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EDITORIAL

Cancerul
de col uterin
poate fi prevenit!

Este mai ușor să previi decât să tratezi.
Cancerul de col uterin este al doilea cel mai des întâlnit cancer la femeile cu
vârsta cuprinsă între 15 şi 44 de ani din ţara noastră, după cancerul mamar.
În România, peste 4.000 de femei sunt diagnosticate anual cu cancer de col
uterin, și 1900 de femei mor anual în urma diagnosticării cu această boală.
Cancerul de col uterin este un tip de cancer ce poate fi depistat devreme,
uneori chiar poate fi împiedicat în întregime, prin efectuarea periodică a
consultului ginecologic și a testului Babeș-Papanicolau.
Ce este cancerul de col uterin?

Cancerul de col uterin cunoscut și
sub denumirea de cancer cervical
debutează, ca toate cancerele, prin
declanșarea unei diviziuni celulare
anormale, care scapă de sub
control.
Cancerul
de
col
uterin
(cancerul cervical) începe în
celulele mucoasei cervixului partea inferioară a uterului (colul
uterin), într-o regiune denumită
zona de transformare.

Cum apare cancerul de col uterin?

Majoritatea cancerelor de col uterin încep
în celulele din zona de transformare.
Aceste celule nu se transformă
brusc
în
cancer.
Celulele
normale ale cervixului dezvoltă
treptat, treptat, modificări precanceroase care se transformă
în cancer.
Medicii folosesc mai mulți
termeni pentru a descrie aceste
modificări precanceroase, incluzând
neoplazia
intraepitelială
cervicală (CIN), leziunea intra-epitelială
scuamoasă (SIL) și displazia. Aceste modificări
pot fi detectate prin testul Papanicolau și dacă
sunt tratate la timp se poate preveni dezvoltarea
cancerului.

Leziunile cervicale precanceroase

Indiferent de vârsta femeii și indiferent dacă
are sau nu viață sexuală, cancerul de col uterin
apare pe o leziune precanceroasă (leziune
intraepitelială).
Leziunea precanceroasă de col uterin este
o leziune intraepitelială, care nu a depășit
membrana bazală celulară și care nu s-a
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transformat în cancer, dar prezintă
acest risc de transformare.
Dacă aceste leziuni sunt depistate
și tratate corect și la timp, femeia
nu ajunge să facă un cancer de col
uterin.
Dacă o femeie face periodic control
ginecologic, poate să depisteze la timp
o leziune precanceroasă și poate preveni
dezvoltarea unui cancer de col uterin.
În România, din păcate, femeile se prezintă foarte
târziu la medic, atunci când apar simptomele,
ceea ce indică un stadiu avansat al bolii.
Nu toate leziunile precanceroase se
transformă în cancer de col uterin.
Dar cu certitudine, conform American
Cancer Society, tratarea tuturor leziunilor
precanceroase ale cervixului poate preveni
aproape toate cancerele de col uterin.

Care sunt factorii de risc pentru cancerul
de col uterin?

Cancerul nu are un singur factor de risc. Cu cât
numărul factorilor de risc oncogeni prezenți
este mai mare, cu atât crește riscul de a
dezvolta cancer.
• Infecția cu virusul papiloma uman (HPV)
Există mai multe tipuri de HPV și fiecare tip de
virus afectează sănătatea în mod diferit.
HPV poate infecta celulele de pe suprafața pielii,
celulele care acoperă organele genitale, anusul,
gura și gâtul. Transmiterea virusului se face în
principal prin contact sexual (incluzând sexul
vaginal, anal și chiar oral), însă unele tipuri de
HPV se pot răspândi de la o persoană
la alta în timpul contactului cu
pielea.

HPV cu risc oncogen scăzut
Diferite tipuri de HPV cauzează
veruci comune pe mâini și
picioare. Alte tulpini au tendința
de a cauza negi pe buze sau pe
limbă. Anumite tipuri de HPV pot
provoca condiloame in regiunea
anală sau genitală. Acestea se numesc
tipuri cu risc oncogen scăzut, deoarece
acestea sunt rareori legate de cancer.
HPV cu risc oncogen crescut
Alte tipuri de HPV se numesc tipuri cu risc
ridicat, deoarece sunt strâns legate de cancere,
inclusiv cancer de col uterin, vulvă și vagin la
femei, cancer de penis la bărbați și cancere de
anus, gură și gât la bărbați și femei. Cel puțin 15
tipuri de HPV sunt considerate
tipuri cu risc ridicat de
cancer de col uterin
– acestea incluzând
tipurile 16 și 18.
Infecția cu HPV nu
înseamnă obligatoriu
cancer de col uterin
Infecția cu HPV este
foarte
frecventă
la
majoritatea
oamenilor,
organismul
putând
elimina
singur infecția. Uneori însă, infecția nu dispare
și devine cronică. Infecția cronică, în special
atunci când este cauzată de anumite tipuri de
HPV cu grad ridicat de risc, poate provoca în
cele din urmă anumite tipuri de cancer, cum ar
fi cancerul de col uterin.

Conform American Cancer Society, HPV nu
este singura cauză a cancerului de col uterin.
Majoritatea femeilor cu HPV nu suferă de
cancer de col uterin, dar anumiți alți factori
de risc asociați, cum ar fi fumatul și infecția cu
HIV, influențează femeile expuse la HPV cu o
probabilitate mai mare de a dezvolta cancer de
col uterin.
• Infecția cu Chlamydia
Chlamydia este un tip relativ comun de bacterii
care pot infecta sistemul reproductiv.
Infecția genitală cu Chlamydia se transmite prin
contact sexual.
Femeile care sunt infectate cu Chlamydia nu
au adesea simptome. De aceea, se recomandă
efectuarea periodică a culturii din secreție
vaginală, odată cu efectuarea examenului
citologic Babeș Papanicolau.
• Sistemul imunitar slăbit
Sistemul imunitar este important în distrugerea
celulelor canceroase și încetinirea creșterii
și răspândirii lor. La femeile cu imunitatea
scăzută cu HIV, un pre-cancer de col uterin s-ar
putea dezvolta într-un cancer invaziv mai rapid
decât ar fi în mod normal.
Un alt grup de femei cu risc de cancer de
col uterin sunt femeile care au efectuat
un transplant de organe și femeile cu boli
autoimune, care iau medicamente pentru a-și
suprima răspunsul imun. Scăderea imunității
din oricare altă cauză, poate să conducă la
dezvoltarea unui cancer, pe fondul unor leziuni
pre-canceroase.

• Fumatul
Femeile care fumează au un risc dublu față de
femeile nefumătoare de a dezvolta un cancer
de col uterin. Substanțele nocive din tutun au
fost găsite în mucusul cervical al femeilor care
fumează. Cercetătorii consideră că aceste
substanțe dăunează ADN-ului celulelor de col
uterin și pot contribui la dezvoltarea cancerului
de col uterin. De asemenea, fumatul face ca
sistemul imunitar să fie mai puțin eficient în
combaterea infecțiilor cu HPV.
• Consumul de zahăr, excesul de grăsimi și
proteine animale
Femeile ale căror diete nu includ suficiente
fructe și legume pot prezenta un risc crescut
de cancer de col uterin. Alimentația bogată
în grăsimi și proteine animale, alimentele
procesate și rafinate conduc la excesul ponderal,
creșterea de estrogen și creșterea riscului
de cancer de col și a altor cancere hormonal
dependente la femei (mamar, endometrial și
ovarian).
• Zahărul ca factor oncogen
Numeroase studii arată că persoanele care
consumă zahăr rafinat în cantități mari devin
obeze sau supraponderale, insulino-rezistente,
și au un procent semnificativ crescut de
cancere, în special hormonale (cancer mamar,
uterin, ovarian).
Zahărul stimulează secreția de insulină în
pancreas. Insulina stimulează, la rândul ei,
factorul de creștere celulară.
În prezent, Codul European împotriva
cancerului, elaborat de International Agency for
Research on Cancer (IARC), recunoaște zahărul
și băuturile îndulcite (precum și grăsimile și
carnea roșie) ca factori oncogeni și recomandă
limitarea consumului acestora ca o regulă
importantă pentru prevenirea cancerului.
• Supraponderabilitatea și obezitatea
Femeile supraponderale și cele obeze
sunt mai susceptibile de a dezvolta
cancer cervical.
Lipsa activității fizice și alimentația
nesănătoasă
sunt
cauzele
principale ale excesului ponderal.
Excesul ponderal este însoțit de
un exces de estrogeni care este
un factor de risc atât pentru
cancerul uterin, cât și pentru
cancerul ovarian și cancerul
mamar.

Utilizarea pe termen lung a
contraceptivelor hormonale

Există dovezi științifice numeroase
că administrarea contraceptivelor
hormonale se asociază cu un risc
crescut de apariție a cancerului de
col uterin. Cercetările sugerează
că riscul de apariție a cancerului de
col uterin crește cu durata utilizării
și revine la normal aproximativ 10 ani
după oprire.
American Cancer Society consideră că
o femeie și medicul ei ar trebui să discute
dacă beneficiile utilizării contraceptivelor
hormonale depășesc riscurile potențiale.

Comportamentul sexual

Comportamentele sexuale asociate cu creșterea
riscului de apariție a cancerului de col sunt:
Debutul precoce al vieții sexuale
Începerea vieții sexuale înaintea vârstei de 18
ani crește riscul de cancer cervical.
Celule cervicale care sunt încă tinere și
microtraumatismele de la contactul sexual pot
favoriza apariția leziunilor de col uterin, infecția HPV.
Contacte sexuale neprotejate
Contactele sexuale neprotejate măresc riscul
infectării cu HPV, HIV, Chlamydia și alte infecții.
Parteneri sexuali multipli
Specialiștii consideră că riscul de cancer cervical
crește la mai mult de 3 parteneri sexuali pe
parcursul vieții și la contacte sexuale cu un
partener care a avut parteneri sexuali multipli.

Prima sarcină - vârsta sub 17 ani

Femeile care au avut o vârstă mai mică de 17 ani
când au avut prima lor sarcină la termen sunt
aproape de două ori mai predispuse la cancer de
col uterin decât femeile care au așteptat să rămână
însărcinate până la vârsta de 25 de ani sau mai mult.

Istoricul familial de cancer de col uterin

Cancerul de col uterin poate să apară în unele familii
cu istoric de cancer. Dacă mama sau sora ta au avut
cancer de col uterin, șansele tale de a dezvolta
boala sunt mai mari decât dacă nu ai fi avut o rudă
de sex feminin bolnavă de cancer. Cu toate acestea,
nu toate cazurile de cancer de col uterin care apar
într-o familie au drept cauză mutații genetice
moștenite. Se pare că, în unele cazuri, femeile din
aceeași familie ar putea fi mai susceptibile la unul
sau mai mulți dintre ceilalți factori de risc nongenetici aferent cancerului de col uterin.

Igiena locală precară

Igiena locală precară favorizează infecțiile
genitale. Acestea modifică aciditatea vaginală,
flora bacteriană normală și imunitatea
locală. Mai ales dacă sunt cronice sau nu
se tratează corespunzător, aceste infecții
genitale favorizează dezvoltarea leziunilor precanceroase pe colul uterin.

Leziunile cervicale precanceroase

Orice leziune cervicală precanceroasă se
depistează foarte ușor la analize, la un simplu
examen citologic Babeș Papanicolau și la
examenul colposcopic.
Aceste leziuni trebuie investigate foarte atent
și tratate corespunzător, deoarece unele dintre
ele se pot tranforma malign, adică pot degenera
într-un cancer de col uterin.

Stările conflictuale și cancerul

Conform medicinii psihosomatice, cancerul
de col uterin poate fi declanșat de conflicte
nerezolvate în viața de familie și în relația cu
partenerul sexual. În aceste cazuri, iertarea și
vindecarea emoțională și spirituală reprezintă
cea mai bună soluție pentru vindecarea
cancerului.
Cancerul rămâne totuși o boală enigmatică.
Anumite persoane care au factori de risc
nu vor dezvolta cancer.
Iar anumite persoanele care nu au factori de
risc, dezvoltă totuși cancer.
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Care sunt simptomele cancerului de col
uterin?
Cancerul de col uterin precoce nu are
simptome.
Când apar simptome, cancerul
este deja într-un stadiu avansat.
Simptomele cele mai frecvente
sunt sângerările și secreția
vaginală urât mirositoare.
Aceste simptome apar după
ani de evoluție a cancerului.

Manifestările care trebuie
să vă îngrijoreze și să vă
determine
să
consultați
imediat medicul ginecolog sunt
următoarele:
• Sângerări vaginale anormale: după
raporturile sexuale, după spălătura vaginală,
sângerări spontane între perioadele menstruale,
sângerare după un examen pelvin, sângerări
menstruale foarte puternice (abundente) și
prelungirea perioadei menstruale.
• Sângerări vaginale după menopauză.
Acestea reprezintă un semnal de alarmă, iar
femeia trebuie să se prezinte de urgență la
medicul ginecolog.
• Secreții vaginale anormale: scurgere vaginală
cu sânge după raporturile sexuale, secreții
vaginale urât mirositoare, secreții de culoare
galbenă murdară în perioada menstruală.
• Durere la contactul sexual

• Alte semne care apar foarte târziu în evoluția
cancerului de col: oboseala generalizată,
anemia, scăderea inexplicabilă în greutate,
dureri pelvine, tulburări urinare.
Aceste semne și simptome pot
fi cauzate și de alte afecțiuni
decât cancerul de col uterin.
Durerea sau sângerarea
vaginală pot fi provocate și
de o infecție vaginală.
Cu toate acestea, dacă
aveți oricare dintre aceste
simptome,
consultați
imediat un medic. Ignorarea
simptomelor
poate
permite
cancerului să crească într-un stadiu
mai avansat și să vă diminueze șansele
de tratament eficient.

Cancerul nu apare brusc. Se dezvoltă în
ani de zile.
Dezvoltarea cancerului apare pe un fond
de scădere a imunității.
Controlul anual la medicul ginecolog și
testul Babeș-Papanicolau vă pot salva viața.
Poate fi prevenit cancerul de col uterin?

Cea mai comună formă de cancer de col uterin
începe cu modificări precanceroase și există
modalități de a opri dezvoltarea acestei boli.
Prima modalitate este aceea de a preveni
precancerul de col uterin, iar a doua
modalitate este de a găsi și trata
leziunile
precanceroase
cervicale înainte de a
deveni forme reale
de cancer.

Depistarea precancerului de col uterin

Cancerul de col uterin poate fi prevenit prin
depistarea și tratarea promptă a leziunilor
intraepiteliale (precanceroase) ale colului uterin.
Depistarea precancerului de col uterin se poate
realiza prin efectuarea periodică a examenului
citologic Babeș-Papanicolau.
Alte examene indicate sunt: cultura din secreția
vaginală (pentru depistarea infecțiilor vaginale),
testul HPV (pentru diagnosticarea unei
infecții cu HPV și genotiparea HPV, respectiv
determinarea tulpinilor de HPV), colposcopia și
biopsia cervicală (dacă este indicată de medic).

Când ai fost ultima
dată la medic pentru
un control ginecologic?
Examenul citologic
Babeș-Papanicolau
îți poate salva viața!
TU ȘTII CĂ ÎN ROMÂNIA
ACEST TEST
ESTE GRATUIT?
Cel mai important lucru pe care îl puteți face
pentru a preveni cancerul de col uterin este să
descoperiți precoce leziunile precanceroase
prin testul Babeș-Papanicolau și să tratați
prompt aceste leziuni.
Testul Babeș-Papanicolau este important să fie
efectuat anual de toate femeile care au început
viața sexuală, inclusiv de femeile care au fost
vaccinate pentru HPV și de femeile care au
intrat la menopauză.

Poate fi prevenit precancerul
de col uterin?

Prevenirea precancerului de col uterin
înseamnă eliminarea factorilor de risc descriși
anterior, factori care pot contribui la dezvoltarea
leziunilor colului uterin, care au risc de a se
transforma în cancer.

Această prevenție se realizează
printr-un mod de viață echilibrat
și sănătos, care trebuie adoptat încă
din adolescență și care trebuie menținut
toată viața.
Prevenirea leziunilor precanceroase ale
colului uterin se poate realiza prin câteva
măsuri simple:
• prevenirea și tratarea promptă a infecțiilor
(HPV, Chlamydia etc.) și inflamațiilor genitale
• evitarea factorilor care cresc estrogenul
(obezitatea, alcoolul, zahărul, carbohidrați
rafinați, excesul de grăsimi animale, alimentația
săracă în fibre etc.)
• evitarea sedentarismului și menținerea
greutății corporale normale
• evitarea administrării îndelungate de hormoni
(contraceptive orale, terapia de substituție
hormonală la menopauză).
• comportamentul sexual: limitarea numărului
de parteneri sexuali la maxim 3 pe parcursul
vieții, evitarea debutului precoce al vieții sexuale
(ideal nu înainte de împlinirea vârstei de 18 ani)
• echilibrul vieții de familie, evitarea conflictelor
și a emoțiilor negative.
Iertați. Zâmbiți. Bucurați-vă!

Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
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NOUTĂȚI MEDICALE

Cum păcălește
cancerul sistemul
imunitar?
Descoperirile recente schimbă
viitorul imunoterapiei

Cercetătorii și-au pus mereu întrebări cu privire la abilitatea cancerului
de a păcăli sistemul nostru imunitar. Ultimele studii prezintă modalitatea
de apărare a cancerului și încearcă să găsească posibilități terapeutice
pentru a o îndepărta.
Cancerul și interacțiunea lui
cu sistemul imunitar

Celulele de cancer sunt
celule care nu își mai
îndeplinesc funcțiile, se
înmulțesc necontrolat și
funcționează
incorect.
În mod normal, celulele
cu deficiențe, moarte
sau pe cale de a muri
sunt îndepărtate de către
sistemul imunitar.
Macrofagele – un tip de celule
albe – sunt răspunzătoare pentru
consumul și distrugerea corpurilor
străine și celulelor cu defecte. Deși, în mod
normal, macrofagele atacă cu multă eficiență,
anumite celule de cancer reușesc să le
păcălească.

Cum reușesc celulele canceroase să
scape de radarul sistemului imunitar?

În 2009, Dr. Irving Weissman, director al
Stanford’s Institute for Stem Cell Biology and
Regenerative Medicine, a publicat un studiu
care încearcă să răspundă la această întrebare.
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Cercetările au identificat un
semnal de tipul ‘nu mă
mânca’ (‘don’t eat me’) care
vine din partea celulelor
canceroase.

Primul semnal de tipul
‘nu mă mânca’

Dr. Weissman a demonstrat
că, în mod particular,
celulele canceroase agresive
au un nivel înalt de CD47 – o
proteină transmembranară –
pe suprafața lor. CD47 se unește
cu o proteină numită SIRPalpha de pe
suprafața macrofagelor, reducându-le abilitatea
de a ataca și ucide celulele canceroase.
Studii efectuate pe animale au demonstrat că
tratamentul cu un anticorp anti-CD47 crește
semnificativ abilitatea macrofagelor de a omorî
celulele canceroase. În cadrul experimentelor
pe șoareci, tratamentele au dus chiar la
vindecare. Cercetările clinice sunt pe cale să
stabilească dacă această abordare ar putea
avea succes la oameni.

Noi semnale de tipul ‘don’t eat me’
descoperite de cercetători

Recent, echipa doctorului Weissman a publicat
un alt studiu care pune accent pe cercetările cu
privire la un alt semnal de tipul ‘nu mă mânca’. De
această dată, molecula cercetată este o proteină
de la suprafața celulei numită complex major de
histocompatibilitate clasa 1 (MHC clasa 1).
Cercetătorii au descoperit că tumorile cu
niveluri mai înalte de MHC clasa 1 pe suprafața
celulelor lor sunt mult mai rezistente la
tratamentul anti-CD47.

Rolul MHC clasa 1 în cancer

Imunitatea adaptativă formează baza memoriei
imunologice – de îndată ce sistemul nostru
imunitar a răspuns la un patogen specific și
dacă întâlnește același intrus, poate da un
răspuns specific și rapid. MHC clasa 1 are un
rol important în această parte importantă a
sistemului imunitar.
MHC clasa 1 se găsește pe suprafața majorității
celulelor. Ia porțiuni din proteinele celulelor
interne și le prezintă pe suprafața celulelor, oferind
un instantaneu cu privire la sănătatea celulei.
Dacă proteinele celulei arată anormal, celulele T o
distrug. Această interacțiune dintre MHC clasa 1 și
celulele T a fost bine descrisă, însă modul în care
macrofagele acționează nu a fost înțeles pe deplin.

Noi mecanisme descoperite recent

Acest studiu recent efectuat de echipa
doctorului Weissman a descoperit că o proteină
– LILRB1 – de pe suprafața macrofagelor se
leagă de o parte din MHC clasa 1, pe suprafața
celulelor canceroase. Odată ce s-a legat,
împiedică macrofagele să consume și să ucidă
celulele. Acest răspuns poate fi remarcat atât în
experimentul din laborator, cât și la șoarecii cu
tumori umane.
Prin inhibarea căii mediate de CD47 și a căii
LILRB1, interferând cu ambele semnale de
tipul “nu mă mânca”, creșterea tumorii a fost
scăzută semnificativ la șoareci. Rezultatele au
fost publicate în numărul din noiembrie 2017
în Nature Immunology.
În mod simultan, blocând aceste 2 căi s-a
remarcat infiltrarea în tumoare a multor
tipuri de celule imune și curățarea
semnificativă a tumorii, fapt ce a
rezultat în tumori mai mici.
Surse:
How does cancer evade the immune system? New mechanism
revealed. Medical News Today, Published Tuesday 28 November 2017
Engagement of MHC class I by the inhibitory receptor LILRB1
suppresses macrophages and is a target of cancer immunotherapy.
Nature Immunologyvolume 19, pages76–84 (2018)

Echipa de cercetători a concluzionat că acest
studiu deschide noi perspective în imunoterapia
oncologică, respectiv a unei duble bifurcări,
poate chiar a unei triple acțiuni la oameni, prin
care să se obțină blocarea multiplă a creșterii
cancerului.

Viitorul imunoterapiei

Imunoterapia în cancer este un domeniu în
dezvoltare rapidă, însă povestea este una
complexă.
Diferite tipuri de cancer au diferite amprente
imunologice.
De exemplu, unele celule canceroase umane
reduc nivelurile de MHC clasa 1 pe suprafața
lor celulară, ajutându-le să scape de celulele T,
care în mod normal ar trebui să le elimine.
Persoanele cu aceste tipuri de cancer nu
răspund neapărat bine la terapiile desemnate
să crească activitatea celulei T. Cu toate
acestea, aceste tipuri de cancer ar putea fi mai
vulnerabile unei abordări anti-CD47.
De asemenea, acest lucru poate funcționa și
invers, cancerele cu multe proteine MHC clasa
1 pe suprafața celulelor ar putea fi mai puțin
afectate de tratamentul anti-CD47.
Descoperirea modului în care celulele
canceroase evită moartea celulară și
înțelegerea modului în care acest lucru poate
fi schimbat este un demers foarte dificil. Acest
studiu marchează un alt pas către pregătirea
sistemului nostru imunitar pentru a încetini
parcursul cancerului.

FAMILIE

Cum ne putem
proteja copiii de
dependențe?
Majoritatea copiilor cresc într-o atmosferă intactă și sigură, fiind protejați
de riscul unei dependențe. Totuși, condițiile de viață în schimbare și
relațiile care devin nesigure nu sunt ușor de depășit. Numai cei cărora le
sunt oferite condițiile corecte de start pot dezvolta încrederea în sine și pot
face față tentațiilor drogurilor sau a altor comportamente de dependență.
Prevenția cât mai timpurie este decisivă

Adesea, dependența pare inofensivă la început,
fiind un comportament care se instalează treptat,
aproape imperceptibil. Urmările dependenței
sunt grave atât la nivel organic cât și mental.
Dependența este o stare bolnăvicioasă,
compulsivă în legătură cu consumul de
substanțe sau comportamente. Se dezvoltă
necesitatea repetării permanente a respectivului
comportament. Este decisivă prevenția cât mai
timpurie a riscurilor dependenței care se află
într-o legătură directă cu sănătatea emoțională
a copiilor, aceasta este concluzia specialiștilor.
Ce implică însă o bună prevenție?
Încrederea de bază și iubire
Cea mai importantă experiență prin care
poate trece un copil – așa-zisa condiție pentru
un start bun în viață – este experiența iubirii
și a siguranței. Așa se formează încrederea
copilului în lume, în relațiile cu ceilalți și cu
sine. Această încredere de bază se formează
în prima copilărie și presupune încrederea în
mediul social, în iubirea și atenția părinților.
Astfel, copilul nu va simți nevoia de a evada în
comportamente de dependență.
Aprecierea copilului
Copiii și adolescenții caută mereu apreciere din
partea celorlalți, deoarece aceasta întărește
încrederea în sine. Adulții trebuie să-și laude
copiii și să le sprijine eforturile.
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Laudele, jocul, îmbrățișarea îi învață pe cei mici
să aprecieze succesele.
Spațiu de libertate
Copiii trebuie să exploreze pentru a-și cunoaște
propriile limite. Escaladatul pomilor, jocul de-a
v-ați ascunselea, toate aceste aventuri trebuie
încercate.
Modele
Copiii se remarcă printr-un spirit observațional
foarte pregnant, astfel că este important ca
părinții să ofere bune exemple personale, sincere
și plauzibile.
Alimentație sănătoasă și mișcare suficientă
Uneori, mâncarea este o formă de consolare
pentru depășirea stărilor de stres. Pentru
prevenirea supraponderalității sunt necesare:
alimentație echilibrată, mișcare suficientă și
depășirea stresului și un mediu general pozitiv.
Prieteni
Prieteniile devin spațiul în care se dezvoltă
comportamentele sociale, dar este necesar să
cunoască și critica. Doar așa, copilul își va putea
forma o imagine de sine realistă.
Obiective
Copiii pun nenumărate întrebări, iar părinții
trebuie să ofere explicații reale. Obiectivele și
visele dau sens vieții. Cei care au obiective pot
trece mai ușor peste greutăți.

FAMILIE

Factori
care slăbesc
sistemul imunitar
Odată cu înaintarea în vârstă, la fel ca și organele, și sistemul imunitar începe
să dea semne de îmbătrânire și să nu mai funcționeze la parametri optimi.
Factorii de stres pentru sistemul imunitar

Stresul permanent și suprasolicitarea la locul
de muncă, excesele în consumul de alcool și
tutun, anumite medicamente, administrarea în
exces de medicamente, expunerea prelungită
la soare, alimentația neregulată și insuficient
de variată, zahărul în exces, privarea de somn,
sedentarismul pot afecta pe termen lung
rezistența sistemului imunitar.

Cauze condiționate de unele boli și
medicamente

Persoanele cărora le sunt administrate
medicamente analgezice pe o perioadă lungă
de timp se confruntă cu o inhibare a formării de
celule imune speciale.
• Activitatea celulelor fagocitare scade simțitor
în cazul pacienților aflați sub tratament cu
anumite antibiotice
• În cazul persoanelor diabetice, sistemul
imunitar are deseori de suferit, fapt resimțit
cel mai frecvent prin infecții la nivelul căilor
respiratorii, al pielii și tractului uro-genital
• Rezistența organismului este puternic afectată
prin radioterapie și folosirea citostaticelor în
cazul pacienților cu tumori

Prin ce se caracterizează un sistem
imunitar slăbit?

Persoanele cu un sistem imunitar slăbit sunt
mai predispuse la infecții și suferă, în medie,
de 3-4 infecții anual. În plus, simptomele bolilor
sunt mult mai accentuate și au nevoie de mai
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mult timp pentru vindecare. De asemenea, se
pot confrunta și cu o juxtapunere a mai multor
afecțiuni: spre exemplu, pe lângă bronșită
suferă și de sinuzită.

Iată cum vă puteți întări sistemul imunitar

O bună rezistență a organismului este decisivă
pentru starea de sănătate, deoarece fără
sistemul imunitar orice germen sau virus ar
putea pătrunde în organism și și-ar putea
începe efectul distructiv.
• Întărirea sistemului imunitar reprezintă o
sarcină de durată. Este greșit să credem că
răcelile pot apărea numai în sezonul rece,
deoarece cei mai frecvenți agenți patogeni
pentru răceli sunt virusurile care nu sunt
specializate în anumite perioade ale anului și
ne pot afecta indiferent de anotimp.
• Începeți chiar de azi un program de fitness
pentru sistemul dvs. imunitar. Alimentația
echilibrată, bogată în vitamine și fibre vegetale,
somnul suficient și mișcarea regulată,
gimnastica, înotul reprezintă un antrenament de
succes pentru rezistența propriului organism.
De asemenea, stimulați sistemul circulator
prin vizitele la saună și practicarea dușurilor
alternative.
• Este important să nu exagerați. Sporturile
de performanță afectează în timp sistemul
imunitar, fapt confirmat de medicii sportivi cu
experiență.

FAMILIE

Vitamine
care întăresc
sistemul imunitar
O armată în miniatură formată din celule și țesuturi se luptă împotriva
germenilor de pe suprafața corpului tău și îi atacă pe cei care reușesc să
intre. Sistemul tău imunitar atacă și caută să distrugă celulele bolnave
care pot deveni canceroase. O dietă nutritivă susține sistemul tău imunitar,
iar vitaminele A, C, E și D îți protejează sănătatea.
Vitamina A

Vitamina A este esențială pentru un sistem
imunitar puternic. Ea susține funcția de barieră
și te protejează împotriva bolilor precum gripa
intestinală și răceala la cap.
Aportul zilnic de vitamina A recomandat adulților
este:
• Bărbați - 900 micrograme
• Femei - 700 micrograme
• Femei însărcinate - 770 micrograme
• Femei care alăptează – 1.300 micrograme

Vitamina C

Vitamina C stimulează celulele sistemului
imunitar să combată virușii și bacteriile. Anumite
studii arată că oamenii care iau suplimente cu
vitamina C în mod regulat au perioade mai scurte
de răceală și simptome de răceală mai puțin
agresive.
Aportul zilnic de vitamina C recomandat adulților
este:
• Bărbați - 90 miligrame
• Femei - 75 miligrame
• Femei însărcinate - 85 miligrame
• Femei care alăptează - 120 miligrame

Vitamina E

Vitamina E este un antioxidant puternic și susține
capacitatea sistemului imunitar de a combate
infecțiile virale și cele bacteriene.
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Aportul zilnic de vitamina C recomandat adulților
este:
• Femei și bărbați - 15 miligrame
• Femei însărcinate - 15 miligrame
• Femei care alăptează - 19 miligrame

Vitamina D

Vitamina D fortifică oasele, dar este importantă și
pentru sistemul imunitar. Ea stimulează celulele
albe speciale care protejează corpul de infecții și
reglează sistemul imunitar astfel încât țesuturile
sănătoase să nu fie atacate din greșeală.
Aportul zilnic de vitamina C recomandat adulților
este:
• Bărbați și femei cu vârsta până la 70 de ani - 15
micrograme
• Bărbați și femei cu vârsta de și peste 71 de ani
- 20 micrograme
• Femei însărcinate și care alăptează - 15
micrograme

Păstrează-ți sistemul imunitar puternic

O dietă bogată în fructe și legume, proteine sărace în
grăsimi și cereale integrale îi conferă organismului
toate vitaminele de care are nevoie. Dormitul
suficient, exercițiul fizic regulat și menținerea
stresului zilnic la cote minime ajută, de asemenea,
la fortificarea sistemului imunitar. Suplimentele cu
vitamine pot interacționa cu anumite medicamente,
și este mai bine să consultați medicul înainte să
începeți un tratament cu suplimente cu vitamine.

FAMILIE

Cum putem crește

încrederea copiilor

în sine?

Toți părinții își doresc copii puternici, încrezători în forțele proprii, care
să își exprime dorințele fără teamă, pregătiți să treacă prin viață cu ochii
deschiși. Pentru ca un copil să ajungă o persoană încrezătoare în sine, are
nevoie de multă tandrețe, atenție, sprijin și stimulare.
Pentru ca un copil să crească bucuros și
încrezător, are nevoie să simtă afecțiunea
părinților. Sprijiniți-vă copilul și
aveți încredere în el. Dați-i
sentimentul că este valoros și
unic – creșteți-i încrederea
în sine. Pe lângă părinți,
profesorii,
pedagogii,
rudele
și
prietenii
pot influența pozitiv
dezvoltarea copilului.

Nu uitați să îi lăudați

Lauda și recunoașterea
sunt
importante.
Subliniați și lăudați micile
succese și folosiți eșecurile
ca posibilități de a învăța ceva
din ele. În locul emiterii de păreri
asupra persoanei, părinții ar trebui
să se exprime în legătură cu comportamentul
celui mic. Așadar, evitați să îi spuneți celui mic
“ești rău” și încercați mai bine următoarea
exprimare “nu este în ordine să îți arunci jucăria
pe jos”.
În același timp, părinții trebuie să evite
protejarea în exces a celor mici. Acordațile spațiu pentru a-și putea dezvolta propria
creativitate și noi experiențe. Doar prin joc,
cercetare și mișcare va putea învăța cel mic și
va putea trăi primele succese.

Acceptați părerile diferite

Fiecare copil trebuie să învețe să își susțină
propria opinie și să facă fața părerilor opuse
– este o modalitate de creștere a încrederii în
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sine. Părinții trebuie să accepte părerea celor
mici și să le permită să participe la deciziile
din familie. În același timp, cei mici
trebuie să învețe să accepte
regulile. Un copil căruia îi sunt
îndeplinite toate dorințele,
nu va învăța niciodată ce
înseamnă renunțarea.
Aceste deficit în evoluție
va conduce la o toleranță
redusă la frustrare și va
avea dezavantaje majore
mai târziu. Persoanele
cu o toleranță redusă
la frustrare sunt mai
predispuse dependențelor,
în comparație cu cei care au
fost deprinși de mici să renunțe
din când în când.

Nu renunțați

Părinții trebuie să fie mereu conștienți că
reprezintă modelele principale pentru copiii lor.
Cei care petrec ore întregi în fața televizorului
vor fi mai puțin credibili atunci când le vor
interzice celor mici să își petreacă timpul în
același mod. Cea mai importantă este forța
propriului exemplu.
Modul în care părinții reușesc să soluționeze
conflictele dintre ei va influența decisiv
comportamentul de mai târziu al copilului. Nu
renunțați prea repede atunci când fiica sau fiul
dvs. nu se încumetă la o anumită acțiune. Aveți
răbdare atunci când, de exemplu, le este frică
să sară în apă.

FAMILIE

Puterea
probioticelor
De la cereale la iaurturi, suplimente și ciocolată (da, ciocolată, ați citit bine),
probioticele par să se afle în toate. Ce sunt aceste organisme misterioase
pe care companiile ni le recomandă pentru digestie, imunitate și multe
altele – și de ce trebuie să le consumi?
Microflora și sănătatea organismului

Probioticele sunt bacterii benefice care joacă
un rol important în echilibrarea microflorei (cu
alte cuvinte, bacteriile microscopice care se
găsesc în toate organismele vii) din stomac.
Nefiind ceva nou, probioticele au câștigat, în
ultimii ani, multă încredere. Dintotdeauna am
consumat bacterii probiotice prin varză murată,
kimchi (un tip de varză acră condimentată
prezentă în bucătăria coreeană), pâine cu maia,
zer și iaurt. Astăzi, vei găsi produse la care s-au
adăugat probioticele (precum ciocolata), dar și
suplimente probiotice.
Organismul uman, mai ales intestinul,
găzduiește bilioane și bilioane de bacterii.
Bacteriile sunt considerate nedezirabile, dar
există și bacterii bune, precum și bacterii mai
puțin bune, dar și neutre. Bacteriile așa-zis
bune, cunoscute și sub numele de probiotice,
împiedică bacteriile rele să nu se multiplice
până la un număr care dăunează.
Astfel, ele ajută la funcționarea corectă a
tractului digestiv, la fortificarea imunității, la
susținerea digestiei etc.

Ai sindromul colonului iritabil (SCI)?

Un studiu recent a determinat că 68% dintre
adulții cu SCI care au luat suplimente probiotice
(un amestec de Bifidobacterium longum, B.
bifidum, B. lactis, Lactobacillus acidophilus,
L. rhamnosus și Streptococcus thermophilus)
au prezentat simptome mai atenuate, în timp
ce 38% dintre adulții care au luat placebo s-au
simțit mai bine. Grupul care a luat probiotice a
prezentat o creștere de bacterii sănătoase în
scaunul lor.
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Suferi de colită ulcerativă?

În informațiile publicate în 2012, The American
Society for Nutrition susținea folosirea
probioticelor E. coli Nissle 1917 și a VSL #3
(o marcă de suplimente care conține câteva
tulpini de probiotice) pentru persoanele cu
boli intestinale. Totuși, cercetările nu susțin
consumul de probiotice pentru cei cu boala
Crohn.

Vrei să treci cu bine peste sezonul rece?

Într-un studiu publicat în The British Journal
of Nutrition, studenții care au luat suplimente
probiotice care conțin tulpinile Lactobacillus
rhamnosus GG și Bifidobacterium animalus
lactis BB12 au avut răceli mai scurte și mai puțin
severe decât studenții care au luat placebo.

Urmezi un tratament cu antibiotice?

În 2012, rezultatele a 63 de studii au demonstrat
că adulții care au luat probiotice odată cu
antibiotice aveau cu 42% mai puține șanse să
aibă diaree drept efect secundar la antibiotice.

Vrei să fii sănătos pe termen lung?

Dacă vrei să-ți susții sănătatea generală și starea
de bine, îți recomandăm să introduci alimente
fermentate precum tempeh, kombucha sau
chefir (dar și alimente menționate anterior) în
dieta ta. Dacă vrei să tratezi o boală anume,
sau să împiedici efectele secundare în urma
administrării de antibiotice, poți lua suplimente
ce contin probiotice. Întreabă medicul sau
farmacistul pentru a alege produsul adecvat, cu
tulpini specifice folositoare pentru tine.

FAMILIE

Lavanda

- un remediu pentru relaxare
și sărbători de iarnă liniștite
Florile de lavandă au diverse întrebuințări, atât intern cât și extern,
fiind folosite cu succes împotriva stărilor nervoase ușoare, a stărilor de
neliniște, anxietate, a tulburărilor de somn și a insomniilor. Lavanda este
benefică și pentru calmarea sugarilor și a bebelușilor.
Florile de lavandă acționează și în cazul
afecțiunilor localizate în abdomenul superior,
cum ar fi de exemplu dispepsia, problemele de
digestie, balonările, afecțiunile intestinale pe
fond nervos și sindromul Roemheld (gastrocardiac). Acest termen se referă, în general,
la acele tulburări care sunt provocate de o
acumulare exagerată de gaze în intestin sau în
stomac după consumarea anumitor preparate
care provoacă balonarea.

de lavandă în tratarea problemelor sistemului
nervos central. Florile uscate de lavandă sunt
folosite în tratamentul antroposofic.

Folosită extern, lavanda are un efect pozitiv
în cazul tulburărilor sistemului circulator. În
mod tradițional, uleiul de lavandă este potrivit
pentru băi, pentru îmbunătățirea stării generale
în situațiile de epuizare și pentru combaterea
stărilor de oboseală.

Indicații pentru folosirea lavandei

Lavanda se regăsește frecvent în preparatele
pentru băile de relaxare și în pernele speciale
pentru combaterea tulburărilor de somn.
Lavanda este folosită încă din secolul al XVI-lea
ca remediu natural pentru întărirea sistemului
nervos, sub formă de calmant și împotriva
crampelor.
În medicina populară din prezent, planta
este folosită și ca remediu pentru afecțiunile
de stomac, pentru calmarea balonărilor,
ca diuretic, și pentru tratarea rănilor. În
aromaterapie, uleiul de lavandă este
apreciat pentru calitățile de relaxant.
Spre exemplu. moașele îl folosesc pentru
relaxarea mamelor în timpul travaliului. În
homeopatie, lavanda este folosită mai rar,
respectiv prin folosirea florilor proaspete

22

Florile de lavandă conțin cel puțin 1,5 % ulei
eteric. Elementele principale care alcătuiesc
uleiul eteric al lavandei sunt monoterpene
linalilacetat și linalool, camfor și cineol,
acid rozmarinic, flavonoide, triterpenen și
fitosterolen.
Stări de neliniște, tulburări de somn, insomnii,
nervozitate, dureri de stomac, dureri localizate
în abdomenul superior, flatulență, balonare,
sindrom
Roehmheld,
afecțiuni
gastrointestinale, tulburări de digestie, probleme ale
sistemului circulator.
Uleiul de lavandă a dovedit că are efecte
antibacteriene, antiinflamatorii și calmante.
În prezent, nu se cunosc efecte secundare ale
administrării de lavandă.

INTERVIU

Farmacistul
Alphega
- mereu aproape de tine!

Lucian Bobocea
Farmacist coordonator Farmaciile Gențiana - Farmacia Gențiana Brăila
Stimate domn Lucian Bobocea, acum că
toamna și-a intrat în drepturi, ce sfaturi ne
puteți da pentru a ne ocroti sănătatea?

Pentru a scădea riscul de infectare e bine
ca în sezonul rece să evităm pe cât posibil
locurile aglomerate, să punem un accent
mai mare pe igiena mâinilor, preferabil
folosind produse antibacteriene (șervețele
sau geluri) și, bineînțeles, să susținem
sănătatea organismului printr-o alimentație
corectă, hidratare optimă, mișcare și evitarea
obiceiurilor nesănătoase ce pot avea impact
negativ asupra imunității.

Copiii sunt cei mai fragili membri ai
familiei. Odată cu începerea școlii, ei
sunt expuși virușilor și microbilor.
Care sunt recomandările dumneavoastră
pentru creșterea imunizării copiilor?
Așa este, copiii sunt într-adevăr mult mai
sensibili; ei acum își dezvoltă organismul și își
formează imunitatea, iar odată cu intrarea în
comunitate, riscul de a face viroze este foarte
mare.
Pentru a scădea numărul de evenimente
infecțioase și, de asemenea, pentru a reduce
severitatea lor, copiii au nevoie de o igienă
riguroasă. Ei trebuie să își dezinfecteze
mâinile ori de câte ori au ocazia, un șervețel
antibacterian poate fi folosit pentru a curăța
mâinile și a dezinfecta suprafețele (bancă,
birou). De asemenea, putem ajuta la întărirea
nespecifică a imunității folosind produse
cu efecte dovedite în aceste sens, mă
refer aici la produse ce conțin zinc,
echinaceea, propolis, vitamina D sau
chiar unele ce conțin argint coloidal
și au proprietăți antimicrobiene.

Ce sfaturi despre sănătate
aveți pentru persoanele
de vârsta a treia?
În ceea ce îi privește pe
seniori, lucrurile stau
cam la fel ca la copii.
Aceștia au și ei nevoie
de susținerea imunității
deoarece la pacienții
vârstnici o viroză poate fi
foarte greu de suportat,
mai ales că aceștia
au în general anumite
patologii în evoluție, de
genul bolilor cardiace.

Pentru
această
categorie
de vârstă se
pretează mai
bine un complex
de vitamine și minerale, care va susține
întregul organism, însoțit de un
produs complex imunostimulent.

Care sunt cele mai frecvente probleme
de sănătate cu care se confruntă cei care
vă vizitează farmacia în perioada aceasta
și cu ce soluții veniți în întâmpinarea
acestora?

Odată cu schimbarea de temperatură,
crește și incidența infecțiilor respiratorii de
natură virală sau bacteriană, aceasta este
și situația cu pacienții farmaciei noastre.
Pentru fiecare dintre ei încercăm să
găsim o soluție personalizată, care să țină
seama de nevoia pacientului (de afecțiunea
acuzată), de afecțiunile cronice de care mai
suferă unii dintre ei, de posibilele alergii pe
care unii le acuză. Soluțiile oferite conțin
tratamentul simptomelor acuzate, și pentru
a reuși scurtarea perioadei de boală și de
convalescență sunt asociate și produsele
pentru întărirea imunității, acestea având
beneficii și pe partea de prevenire a unor
recidive. Nu în ultimul rând, pacientului i se
aduc la cunoștință și măsurile igieno-dietetice
pe care trebuie să le ia acasă pentru a-și
asigura o vindecare cât mai rapidă.

Ce ne recomandați pentru îngrijirea pielii
în anotimpul rece?

Pe perioada anotimpului rece, factorii agresivi
- cum ar fi vântul, frigul și radiațiile UV - își
pun amprenta negativă pe aspectul tenului.
Pielea se deshidratează mai repede și devine
mai sensibilă, de aceea îngrijirea tenului
trebuie să țină seama de aceste aspecte. După
o curățare corectă a tenului trebuie aplicată o
cremă dermatologică care ține seama de tipul
nostru de ten, care să fie hipoalergenică și
care să aibă puterea de hidratare fără a oferi o
senzație de încărcare. Gama Jonzac, prezentă
doar în farmaciile Alphega, îndeplinește
aceste deziderate.

Aceeași
atenție
pe care o oferim tenului
trebuie, bineînțeles, să o oferim și mâinilor
care în sezonul rece pot deveni uscate și uneori
chiar pot să apară fisuri și crăpături. Crema de
mâini de la Jonzac are textură lejeră, pătrunde
repede în piele și asigură o hidratare de durată,
având și efect reparator.

Cum credeți că influențează activitatea
dumneavoastră sănătatea comunității
din care faceți parte?

Activitatea noastră influențează sănătatea
comunității prin campaniile de prevenție și
informare, desfășurate în farmacie. Atât
vârsta arterială cât și campania de testare a
capacității pulmonare au fost bine primite de
pacienți, au crescut nivelul de educare și de
cunoaștere al acestora. Un pacient educat
este un pacient capabil să facă alegeri mai
bune privind sănătatea sa.
Dorința noastră este ca atunci când pacientul
părăsește farmacia o face având o înțelegere
mai bună asupra bolii lui, asupra medicației
și asupra stilului de viață necesare pentru
sănătate.
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Răceala

- prevenție și tratament
Răceala sau infecția gripală se face simțită prin simptome precum
durerile în gât, durerile de cap, de membre, oboseală și stări febrile. Spre
deosebire de virușii gripali influenza, răceala este de cele mai multe ori
inofensivă.
Măsuri preventive

Răcelile reprezintă un indiciu
că organismul este slăbit.
Odihna și somnul sunt
benefice
pentru
o
recuperare cât mai
rapidă
în
cazul
răcelilor.

Cei care se simt expuși riscului de
a răci, trebuie să își întărească
din timp rezistența organismului:
• Prin vizite regulate la
saună;
• Prin dușuri alternative calde/reci;
• Prin mișcare la aer
curat;
• Prin stimuli din
plante disponibili în
farmacii.

O cură suplimentară
de infuzie cu ceai
de tei și flori de soc,
băile la picioare pot
combate răceala încă
de la primele simptome.
Practicarea regulată de
sport, vizitele la saună și
băile fierbinți sau dușurile
alternative stimulează sistemul
imunitar.
Pregătirile pentru sezonul rece trebuie să
înceapă cu trei luni în avans.

Dacă însă răceala își
face simțită prezența:
• Acordați atenție unei
îngrijiri corespunzătoare a
organismului;
• Hidratați-vă suficient;
• Asigurați suficientă umiditate în spațiile
încălzite.

Capacitatea de protecție a organismului poate fi
stimulată cu câteva plante medicinale, cum ar
fi echinaceea (Echinacea purpurea, Echinacea
pallida), eupatorium, indigo sălbatic (Baptisia)
sau tuia, care pot fi combinate sau consumate
separat în ceaiuri.

Medicamentele de răceală conțin substanțe
active tipice simptomelor răcelii și îmbunătățesc
starea generală a organismului. Inclusiv
metodele populare împotriva răcelii, cum ar fi
inhalațiile, împachetările pentru scăderea febrei,
sunt apreciate și în prezent datorită eficienței.

Alimentația sănătoasă joacă și ea un rol
important. Consumați vitaminele necesare, în
special C și B sub formă de fructe citrice, kiwi
sau tablete. Dacă este consumată în cantități
suficiente, vitamina C sprijină sistemul imunitar.
Îmbrăcămintea trebuie adaptată la condițiile
meteo pentru a evita răcirea organismului.

Prin respectarea câtorva măsuri generale,
răceala simplă cu tuse, nasul congestionat și
febra ușoară se vindecă și fără supraveghere
medicală. Dacă însă simptomele se prelungesc
pe o perioadă de peste 10 zile, se recomandă
consultarea unui medic.
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Tusea și problemele
pe care le ascunde
Tusea este un simptom al răcelii, și poate fi uscată sau productivă.
Tusea reprezintă un mecanism de auto-curățare și de protecție a căilor
respiratorii. Odată inflamate bronhiile, producția de mucus crește, iar
epiteliul nu o mai poate transporta.
Tusea uscată

Inițial, bronhiile reacționează printr-o tuse iritantă
la fiecare inspirație. Virușii atacă mai întâi mucoasa
bronhiilor, provocând apariția inflamației.
Tusea uscată este foarte obositoare, dar
trece după 2-3 zile. În această fază, puteți
apela la preparate care să aline tusea, și care
funcționează după principii diferite:
• Mai întâi, codeină, dihidrocodeină sau
noscapin;
• Suplimentar, trebuie redusă transmiterea
senzației de iritație.
Acordați atenție efectelor secundare când
alegeți astfel de preparate, deoarece unele
dintre aceste substanțe pot induce stări de
oboseală. Preparatele antitusive pe bază de
plante sunt obținute din nalbă, lumânărică și
pătlagină.

Tusea productivă

După câteva zile, se instalează faza tusei
productive. Se formează mari cantități de mucus
în bronhii, care sunt eliminate prin tuse. Odată
ce tusea uscată devine productivă, este cazul
să apelați la expectorante. Antitusivele trebuie
evitate în această fază, fiind contraproductive,
deoarece inhibă tusea, iar mucusul nu poate fi
eliminat. Persoanele care nu pot dormi noaptea
din cauza tusei, pot apela la un antitusiv chiar
înainte de a merge la culcare.
Substanțele
care
fluidizează
mucusul
funcționează pe baza unor principii diferite:
• Mucolitice – acestea reduc vâscozitatea
mucusului, care este astfel mai ușor de
transportat (ex: bromhexin, ambroxol,
Nacetilcisteina);
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• Secretolitica – stimulează producția de mucus
fluid, secreția devine mai lichidă (ex: saponină,
uleiuri eterice, iodură de potasiu, mucilagii,
guaifenesin).
• Secretomotorice – stimulează activitatea
epiteliului (ex: uleiuri eterice).
Produsele pe bază de plante care „rup” tusea sunt
obținute din anason, frunze de iederă, ciuboțica
cucului, cimbru și rădăcină de lemn dulce.

Măsuri împotriva tusei

În cazul tusei productive, este foarte important
să vă hidratați suficient (cel puțin 1,5-2 litri/zi).
Astfel, veți permite fluidizarea mucusului și o
eliminare mai ușoară a acestuia. De asemenea,
se vor evita factorii care ar putea dăuna
mucoasei bronhiilor, cum ar fi:
• Fumul de țigară;
• Aerul prea uscat (camere supraîncălzite);
• Substanțe iritante în aer.
După circa o săptămână, debitul de mucus
și tusea trebuie să scadă. Dacă nu observați
o ameliorare, iar mucusul devine galben sau
verde, este timpul să apelați la un medic.
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Tot ceea ce trebuie
să știi despre gripă
Cum îți dai seama dacă ai gripă

Gripa este o afecțiune acută a căilor respiratorii,
manifestată prin tuse și durere la înghițire.
Semnele și simptomele generale sunt febra,
cefaleea, astenia fizică și durerile musculare.
Responsabilă de producerea gripei este infecția
virală cu virusul gripal A, B sau C.

Din ce cauză poți avea o infecție gripală

Nu neapărat expunerea la frig este vinovată
pentru gripă, ci mai degrabă un sistem imunitar
deficitar, care reacționează anevoios față de
infecția cu virusurile gripale.

Transmitere

Cea mai răspândită cale este saliva eliminată
prin respirație, strănut sau tuse de la bolnav.
Acestea conțin secreții cu flora patogenă,
inclusiv virusul gripal.

Complicații

• Pneumonie gripală – o gripă acută care nu
se remite, ci evoluează cu febră persistentă,
dispnee și cianoză;
• Pneumonie bacteriană secundară – se
recomandă tratamentul cu antibiotice;
• Agravarea bronșitei cronice și a astmului;
• Miocardita și pericardita;
• Sindromul Reye;
• Encefalita, mielita transversă
și Sindromul Guillain-Barre.

Cum se tratează infecția
cu virusul gripal

Pentru
a
evita
eventualele complicații,
tratamentul va consta din
medicamente pe bază de
paracetamol, ibuprofen,
ceaiuri, siropuri.
Concomitent cu tratamentul
medicamentos, se recomandă:
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- odihnă (7-8 ore/noapte), oboseala slăbind
sistemul imunitar și favorizând apariția
infecțiilor gripale;
- consumul mare de lichide (ceaiuri, supe);
- evitarea fumatului și a consumului de alcool.

Ce să faci să te ferești de gripă

• Vaccinează-te cu vaccinul antigripal;
• Evită aglomerația sau grupurile mari de
oameni;
• Aerul condiționat care produce căldură sau
aerul uscat din apartament afectează mucoasa
nazală și favorizează înmulțirea unora dintre
virusurile care provoacă afecțiuni ale căilor
respiratorii superioare. Așadar, umidifică aerul
folosind recipiente cu apă pe care să le așezi
apoi pe calorifere;
• Aerisește camera în care lucrezi sau te
odihnești;
• Spală-te cât mai des pe mâini cu săpun pentru
a te apăra împotriva răspândirii virusurilor;
• Mănâncă multe fructe, mai ales citrice,
deoarece ele conțin o cantitate mare de vitamina
C. Nu uita de legume și produse lactate, întrucât
întăresc sistemul imunitar și ajută la prevenirea
infecțiilor de orice natură.

Antibioticele nu te scapă de gripă!

Dacă pentru un tratament eficient, gândul
te duce imediat la antibiotice, ar
fi bine să renunți. Gripa este
determinată de un virus, și
nu de infecția cu o bacterie,
iar
antibioticele
sunt
eficiente doar în lupta
cu bacteriile. Așadar, în
cazul gripei, antibioticele
nu au aproape niciun
efect,
decât
dacă
este complicată cu o
suprainfecție bacteriană.
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Dureri de gât

- câteva sfaturi pentru ameliorarea lor
Toamna, începem să resimțim iritații în gât,
dureri la înghițire, răgușeală. Durerea de gât
reprezintă mai degrabă un simptom.

Cauzele durerilor de gât

Răcelile, inflamarea amigdalelor sau alte
inflamații din cavitatea bucală și a gâtului,
provocate de viruși sau uneori de bacterii,
sunt cauzele principale. Există și infecții mai
grave, precum scarlatina sau difteria, care
se manifestă și prin dureri de gât. Răgușeala
indică faptul că inflamația a cuprins și laringele
și corzile vocale.
Alte cauze: inflamații grave ale esofagului sau
a ganglionilor limfatici. Durerile de înghițire
pot indica prezența unei surse alergice sau
prezența unei afecțiuni a glandei tiroide.

Tratamentul durerilor în gât

Răcelile ușoare însoțite de dureri de gât pot fi
tratate prin remedii naturale. Dacă simptomele
nu se ameliorează după 2- 3 zile, apelați la un
medic.
• Este foarte important să vă hidratați suficient,
mucoasa menținându-se umedă, iar virușii
răcelii nu se mai pot înmulți la fel de bine. Se
recomandă ceaiurile de plante precum salvia,
cimbrul, mușețel, nalbă sau renumita băutura
caldă cu lămâie. Le puteți bea reci sau calde, în
funcție de preferințele personale.
• Gargara cu apă sărată călduță (1/4 linguriță
sare în 0,2 litri de apă caldă) se numără printre
remediile naturale. Ceaiul de mușețel și salvie
sunt și ele potrivite pentru gargară.
• Folosiți un prosop de bucătărie, scufundat în
apă rece sau caldă (în funcție de durere), stors
și așezat în jurul gâtului. Deasupra, așezați un
alt prosop uscat sau un fular de lână. Lăsați
să acționeze timp de 20-30 de minute. În locul
apei, puteți folosi sucul de lămâie sau iaurt.
• Sauna poate face minuni.
• Remediile homeopate pot fi eficiente:
Belladonna împotriva durerilor intense de gât,
a problemelor la înghițire și a amigdalelor
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inflamate, Phytolacca împotriva durerilor
care radiază până la urechi, Lycopodium, dacă
durerea este localizată pe partea dreaptă a
gâtului și Lachesis, dacă durerile se resimt în
partea stângă a gâtului.
• Odihna este un remediu extraordinar.

Când este cazul să vă adresați medicului?

• Când durerile de gât durează de mai bine de
trei zile.
• Durerile sunt însoțite de senzație de sufocare,
probleme de respirație și dureri la înghițire.
• Durerile se resimt accentuat pe o parte a
gâtului sau apar în urma suprasolicitării vocii.
• Când ganglionii limfatici sunt foarte inflamați.
• Când resimțiți durere la deschiderea gurii.
• Când temperatura corpului se menține
ridicată sau când depășiți temperatura de 39 de
grade Celsius sau 40 de grade Celsius (la copii).
• Când apar pete roșii pe piele sau limba e roșie.
• Când răgușiți spontan.
• Când durerile de gât sunt foarte frecvente.
În cazul durerilor de gât resimțite de copiii
foarte mici, adresați-vă unui medic.
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Vitamina C
pentru un ţesut
conjunctiv ferm
Indiferent de anotimp, excesele alimentare pot dăuna siluetei. La fel de
importantă ca o siluetă de invidiat este şi un ţesut conjunctiv rezistent.
Vitamina C joacă un rol important pentru a ne menține în formă. Depozitele
adipoase trebuie subnutrite pentru ca pielea să nu atârne inestetic peste
muşchi. Este important ca orice dietă să fie însoţită şi de mişcarea fizică.
Pe de o parte, cresc arderile calorice ale organismului, în timp ce muşchii
devin mai pronunţaţi şi formează un suport mai bun pentru piele.
Vitamina C – pentru o schelă fermă a
organismului

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

• Întăreşte sistemul imunitar şi transportă
energia în celule;
• Sporeşte elasticitatea celulelor;
• Îmbunătăţeşte asimilarea de fier;
• Ajută procesul de detoxifiere;
• Reglează hormonii de stres;
• Protejează celulele;
• Sporeşte fermitatea ţesutului conjunctiv.
Pentru un ţesut conjunctiv cât mai ferm, se
recomandă:
• practicarea regulată de sport;
• alimentaţia săracă în grăsimi;
• consumul de preparate de vitamina C cu
eliberare treptată;
• hidratarea suficientă (1-2 litri/ zi);
• evitarea expunerii exagerate la soare în
mijlocul zilei.
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Cauzele
afecțiunilor
hepatice

Ficatul joacă un rol decisiv în valorificarea, stocarea și descompunerea
nutrienților, prin producerea a numeroase substanțe, cum ar fi proteinele
de coagulare și anticorpi. Totuși, ficatul are o capacitate enormă de
regenerare. Ficatul nu transmite semnale dureroase, iar problemele
hepatice sunt detectate adesea în stare avansată.
Cum se manifestă problemele hepatice?

Balonările, stările de sațietate, constipația sau
diareea, intoleranța la grăsimi și alcool sunt
principalele simptome. Afecțiunile hepatice
pot fi însoțite de un libido scăzut, de creșterea
sânilor la bărbați, și de migrene.

Afecțiunile hepatice pot reprezenta un
sindrom al bunăstării?

Prea mult alcool, prea mulți factori nocivi, cum
ar fi poluarea, medicamentele chimice, metalele
grele din plombe sau cosmetice, dar și stresul
și furia afectează starea de sănătate a ficatului.
La acestea se adaugă o dietă prea bogată în
grăsimi, un consum prea mic de lichide și lipsa
mișcării. Corpul elimină toxinele prin ficat,
colon și rinichi, dar și prin transpirație. Astfel,
se recomandă ședințe săptămânale la saună,
pentru o detoxifiere mai bună a organismului.

Frecvența afecțiunilor hepatice

A crescut numărul cazurilor de boli hepatice
cauzate de stres, de epuizare, burnout, migrene
sau chiar depresii condiționate de boli ale
ficatului. Din păcate, acestea nu sunt recunoscute
ca fiind boli condiționate hepatic și, prin urmare,
nici nu se aplică tratamente specifice.

Când devine consumul de alcool critic
pentru ficat?
Bărbații tolerează, de regulă, mai mult alcool
decât femeile. Dacă vom consuma zilnic 1l de
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bere sau 0.5l de vin, daunele la nivelul ficatului
nu vor întârzia să apară.
Persoanele care consumă 2-3 litri de bere pe
săptămână, dar respectă apoi o pauză de alcool
de 6 zile nu ar trebui să sufere de afecțiuni
hepatice datorate alcoolului. Regula nu se
aplică în cazul consumului de băuturi spirtoase.
În cazul femeilor, aceste cantități scad în funcție
de greutatea corporală.

Alimentația grasă: când devine critică
pentru ficat?

Când bila este afectată, pacienții acuză presiune
în partea dreaptă a abdomenului superior.
În plus, scaunul are o culoare mai deschisă,
apar balonările, diareea sau constipația. În
cazul obturării tractului biliar cu calculi, a
infecțiilor sau a crampelor care pot avea
și cauze emoționale, scaunul poate avea o
culoare aproape albă. Uleiurile ar trebui evitate,
putându-se folosi untul.

Cele 7 sarcini principale ale ficatului

• Detoxifierea sângelui de produșii metabolici
• Sinteza zahărului din grăsime
• Procesarea și stocarea de grăsime din
alimentație
• Formarea de proteină în sânge
• Formarea și descompunerea colesterolului
• Stocarea fierului și a vitaminelor
• Formarea bilei pentru digerarea grăsimilor și
detoxifierea prin colon
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Simptomele
infarctului
- indicii care vă pot salva viața

În cazul unui infarct, cu cât se intervine mai repede, cu atât cresc șansele
de supraviețuire ale pacientului. Totul depinde de cât de repede poate
ajunge pacientul la spital, unde poate primi îngrijirea necesară pentru
salvarea vieții. Fiecare persoană ar trebui să învețe să identifice un infarct
și modul în care trebuie să reacționeze cât mai rapid.
Infarctul: cauza de deces nr. 2 în lume

Prea mulți pacienți așteaptă încă prea mult
timp înainte de a chema salvarea; fie că nu sunt
siguri, fie că nu doresc să deranjeze, fie că nu
au identificat în mod corect simptomele.
Cele mai frecvente indicii care trebuie să vă
ducă cu gândul la un infarct sunt durerile în
piept care durează peste cinci minute, și care
se extind la nivelul brațelor, umerilor, gâtului,
maxilarului, abdomenului superior. Într-un
astfel de caz, sunați imediat la 112!
Alte simptome:
• Dificultatea în respiraţie, care nu apare în
legătură cu o activitate fizică
• Presiune puternică în coșul pieptului
• Bătai puternice sau mai rapide ale inimii
• O stare de oboseală care se instalează brusc şi care
durează, în ciuda repausului, zile uneori săptămâni
• Frica
• Pe lângă durerea din coșul pieptului sunt
posibile și vărsăturile, stările de greață, uneori
ca singure simptome, în special în cazul femeilor.
• De asemenea, unii pacienți își pot pierde
cunoștința, devin palizi și au accese de
transpirație rece.
Infarctul constă în blocarea unui vas de sânge
cu un cheag și sistarea alimentării cu oxigen a
unui mușchi al inimii. De aici rezultă durerea și
starea de rău.
Infarctul este însoțit de două mari riscuri:
• Primul este cel al tulburării de ritm cardiac,
fibrilația ventriculară, care poate pune viața
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în pericol. Inima încetează să mai pompeze și
se oprește. Salvarea și unitățile sanitare sunt
dotate cu defibrilatoare cu care pot fi evitate în
mod electric aceste tulburări de ritm cardiac;
• Celălalt pericol pe care îl presupune un infarct
este sistarea pompării inimii. Cu cât infarctul
este mai lung, cu atât se pierde iremediabil mai
mult țesut muscular al inimii.
Spontan și neașteptat – așa descriu pacienții
experiența unui infarct, deși mulți dintre aceștia
au avut și anterior simptome pe care nu le-au
interpretat corect sau a căror gravitate nu le-a
dat de gândit.
Un semnal de alarmă care se petrece cu zile,
săptămâni, uneori chiar luni, înaintea unui
infarct este angina pectorală (senzația de
strâmtoare în piept). La aceasta se adaugă
durerile, senzația de presiune din coșul
pieptului și jena respiratorie.
Aceste simptome pot să fie resimțite și în
condițiile depunerii unui efort fizic (urcarea de
trepte, urcări pe munte, curățarea zăpezii), însă
de regulă dispare după câteva minute de liniște,
spre deosebire de infarct, când aceste dureri
apar și în starea de repaus.
În cazul oricăror dureri în piept, inclusiv a
durerilor abdominale sau de spate fără cauză
clară, și care sunt resimțite numai în condiții
de efort fizic, solicitați un consult din partea
medicului cardiolog!

AFECȚIUNI

Factori stresanți
pentru dinți
Când ne gândim la dinți, primele cuvinte cheie
care ne trec prin minte sunt carii și zahăr. Însă
pe lângă acestea, există numeroși alți factori
dăunători pentru dinți. Iată câțiva din aceștia:

Fumatul poate duce la pierderea dinților

Puțini pacienți sunt conștienți de acest risc:
studii recente au demonstrat că persoanele
care fumează peste 10 țigarete pe zi, pentru o
perioadă mai lungă de timp, prezintă un risc de
trei ori mai mare de a suferi de paradontoză,
comparativ cu persoanele nefumătoare.
Sistemul imunitar deficitar al cavității bucale
permite formarea de fisuri adânci în gingie,
deteriorarea osului maxilarului și șanse scăzute
de refacere.
Spre deosebire de nefumători, persoanele care
fumează nu prezintă simptome timpurii precum
sângerarea gingivală și dureri locale. În plus,
pericolul dezvoltării de cancer bucal este mai
mare de până la patru ori în rândul fumătorilor.
În combinație cu consumul de alcool, acest risc
poate crește chiar și de 15 ori.

Când periuța de dinți devine ”armă”

Nu confundați periajul dinților cu gimnastica
matinală. Evitați să periați dinții prin aplicarea
unei presiuni excesive și deteriorarea smalțului
dentar. Tehnicile greșite de periaj pot conduce
la efecte nedorite. În plus, periajul excesiv
poate dăuna și gingiei.

Produse acide

Un exemplu tipic al deteriorării dinților prin
alt factor decât cel bacterian: smalțul dinților
este afectat de alimentele acide. Spre exemplu,
merele se numără printre alimentele care
formează un mediu acid în cavitatea bucală.
Pentru a evita deteriorarea smalțului dinților
după consumul unui măr, amânați periajul
dinților timp de o oră. În plus, ca metodă
preventivă, puteți folosi pasta de dinți care
conține fluor și care creează un strat protector
pentru dinți. Pe lângă mere, fructele citrice,
limonadele, oțetul și iaurtul sunt alimente acide
care pot afecta smalțul dinților.

Bulimia dăunează dinților

O altă cauză a formării unui mediu acid în
cavitatea bucală poate fi vomarea frecventă,
cum este întâlnită în cazul bulimiei. Ca
urmare a episoadelor repetate de vomare,
dinții pacienților care suferă de bulimie sunt
expuși acizilor intestinali. Astfel, cavitatea
bucală a acestora este mult mai acidă
comparativ cu cea a persoanelor
sănătoase. Urmările pot fi observate
la scurt timp: canturile dinților
incisivi și canini prezintă caneluri
specifice.
După aproximativ doi ani, apar
modificări semnificative și în
zona maxilarului superior. În
stadiul avansat al tulburării, se
observă o scurtare a liniei de
incizie a dinților.
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Boala de reflux
gastro-esofagian
- o afecțiune a secolului XXI

Boala de Reflux Gastro-Esofagian (BRGE) este o afecțiune modernă.
Peste 40% dintre adulți prezintă cel puțin o dată pe lună arsuri gastrice
– sindromul principal. Arsurile gastrice apar din cauza iritației mucoasei
esofagiene, cauzată de refluxul conținutului gastric acid în esofag.
Care sunt cauzele apariției BRGE?

• consumul crescut de carbohidrați (dulciuri,
făinoase);
• consumul crescut de grăsimi, alcool, ceai
verde sau negru, cafeină, băuturi carbogazoase
dulci care fermentează și balonează, mese
bogate cantitativ servite la ore nepotrivite;
• unele medicamente: teofilină, aspirină,
diclofenac, piroxicam;
• hernia hiatală (migrarea unei porțiuni din
stomac în cavitatea toracică);
•
creșterea
presiunii
intraabdominale
(obezitate, sarcină avansată, purtarea de
corsete sau curele strânse);
• anumite boli care scad mișcările peristaltice
ale esofagului;
• tulburări de golire a stomacului.
Sucul digestiv gastric este foarte bogat în acid
clorhidric și enzime care degradează nutrienții
din alimente în particule ce vor fi absorbite și
folosite de către organism.
Mucoasa gastrică este protejată natural de
această aciditate, însă esofagul nu ar trebui să
ia contact cu aciditatea din stomac, deoarece
poate să dezvolte eroziuni sau ulcerații în cazul
contactului cu sucul gastric.
Singurul mod de protecție al esofagului de
aciditatea gastrică este sfincterul esofagian,
care nu permite întoarcerea conținutului
gastric înapoi în esofag. Dacă sfincterul nu-și
îndeplinește rolul, conținutul din stomac este
refluat.
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Cum tratăm BRGE?

Obiectivele terapiei sunt:
• adoptarea unor obiceiuri alimentare
sănătoase;
• controlul simptomelor;
• monitorizarea și terapia complicațiilor.

Măsuri generale și sfaturi pentru pacienții
cu BRGE:

• evitarea alimentelor ce favorizează refluxul:
dulciuri, vin, fructe, sucuri de citrice, cafea,
tomate, ciocolată, alimente mentolate sau
picante;
• evitarea meselor bogate cantitativ, în special
cu mai puțin de 3 ore înainte de culcare;
• scăderea în greutate, exerciții fizice zilnice;
• renunțarea la fumat, scăderea aportului de
alcool;
• așezarea în pat în poziție ușor înclinată în sus,
cu jumătatea superioară a corpului mai ridicată;
• purtarea hainelor lejere.
Tratăm arsurile gastrice în diverse moduri,
însă, după cum le tratăm, așa ne simțim.
Medicația cea mai eficientă în cazul BRGE este
reprezentată de inhibitorii de pompă de protoni
(IPP). Inhibitorii de pompă de protoni acționează
prin blocarea pompei de protoni, tratând astfel
cauza arsurilor gastrice, și nu doar simptomele.
Se administrează numai o dată pe zi, cu 30 de
minute înainte de masă. Din această clasă
se evidențiază omeprazolul, pantoprazolul,
lansoprazolul și esomeprazolul.

ÎNGRIJIRE

măsuri
cu efect
calmant
E normal să ne enervăm din când în când, însă impactul asupra sănătății noastre
poate fi unul de lungă durată și cu efecte grave. Cu cele 9 sfaturi prezentate mai
jos, veți reuși să depășiți situațiile concrete și să vă mențineți calmul.
1. Respirați

Când simțiți că urmează să vă înfuriați,
respirați. Deși vechi de când lumea, acest truc
chiar ajută. Inspirați adânc, numărând până la
4, apoi mențineți aerul în plămâni, numărând
până la 6. Când expirați, numărați până la 8.
Repetați exercițiul de cel puțin patru ori. O altă
metodă este număratul până la 10. Furia nu va
trece întru totul, însă veți evita o reacție colerică
pe care o veți regreta ulterior.

2. Detașarea

Încercați să vă detașați și să priviți situația din
exterior. De cele mai multe ori, aceste situații nu
sunt atât de grave, și chiar nu merită să vă ieșiți
din fire. Încercați să vă imaginați furia ca pe un
nor care se distanțează de dumneavoastră.

3. Sunați un prieten

Atunci când v-ați enervat atât de tare încât
trebuie să vă descărcați, sunați un prieten
apropiat. Prietenii pot relativiza situația. Poate
ați exagerat în reacție, iar situația nu este atât
de gravă precum ați crezut. În plus, vorbitul cu o
persoană dragă vă va calma.

4. Detensionare

În cazul în care v-ați înfuriat, trebuie să faceți
ceva să vă liniștiți. De cele mai multe ori,
mișcarea este cel mai bun remediu pentru a
scăpa de starea de nervozitate. Mișcarea vă va
ajuta să scăpați de hormonii de stres, sprijinind
producția de hormoni de fericire.
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O plimbare în pauza de prânz sau o tură de
alergare seara e mereu benefică.

5. Meditați

Dacă simțiți că vă înfuriați des, ar trebui să vă
gândiți să apelați la meditație. Așezați-vă într-o
poziție comodă, închideți ochii și acordați atenție
respirației. Mențineți-vă concentrația și încercați
să nu lăsați gândurile să zboare. Data viitoare
când vă veți înfuria, veți ști cum să vă calmați!

6. Condimentare

Indiferent de cât de furioși sunteți, trebuie
să rețineți că, în general, starea de tensiune
poate fi depășită printr-un stimul mai puternic.
Încercați o bomboană cu ghimbir sau mușcați
dintr-un ardei iute. Furia va fi păcălită de
simțurile noi.

7. Râdeți

Starea noastră se ameliorează când zâmbim.
Râsul ne ajută să scăpăm de stres, tensiunea
arterială scade, sistemul imunitar se fortifică.

8. Evitați să vă comparați

Cel mai bine ar fi să vă analizați propria situație și
să descoperiți ce vă nemulțumește cu adevărat.

9. Stabiliți o mantră personală

Stabiliți o frază care să vă liniștească în
momentele extreme. Când simțiți că vă enervați,
puteți repeta această frază în gând. Iată un
exemplu: „Nu merită, nu merită…“.

ÎNGRIJIRE

6 sfaturi pentru
o respirație
conștientă
Stresul zilnic și programul aglomerat au impact
negativ asupra respirației. Prin urmare, va afecta
și starea noastră de sănătate, dar și gradul de
energie. Următoarele exerciții și sfaturi vă vor ajuta
să ajungeți la o stare mai profundă de concentrare și
mai multă energie vitală.
Sfatul 1

Inhalațiile eliberează căile respiratorii în timpul
răcelilor. Ele ar trebui realizate cu soluție
salină, nu cu ceai de mușețel. În timp ce ceaiul
de mușețel poate conduce la uscarea mucoasei,
soluția salină are un efect relaxant și permite
o vindecare mai rapidă. Pentru obținerea unei
soluții saline, adăugați 2-3 linguri de sare întrun litru de apă fierbinte. Acoperiți-vă capul cu
un prosop, apoi așezați-vă deasupra vasului,
inhalând profund vaporii.

Sfatul 2

O alimentație sănătoasă, echilibrată și bogată în
vitamine va întări sistemul dvs. imunitar și va preveni
apariția bolilor. Este important să consumați multe
legume și fructe proaspete, bogate în vitamina C,
deoarece acestea pot fi valorificate mai bine decât
cele din suplimentele nutritive.

Sfatul 3

Așezați-vă pe un scaun și aduceți brațele între
picioare, în poziție relaxată. Trunchiul este
aplecat greu în față, în timp ce spatele, ceafa și
umerii sunt relaxați. Expirați în timp ce îndoiți
trunchiul înainte. Rămâneți un moment în
poziția respectivă și apoi reveniți sus. Inspirați
ușor. Respirația conștientă vă va ajuta să vă
relaxați și să aveți mai multă energie.
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Sfatul 4

Acest exercițiu este ideal pentru relaxare.
Poate fi efectuat în picioare (poziție relaxată a
corpului, umerii drepți, genunchii ușor flexați)
dar și în șezut. Mențineți brațele pe lângă corp
și ridicați-le ușor la înălțimea pieptului. Expirați
și deschideți brațele. Inspirați și aduceți brațele
ușor în față. Repetați exercițiul de câteva ori. La
final, așezați mâinile pe abdomen și mențineți
poziția câteva momente.

Sfatul 5

Și acest exercițiu vă va ajuta să respirați mai
relaxat. Așezați-vă pe un scaun (canapea) și
îndoiți trunchiul înainte, între genunchii ușor
flexați. În timp ce inspirați, ridicați ușor brațele
în lateral, peste cap. Expirați, lăsând brațele și
trunchiul să alunece în față. Repetați exercițiul
de cinci ori și, în final, lăsați trunchiul să coboare
ușor în față.

Sfatul 6

Pentru stimularea unei respirații libere, așezațivă pe podea cu picioarele încrucișate. Sprijinițivă pe brațele întinse în lateral. Mențineți poziția
dreaptă a capului și privirea înainte. Capul și
coloana nu trebuie întinse în mod exagerat,
deoarece ar putea provoca o stare de amețeală.
Inspirați profund pe nas și expirați pe gură.
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Ochi relaxați
cu aspect plăcut
Timpul petrecut în birou, într-un aer uscat, și în fața calculatorului are
impact negativ asupra ochilor noștri. Iată câteva sfaturi.
Relaxarea ochilor

• Clipiți mai des și retina va rămâne umedă și
va proteja ochii.
• Faceți pauze de la munca la calculator.
Închideți ochii și masați-vă ușor pleoapele cu
vârful degetelor. Apoi, deschideți larg ochii și
rotiți-i mai întâi într-o parte și apoi în cealaltă.
• Acoperiți-vă ochii cu mâinile în formă de
scoică în așa fel încât să nu intre lumina (fără a
vă acoperi nasul) atât timp cât vi se pare plăcut.
Gândiți-vă în acest timp la culoarea negru – veți
intensifica efectul. Relaxați-vă pe rând nu doar
ochii, ci și fața și umerii.
• Alternați privitul la distanță și apropiere
pentru întărirea musculaturii oculare.
• Lipsa anumitor vitamine poate provoca
înroșirea ochilor, iritarea, lăcrimarea și chiar
reducerea capacității vizuale. Vitaminele
A, B și C sunt esențiale pentru
sănătatea ochilor. Vitamina C
se găsește în special în kiwi,
citrice, ardei iute, cătină și
măceșe. Vitamina B2 se
găsește mai ales în lapte,
brânză, carne de pui, ficat
dar și în germeni și tărâțe
de grâu.

Masajul zonei ochilor

• Treceți ușor cu degetul
peste pleoape.
• Pentru a reduce umflăturile:
apăsați ușor pleoapele cu vârful
degetelor.
• Pentru purificarea și reducerea ridurilor:
începeți să bateți rapid cu vârfurile degetelor din
interiorul pleoapei până în exterior, în jurul ochiului,
în sensul acelor de ceasornic. Aplicați apoi aceleași
mișcări în sensul invers al acelor de ceasornic.
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• Pentru relaxarea ochilor: puneți degetul mare
în colțul interior al ochiului peste globul ocular.
Mișcați degetul cu o presiune ușoară sub
sprâncene, de la interior spre exterior. Repetați
de mai multe ori.

Cearcănele și pungile de sub ochi

Pielea din jurul ochilor este subțire și destul de
sensibilă. Pungile de sub ochi apar, mai ales,
din cauza oboselii, a stresului, înaintea sau în
timpul menstruației și la menopauză, dar și ca
urmare a unor boli. Cauza poate fi una genetică
sau o congestie limfatică sporadică, în timpul
căreia țesutul reține prea multă apă.
Unii oameni formează depozite de grăsime
sub ochi, care apoi se văd într-o tentă alburie.
Pentru a diminua retenția de lichide se pot
folosi mijloace purificatoare și produse
speciale pentru protecția ochilor.

Sfaturi împotriva pungilor
de sub ochi

• Nu dormiți pe o pernă prea
joasă. Încercați să dormiți
cât mai des cu geamul
deschis. Opriți încălzirea
și aerul condiționat.
• Consumați minimum
2l de apă sau ceaiuri
de plante pe zi, pentru
stimularea
activității
rinichilor
și
reducerea
cantității substanțelor toxice
din corp.
• Drenajele limfatice realizate de un
specialist vor răsfăța tenul și vor relaxa zona
din jurul ochilor.
• Îngrijiți-vă regulat zona ochilor prin aplicarea
unui gel sau a unui balsam special.
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Balneoterapia
Procedurile naturopatice sunt din ce în ce mai apreciate în calitate de
alternativă la medicina obișnuită, fiind aplicate ca mod de prevenție și
tratare a diferitelor afecțiuni și de stimulare a stării de sănătate.
Balneoterapia reprezintă tratamentul medical
ce constă în folosirea acțiunii apelor termale
sau reci. Apele termale pot conține sare, acid
carbonic, radon, iod sau sulf, și sunt folosite sub
formă de băi, cure de hidratare, inhalații sau băi
de nămol.
O cură staționară efectuată într-o stațiune
de balneoterapie durează, în medie, 3-4
săptămâni, și este menită să restabilească
starea de sănătate, ca măsură de recuperare în
urma unui accident sau a operațiilor. Curele de
balneoterapie pot fi urmate cu succes și în cazul
afecțiunilor cronice sau a problemelor de ordin
psihic. Pe lângă curele staționare oferite în
clinici specializate, sunt disponibile și aplicații
în ambulatoriu.

Avantajele balneoterapiei

În decursul unei cure balneologice, pe
lângă acțiunea curativă a apelor termale,
organismul beneficiază și de celelalte proceduri
naturopatice. Printre acestea se numără
gimnastica medicală, exercițiile de relaxare și
adaptarea alimentației.
Nu trebuie subestimată acțiunea pe care o are
modificarea ritmului zilnic comparativ cu rutina
din restul anului, alături de noul mediu social
și local. Inclusiv factorii climatici înregistrați în
stațiunea de balneoterapie acționează asupra
stării de sănătate a organismului, stabilizând-o.
Acțiunea specială a băilor în apele termale se
bazează și pe imponderabilitatea organismului
care ajunge să cântărească numai o zecime
din greutatea reală, în timpul băilor. Astfel,
prin fiecare baie, mușchii și articulațiile sunt
eliberate de greutatea pe care trebuie să o
susțină în mod obișnuit. În plus, aceste cure
scad tensiunea arterială, și stimulează
circulația sângelui în organism.
Mișcările care, în condiții normale, sunt
însoțite de durere, pot fi realizate în
apă fără niciun disconfort. Astfel,
este stimulată mobilitatea și
mișcarea.
Pentru baia de relaxare pe
care o putem face și acasă,
există diferite săruri care
pot fi adăugate în apă, în
funcție de afecțiunile de
care suferim. Solicitați
ajutorul competent al
farmaciștilor în acest
sens.
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Iritarea pielii
după depilare
- două sexe, o singură problemă
În principiu, bărbații și femeile sunt afectate în
aceeași măsură de iritarea pielii după epilare.

Tipic feminin: zona inghinală, picioare,
zona genitală

Modelul estetic feminin impune femeilor un
corp lipsit aproape în totalitate de păr. În plus,
este promovat corpul perfect, obținut în urma a
ore întregi petrecute în sala de sport.
Multe femei încearcă să corespundă acestui
model, riscând astfel mici răni ale pielii și
formarea de deschideri pentru pătrunderea
bacteriilor și a agenților patogeni în organism.
Iată câțiva factori de risc:
• Epilarea cu lama a zonei inghinale, a
picioarelor și a zonei intime
• Piercing-urile, tatuajele formează deschideri
pentru pătrunderea germenilor în organism
• Transpirația în timpul sportului
• Bufeuri în timpul menstruației
• Ciupercile din piscine și centre de SPA
Este posibilă formarea unor infecții bacteriene
(abcese) in cele mai sensibile porțiuni de piele.
Se recomandă verificarea regulată a porțiunilor
respective, pentru a evita astfel de infecții.

Tipic masculin: Barbă, spate, fese, zona
genitală

Factorul de risc pentru bărbați este iritația
repetată a pielii în urma bărbieritului zilnic.
Dat fiind faptul că pilozitatea este mai
puternică în rândul bărbaților, aceștia
sunt mai predispuși la formarea de
infecții, în special în zona bărbiei, a
spatelui, a feselor, în zona genitală și
a picioarelor. Aceste zone sunt mai
expuse datorită bărbieritului intens,
a transpirației, a șederii prelungite
și a frecării cu îmbrăcămintea.
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Trendul actual, de a avea un corp cât mai epilat,
îi vizează și pe bărbați. Bărbieritul repetat,
aplicarea de loțiuni de corp, dușurile zilnice sau
îmbăierile, toate reprezintă riscuri suplimentare.
Pielea nu necesită o îngrijire exagerată, ci mai
degrabă o ținere sub observație pentru evitarea
distrugerii stratului acid dar stabilizator al
pielii, care odată distrus permite pătrunderea în
organism a factorilor patogeni.

Tipic masculin și feminin: glandele
sudoripare

Inflamarea glandelor sudoripare prezintă
același risc în cazul ambelor sexe. Agenții
patogeni de natură bacteriană ajung în piele prin
glandele sudoripare, unde pot forma inflamații
cu puroi și noduli de abces, cu precădere în
zona inghinală, genitală și anală.
În straturile superioare ale pielii, germenii pot
cauza inflamarea foliculilor de piele (foliculita).
Astfel, se formează pustule de suprafață sau
noduli inflamați. Foliculita poate fi recunoscută
și în funcție de firul de păr care poate fi observat
cum crește în mijlocul coșului.

ÎNGRIJIRE

Senzația de foame
În expresiile populare vorbim de „foame de lup”, iar
reclamele ne îmbie cu produse pentru „senzația
de foame dintre mese”. Însă ce este cu
adevărat foamea? Senzația de foame se
instalează atunci când stocul de energie
al organismului s-a golit, deci după
câteva ore de la ultima masă sau după
o activitate fizică intensă.
Senzația de foame apare atunci când
simțim nevoie de energie și hrană.
Cele mai multe persoane resimt
senzația în zona stomacului, dar
scăderea concentrării, durerile de
cap și stările de rău pot indica și
ele o stare de foame.
Multe persoane însă nu mai resimt foamea ca
urmare a nenumăratelor diete și a gustărilor
dintre mese. Apetitul este cel care ne trezește
interesul pentru anumite alimente, chiar și
atunci când suntem de fapt sătui.

Senzația de foame ia naștere în creier

Punctul central în care se declanșează foamea
este creierul, mai exact hipotalamus, unde
sunt transmise toate informațiile referitoare la
nivelul de energie din corp. Aici sunt măsurate
rezervele de energie din corp și sunt reglate
foamea și sațietatea.
Atunci când semnalele hipotalamusului
sunt ignorate mai mult timp, apar atacurile
de foame.
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Modul în care corpul reglează foamea și
apetitul în timpul unui mese reprezintă un
proces complicat. Înainte și la începutul mesei,
aspectul, mirosul și gustul mâncării stabilesc
ce și cât mâncăm.
Receptorii din peretele stomacal și intestinal
trimit informații creierului cu privire la sațietate
și substanțele nutritive din hrană. Creierul
scade apetitul, reglând astfel cantitatea
de hrană consumată. După ce substanțele
nutritive din intestin ajung în organism și în
ficat, receptorii reacționează la diferiți produși
de descompunere și influențează starea de
sațietate.

Fapt

Durata stării de sațietate diferă în funcție de
hrana consumată. Grăsimile și proteinele
asigură o perioadă mai lungă de sațietate, iar
carbohidrații o perioadă mai scurtă.

ÎNGRIJIRE

Inflamațiile
vezicii urinare
- în rândul bărbaților

După vârsta de 40 de ani, drumurile nocturne la toaletă devin tot mai dese,
iar senzația de nevoie de urinare persistă inclusiv după eliminarea urinei.
Cauza tulburărilor de golire a vezicii urinare poate fi adenomul benign de
prostată. Cauzele creșterii în mărime a prostatei constau în modificările
hormonale care se produc după vârsta de 40 de ani și care se remarcă prin
schimbarea dimensiunii prostatei. Urina reziduală din vezică reprezintă
cadrul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor și pentru apariția inflamațiilor
la nivelul vezicii urinare.
Inflamația vezicii urinare – problemă
frecventă în rândul bărbaților de vârsta
a doua

Printre cei mai frecvenți factori de risc pentru
infecțiile urinare bacteriene sunt hipotermia,
golirea insuficientă a vezicii sau scăderea
imunității. Necesitatea permanentă de urinare
se numără printre primele simptome ale unei
infecții urinare bacteriene.
În cazurile severe, tratamentul presupune
începerea imediată a administrării de
antibiotice, însă infecțiile urinare minore pot fi
tratate și cu ajutorul preparatelor naturiste.

Dezinfectarea naturală a sistemului urinar

Acțiunea benefică a plantei strugurii-ursului în
tratarea infecțiilor vezicii urinare este cunoscută
din cele mai vechi timpuri. Substanța principală
care se regăsește în această plantă – arbutina
- acționează ca un dezinfectant natural. Acest
efect a fost confirmat și de studii științifice.
Pentru a elibera substanța antibacteriană din
arbutină, este necesar un pH uric alcalin sau
bazic. Astfel, sunt preferate dietele alimentare pe
bază de legume, fructe și nuci în locul produselor
animale. O dietă preponderent vegetariană
reprezintă măsura preventivă optimă împotriva
continuării creșterii dimensiunii prostatei.
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Eliminați urina reziduală

Consumați lichide pentru a vă asigura că
urina reziduală este eliminată din vezică. Vă
recomandăm minimum 2,5 - 3 litri de lichide
zilnic. Puteți opta pentru ceaiuri diuretice, care
asigură o clătire bună a rinichilor, a vezicii și a
sistemului urinar în general. Ceaiurile diuretice
au de cele mai multe ori și efect antibacterian,
fiind ideale în completarea tratamentelor cu
antibiotice.

Cum puteți proteja prostata și vezica

• Evitați fumatul și supraponderabilitatea
• Atenție la alimentație: consumul semnificativ
de carne și de alcool afectează prostata
• Evitați alimentele hipercalorice (dulciurile),
grăsimile animale
• Fructele și legumele întăresc sistemul
imunitar
• Nu vă așezați pe suprafețe reci (pietre, bănci
etc.)
• Optați pentru puloverele și jachetele care
depășesc nivelul șoldurilor
• Consumați ceaiuri diuretice
• În cazul infecțiilor urinare ușoare, optați
pentru preparatele antiseptice urinare naturale
din frunze de strugurele-ursului sau merișor

ÎNGRIJIRE

Enzime împotriva
traumatismelor
și a artrozei
„Cei care fac sport, se bucură mai mult de viață!”, însă practicarea
sportului este însoțită și de riscul de accidentare. Cele mai frecvente sunt
leziunile sportive ușoare, cum ar fi hematoamele, întinderile musculare
sau entorsele.
Folosirea enzimelor împotriva
traumatismelor

Aproape toate leziunile sportive debutează
printr-o inflamație, iar enzimele sunt folosite în
completarea măsurilor obișnuite, precum:
• respectarea unei perioade de pauză,
• aplicarea de gheață/ compresii pe zona
vătămată pentru reducerea inflamației,
• poziționarea mai sus a părții rănite pentru a
reduce inflamația.
Vindecarea leziunilor sportive este accelerată de
enzime. Astfel, atletul poate reveni în teren mai
repede. Numeroși sportivi urmează tratamente
cu enzime înainte de competiții. Astfel, dacă
sportivii suferă o leziune, aceștia dispun deja
de o cantitate mare de enzime în organism,
iar vindecarea se produce mult mai repede,
iar inflamația este mai puțin accentuată. În
plus, enzimele au puterea de a preveni durerile
musculaturii.

Ce este osteoartrita?

Osteoartrita apare odată cu înaintarea în
vârstă. Sunt afectate în mod special articulațiile
genunchiului și soldului. Acolo unde oasele din
articulații se întâlnesc, ele sunt acoperite de un
strat protector de cartilaj. Din cauza greutății
constante, cartilajul articular își pierde din
elasticitate.
Suprafața netedă devine brută și crăpată, iar
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mișcarea articulațiilor provoacă fricțiunea
cartilajului. Durerea specifică osteoartritei este
limitată inițial la mișcare sau exercițiu. Mai
târziu, însă, durerile apar și în repaus.

Folosirea enzimelor în tratamentul
osteoartritei

Preparatele combinate de enzime și-au dovedit
eficiența deoarece enzimele intervin în diferite
puncte ale procesului de îmbolnăvire: se obțin o
scădere a inflamării și o ameliorare a fluidității
sângelui. Inflamația articulației nu poate fi
inhibată, însă evoluția este accelerată, iar
vindecarea este mai rapidă.
Rezultatul constă într-o scădere a durerii și
rigidității, precum și într-o îmbunătățire a
mobilității articulației bolnave.
Un partener eficient de combinație s-a dovedit
a fi vitamina E.
Reumatismul de țesut moale nu afectează
membrana sinovială, cartilajul și oasele, ci
țesuturile moi care înconjoară articulația,
cum ar fi mușchii, ligamentele, tendoanele și
bursa sinoviala. Printre cauzele reumatismului
țesutului moale se numără suprasolicitarea,
solicitarea unilaterală și postura incorectă.
În mod obișnuit, se întâlnește epicondilita,
“cotul de tenis” sau tendinita, fiind asociată
cu dureri neplăcute. Din nou, combinațiile
enzimatice conduc la o scădere semnificativă a
simptomelor și a procesului inflamator.

ALIMENTAȚIE

Alimente bogate
în minerale

- pe care le poți consuma în sezonul rece
Mineralele nu pot fi produse de organism și trebuie administrate prin
alimentație. Ele participă la procesul metabolic, la interacțiunea nervilor
și a mușchilor, la formarea de sânge și la creștere. Iată 10 alimente
sănătoase, pe care le puteți consuma ca surse valoroase de minerale.
Cătina

Cătina are un conţinut bogat in minerale, în
special in fosfor, potasiu, fier, calciu, magneziu
precum si in vitamine si antioxidanti.
Boabele de cătină se pot consuma proaspete, pot
fi congelate sau conservate in miere. Se recoltează
din luna august până la sfârşitul lui octombrie,
dar şi în timpul iernii. Pe timpul iernii, fructele se
păstrează foarte bine în miere de albine.

Lintea

Ciupercile porcini

În România, ciupercile porcini pot fi consumate
între lunile august și octombrie. Ele conțin cea mai
mare cantitate de minerale dintre toate ciupercile
comestibile: 100 grame de ciuperci conțin 187
micrograme de seleniu și 1500 micrograme de zinc,
jucând un rol important pentru creșterea copiilor și
adolescenților și pentru întărirea sistemului imunitar.

Cacao

Lintea trebuie să se regăsească în alimentația
dvs., fiind bogată în fier (8 miligrame la 100
de grame de linte), potasiu, cupru, magneziu,
mangan și zinc.

Cacao este o sursă de minerale, printre care
potasiu, fier, cupru, crom, zinc și mangan. Optați
pentru ciocolata cu un conținut cât mai mare de
cacao. Cu cât ciocolata este mai amăruie, cu
atât este mai bogată în minerale.

Caisele deshidratate

Mei

100 de grame de caise deshidratate conține
mult mai mult potasiu decât caisele proaspete.
Potasiul joacă un rol hotărâtor în reglarea
apei din organism și pentru transmiterea
impulsurilor. Totuși, consumați-le cu măsură
deoarece conțin zahăr.

Peștele

Peștele proaspăt este cea mai bună sursă
de iod. Iodul este esențial pentru organismul
uman, deoarece acesta participă în producția
hormonului glandei tiroide. Lipsa acestuia
poate rezulta în tulburări grave. Pe lângă iod,
peștele proaspăt conține seleniu și fluor.

Amarant

Alături de quinoa și hrișca, amarantul se
numără printre pseudo-cereale. Nu conține
gluten și este recomandat tuturor, micile boabe
fiind bogate în fier, magneziu, zinc și mangan.
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100 grame de mei conțin 7 miligrame de fier,
important pentru organismul uman. În plus,
meiul conține magneziu, mangan, cupru și zinc.

Nuci

Nucile sunt pline de vitamine valoroase și de
minerale, dar sunt bogate în calorii. 100 grame
de alune conțin peste 600 de calorii.

Brânza Emmentaler

Brânza Emmentaler conține calciu și zinc. Din
când în când, consumați sortimente mai grase
de brânzeturi, dar fără să exagerați.

Soia

Boabele de soia și produsele obținute din aceasta
sunt foarte bogate în minerale. Boabele uscate de
soia conțin în special potasiu, cupru, mangan și
zinc. Nu renunțați complet la produsele de origine
animală deoarece organismul reușește să valorifice
mai bine fierul provenit din produse animale.

ALIMENTAȚIE

Alimentația
în depresie
Alimentația este de mare ajutor în combaterea depresiei. Suntem ceea ce
mâncăm, nu-i așa?! Tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți la regimul
nostru alimentar. Natura este aliatul nostru în menținerea sănătății.
Trebuie doar să ne asigurăm că o folosim în interesul nostru.
O hrană sănătoasă, cu alimente bio, nerafinate
și neaditivate, bogată în legume, zarzavaturi,
fructe, semințe și pește, ajută foarte mult în
prevenirea și controlul depresiei. Acest fapt a
fost demonstrat și prin studii științifice, care au
certificat că acest tip de alimentație, numită și
alimentație de tip mediteraneean, reduce riscul
de depresie cu până la 30%.
Pentru o stare psihică bună, specialiștii în
nutriție recomandă, de asemenea, o alimentație
cu mai puţină carne şi alimente procesate, fără
aditivi chimici, fără băuturi carbogazoase, fără
stimulente ale sistemului nervos – cafeaua,
tutunul, alcoolul, ceaiul negru, dulciurile în
exces, energizantele chimice.
Dintre alimentele sănătoase, printre cele care
contribuie la dispariția stărilor de epuizare
și la îmbunătățirea stării emoționale se
numără: vanilia, cacao, peștele, țelina, varza,
sparanghelul, orezul brun, fructele de pădure,
semințele de susan, usturoiul, semințele
crude de floarea-soarelui, migdalele crude
și avocado.
Produsele stupului - mierea, polenul
de albine şi lăptişorul de matcă sunt foarte eficiente în prevenirea
și tratarea depresiei. O cură de 3
luni, cu 7-15 grame de polen și 1-2
linguri de miere pe zi, are ca efect,
în peste 60% din cazuri, ameliorarea
simţitoare a stării emoţionale.
De asemenea, plantele medicinale
sunt şi ele de un real folos în
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echilibrarea emoţională. Cele mai cunoscute
plante medicinale și cel mai des recomandate
de specialiștii în fitoterapie în cazul depresiei
sunt: sunătoarea (Hypericum perforatum),
busuiocul (Ocimum basilicum), salvia (Salvia
officinalis), roinița (Melissa officinalis), isopul
(Hysopus officinale), rozmarinul (Rozmarinus
officinalis), Rhodiola rosea, ginsengul (Panax
ginseng, Panax quinquefolius, Panax japonicus).
Aceste plante sunt folosite simple sau în diferite
combinații, sub formă de pulberi, ceaiuri sau
tincturi.
Înainte de a începe un tratament cu plante
medicinale este indicat să consultați un
specialist, mai ales dacă dispoziția depresivă
este gravă și de lungă durată.

ALIMENTAȚIE

Fructe și legume
benefice pentru
sănătatea ochilor

Problemele de vedere au cauze foarte diferite.
Legumele și fructele par să influențeze pozitiv
unele dintre aceste boli. Cea mai frecventă cauză
de orbire este degenerarea maculară (AMD) –
condiționată semnificativ de vârstă, urmată de
glaucom și de modificări oculare datorate diabetului
zaharat (retinopatie diabetică) și cataractă.
În special, persoanele în vârstă sunt afectate
de probleme de vedere, fapt care atrage după
sine o scădere semnificativă a calității vieții.
Multe dintre persoanele în vârstă care suferă de
probleme de vedere se descurcă în proximitatea
mediului cu care sunt obișnuite, însă își pierd
treptat capacitatea de a citi, de a conduce
vehicule și au dificultăți în recunoașterea
fizionomiilor.

Nutrienți pentru vedere puternică

La controale oftalmologice regulate, în special
pe fondul unor factori de risc cunoscuți și condiții
preexistente, se pot descoperi din timp modificările
oculare și progresul lor poate fi încetinit. Nu este
încă foarte clar în ce măsură este benefic aportul
regulat de fructe și legume, dar, cel mai probabil,
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acest beneficiu există cel puțin pentru unele dintre
bolile oculare. Influența pozitivă a consumului de
fructe și legume împotriva degenerării maculare
este considerată o certitudine în lumea medicală.
Numeroase studii au demonstrat importanța
carotenoidelor, în special luteina și zeaxantina,
dar și a vitaminei A, care protejează macula,
zona cu cea mai clară viziune a retinei. Aceste
substanțe se găsesc în principal în legume cu
frunze verzi, cum ar fi guliile, spanacul, dar și
morcovii. În plus, există și alți antioxidanți, cum
ar fi vitaminele C și E și zincul, care reduc riscul
de a dezvolta degenerescența maculară. Aportul
regulat de fructe și legume are efecte benefice și
împotriva opacizării cristalinului (cataracta).
Pe lângă produsele alimentare deja amintite se
recomandă și citricele, uleiurile vegetale presate
la rece, nucile, cerealele integrale, carnea
de pasăre ecologică și produsele lactate bio.
Cercetătorii nu au căzut încă de acord cu privire
la efectele suplimentelor de vitamine și minerale.
Pe baza cunoștințelor actuale, consumul de
fructe și legume nu pare să aibă nicio influență
pozitivă împotriva apariției glaucomului.

MIȘCARE

10 sfaturi pentru
combaterea
durerilor de spate
Trei sferturi din populație suferă de dureri de spate ocazionale, și mare
parte dintre acestea devin cronice. Mișcarea activă este deseori metoda
cea mai eficientă prin care putem preveni sau alina durerile de spate.
Tonifierea mușchilor poate întrerupe cercul vicios, format deseori ca
urmare a unei posturi greșite.
Iată cele mai bune 10 sfaturi pentru combaterea
durerilor de spate:

Mișcarea

Mișcarea în limitele lipsite de durere ajută la
depășirea acesteia. Mișcați părțile corpului
care nu sunt afectate de durere. Veți ajuta la
o mai bună circulație a sângelui, eliminând
substanțele nocive, și veți facilita producția de
substanțe care inhibă durerea.

Eliminarea
vertebrală

greutății

de

pe

coloana

Este necesară relaxarea musculaturii coloanei și
a nervului sciatic. Pentru aceasta, trebuie să vă
întindeți și să aduceți piciorul într-un unghi drept,
în sus. Discurile vertebrale preiau astfel lichid
pentru funcția de amortizare. Fizioterapeutul vă
poate arăta exerciții de mutare a greutății, prin
poziții specifice, nedureroase.

Evitarea posturilor prin care se evită durerea

Anumite grupe de mușchi ar putea fi
suprasolicitate și tensionate. Consultați un
fizioterapeut în vederea corectării posturii, în
special în cazul disconfortului cronic.

Căldura împotriva punctelor de tensiune

Așezați un prosop umed peste partea dureroasă
și, deasupra, o sticlă cu apă fierbinte. Căldura
va pătrunde adânc în țesut, musculatura va fi
mai bine irigată cu sânge, și se va relaxa.

Antrenamentul corect pentru spate

Fizioterapeutul are grijă ca segmentul afectat al
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coloanei vertebrale să fie mobilizat cu atenție, și
mușchii să se extindă. Se întărește musculatura
trunchiului pentru a sprijini coloana, asemenea
unui corset de protecție.

Masaje ajutătoare

Masajul efectuat de fizioterapeuți poate
îmbunătăți circulația sângelui din musculatură,
poate calma sistemul nervos, și vă poate scăpa
de punctele tensionate.

Reducerea stresului

Stresul provoacă tensiuni care se reflectă
asupra mușchilor și a coloanei vertebrale. De
aceea, durerile de spate trag un semnal de
alarmă pentru un nivel de stres prea ridicat.

Deprinderea posturii corecte

Fizioterapeuții vă pot învăța mișcările și posturile
corecte pe care le puteți adopta în timpul zilei,
spre exemplu la birou, în fața calculatorului.

Reducerea kilogramelor în plus

Fiecare kilogram în plus de pe burtă vă aduce
într-o poziție de hiperlordoză, care va afecta
suplimentar coloana vertebrală.

Consultarea medicului

Dacă în loc să scadă, durerile de spate se
acutizează după câteva zile, sau dacă la toate
acestea se adaugă și o imposibilitate de mișcare,
ar trebui să consultați medicul. Acesta va putea
exclude o eventuală hernie de disc sau alte boli
și vă va recomanda un fizioterapeut, după caz.

MIȘCARE

Tratamentul
degetelor
gutoase
De regulă, manifestarea acută a gutei
la nivelul degetelor este tratată cu un
antiinflamator, cum ar fi diclofenacul sau
ibuprofenul. În cazul contraindicațiilor,
medicul poate recomanda cortizon sau
substanțe active similare sub formă de tablete.
Compresele reci pot reduce senzația de durere.
În completarea terapiei medicamentoase,
puteți încerca și soluții homeopate. Intervențiile
chirurgicale sunt indicate numai în cazul
evoluțiilor cronice și numai în cazuri extreme.

Măsuri de durată: reducerea nivelului
de acid uric

După primul atac acut de gută, este necesar un
medicament pentru reducerea nivelului acidului
uric din sânge, pentru evitarea răspândirii gutei. De
regulă, se recomandă substanța activă allopurinol,
care reduce formarea acidului uric în organism.
Alternativ, pot fi administrați și așa-numiții
agenți uricosurici, cum este probenecidul, care
stimulează eliminarea acidului uric prin rinichi.
Aceste medicamente nu reprezintă un tratament de
vindecare a gutei – este necesară schimbarea dietei
pentru evitarea apariției unui nou acces de gută.

Evitarea formării degetelor gutoase

Puteți evita formarea degetelor gutoase prin
câteva modificări aduse stilului de viață și
alimentației – în special dacă analizele de sânge
au indicat valori sporite ale acidului uric.
Iată câteva recomandări în acest sens:
• Alimentație scăzută în acid uric: Dat fiind faptul
că acidul uric se formează prin descompunerea
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purinelor, încercați să consumați mai puține
alimente bogate în purine.
• Reducerea consumului de alcool: alcoolul
inhibă eliminarea acidului uric și ajută la
apariția acceselor de gută. Berea conține purine
și ar trebui evitată pe cât posibil.
• Hidratare suficientă: Pentru a simplifica
eliminarea acidului uric prin rinichi, consumați
zilnic o cantitate de minimum 1,5 litri de lichide.
• Evitarea postului: În cazul fazelor repetate
de înfometare, crește nivelul acidului uric din
organism. Evitați postul și dietele radicale.
• Încercați să ajungeți la greutatea normală:
Supraponderabilitatea avantajează creșterea
nivelului acidului uric și reprezintă un factor de
risc pentru apariția gutei. Reduceți greutatea
corporală treptat, pentru a evita creșterea
nivelului acidului uric, printr-o dietă radicală.

Prognoza pozitivă

Dacă sunt diagnosticate timpuriu, prognoza pentru
degetele gutoase este relativ bună. Printr-un
tratament corespunzător pot fi evitate daunele
articulare și osoase, precum și evoluția cronică a bolii.
Odată formați tofii gutoși, aceștia se retrag
pe fondul unei terapii medicamentoase.
Intervențiile chirurgicale sunt rareori necesare,
de regulă atunci când tofii evoluează în sindrom
de tunel carpian sau ruptură de tendon.

LA DRUM
CU ALPHEGA

Palatul
Brâncovenesc
de la Potlogi
- o bijuterie arhitecturală

Dacă în anul 2014 s-au împlinit 300 de ani de la martiriul domnitorului
Țării Româneşti, Constantin Brâncoveanu, iată că anul acesta se împlinesc
330 de ani de la începutul domniei sale şi 320 de ani de la ridicarea
Palatului Potlogi, pentru fiul său Constantin. În continuare, vă invităm
să descoperiți această bijuterie arhitecturală, mai puțin cunoscută
decât Palatul Mogoşoaia, însă, mai ales după restaurarea din 2014, de o
splendoare greu de egalat.
Şi pentru a vă demonstra că dacă se vrea, se
poate chiar şi în România, vă vom povesti despre
cum palatul, aflat de mai multe ori în ruină, a
ajuns după restaurarea cu fonduri europene,
unul dintre cele mai frumoase palate ale țării.
La nicio oră de mers cu maşina de Bucureşti,
Târgovişte, Ploieşti şi la aproximativ o oră şi un
sfert de Curtea de Argeş se află comuna Potlogi,
traversată, în trecut, de drumul principal de

circulaţie ce lega Bucureştiul de Târgovişte
şi Craiova. Acest lucru l-a determinat pe
Constantin Brâncoveanu, în anul 1698, să ridice
aici un frumos palat spre a fi lăsat moştenire
fiului său cel mare, Constantin, conform
pisaniei aşezate pe faţada de sud a palatului:
„Aceste case din temelia lor sunt înălţate de
luminatul domn, Io Constantin Basarab Voievod
fiului său Constantin Brâncoveanul, începândule şi sfârşindu-le la leat 7206 (1698) şi la al
zecelea an al domniei sale, ispravnic fiind Mihai
vtori postelnic Corbeanul”.
Palatul se află chiar în centrul localității,
iar o primă privire asupra zidului incintei
vă va duce cu gândul la o fortificație
medievală.
În interiorul curții rectangulare
veți fi captivați de bijuteria albă ce
tronează, impunătoare, chiar în
față. La dreapta se află cuhnia,
bucătăria brâncovenească de
odinioară, prevăzută cu un turn
central şi încă patru turnuri
laterale de aerisire, o inovație

în epoca sa. În stânga se află
droşcăria, unde veți putea vedea
trăsurile domnitorului, precum şi alte
exponate dedicate îngrijirii cailor. Veți fi conduşi,
apoi, către palat.
Palatul domnesc, unul dintre cele mai prețioase
monumente de arhitectură civilă românească
medievală, are în componența sa pivniță, parter
și etaj. Aşa cum vă spuneam la început, chiar
dacă acesta a fost în repetate rânduri prădat,
distrus, jefuit şi lăsat în paragină, astăzi îl puteți
vizita în toată splendoarea lui, grație lucrărilor
de reconstrucție, reabilitare şi restaurare a
întregului ansamblu. Pe cele patru laturi existau
patru scări, dintre care astăzi se păstrează
numai două, ce facilitau accesul dinspre palat
spre curte și grădini. La nivelul parterului,
pe jumătate îngropată, se află pivnița boltită,
păstrată în forma ei originală, însă cu podeaua
ridicată față de trecut, din cauza infiltrațiilor.
Pivnița se sprijină pe un stâlp central, deasupra
căruia se afla o ascunzătoare boltită, care
făcea legătura cu camera tezaurului, situată
la etaj, dar și cu exteriorul, printr-un culoar
boltit, care se mai păstrează intact și azi.
Etajul era compartimentat conform unor
criterii funcționale complexe, cuprinzând o
sală de ospețe, apartamentele doamnei și alte
domnului, camera tezaurului, loggie, umblători
și un sacnasiu.
Încăperile etajului erau luminate prin ferestre
mari, arcuite la partea superioară. Pereții
interiori, ca și cei exteriori, erau decorați cu

stucaturi,
cu
influențe
decorative aparținând
atât stilului Renașterii italiene târzii cât și stilului
oriental. Aceste decorațiuni murale au putut fi
salvate în unele locuri şi reconstituite în timpul
restaurării pe suprafețe considerabile, oferind
o eleganță aparte interioarelor. Încăperile au
fost mobilate şi decorate cu mobilier autentic
de epocă sau reconstituiri ale unor piese vechi.
În partea de nord a palatului se află grădina
şi un podeț peste ceea ce a fost cândva Lunca
Săbarului, astăzi doar un mic heleşteu, însă un
spațiu foarte plăcut pentru plimbare, mai ales
într-o zi de toamnă, când feeria de culori ale
naturii se împletesc cu istoria.
Ansamblul poate fi vizitat în intervalul 8.0016.00 aferent programului de iarnă şi 9.00-17.00
aferent programului de vară, iar costul unui bilet
este de 10 lei pentru adulți şi 5 lei pentru copii,
studenți şi grupuri organizate, gratuit pentru
preşcolari, persoane cu dizabilităţi, personalul
din muzee. Aici se organizează concerte,
activități pentru copii în timpul săptămânii
„Altfel” şi alte evenimente.
Mai multe informații puteți afla la numărul de
telefon 004 0245 612 877.

Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
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10 informații și
recomandări pentru
persoanele vârstnice
oferite de Oana Budiș – psiholog la Fundația Principesa Margareta a României
1. Apelați Telefonul Vârstnicului la 0800 460
001 - o linie telefonică gratuită și confidențială,
destinată vârstnicilor din România, oricând
aveți nevoie de informații practice, îndrumare
și sfaturi. La acest numărul de telefon, un
operator specializat vă va răspunde cu suflet,
de luni până vineri între orele 08-20 și sâmbăta
între orele 08-16.
2. Faceți mișcare în mod regulat! Câteva exerciții
fizice ușoare făcute zilnic pot crește speranța de
viață cu 7 până la 10 ani, chiar dacă începeți de
acum. Consultați un medic care vă cunoaște
starea de sănătate pentru recomandarea unor
exerciții potrivite. Recomandarea medicilor este
de 150 de minute/ săptămână de mișcare întrun ritm moderat.
3. Exersați-vă mintea! Creierul, ca și alte părți
ale corpului, are nevoie de exerciții ca să se
mențină în formă. Fructificarea creativității este
un excepțional ajutor la vârsta a III-a. Încercați
să citiți, să faceți exerciții de memorie, să
povestiți, să învățați lucruri noi.
4. Deveniți voluntar! Foarte multe organizații și
instituții au nevoie de ajutor pentru o diversitate
de activități. Voluntariatul este o modalitate
de a ieși din monotonie, de a cunoaște oameni
noi, de a vă folosi experiența și a vă dezvolta
noi abilități, chiar și atunci când treceți prin
momente dificile.
5. Protejați-vă datele personale! Evitați să
divulgați date personale, precum CNP sau
adresa, oricărei instituții, publică sau privată.
Dacă aceste date vă sunt solicitate, întrebați
cum vor fi folosite și care sunt măsurile de
confidenţialitate. Este unul din drepturile
dumneavoastră, la fel ca solicitarea, în orice
moment, de a șterge aceste date.
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6. Nu ignorați momentele de tristețe! Cu toții
trecem prin stări diferite, de fericire ori de
nostalgie, însă stările prelungite de neputință
și angoasă sunt asociate depresiei. Aceasta
nu este o parte normală a procesului de
îmbătrânire. Puteți avea o viață activă și fericită,
chiar și la o vârstă înaintată.
7. Fiți atenți la cei din jur! Dacă observați că o
persoană din cercul dumneavoastră nu își mai
amintește unele informații și nu poate reține
altele noi, nu recunoaște obiecte sau persoane,
are stări de agitație, suferă de amețeli, tulburări
de echilibru sau dificultate în vorbire este
posibil ca aceste manifestări să se datoreze
bolii Alzheimer. Îndrumați-l către un specialist!
8. Fiți utili celor din jur! Indiferent că un vecin, o
rudă sau cineva apropiat vă cere ajutorul, nu evitați
să valorizați timpul, experiența și cunoștințele
dumneavoastră. Dorința și implicarea în a-i ajuta
pe alții contribuie la o stare de spirit pozitivă și vă
mențin un stil de viață mai activ.
9. Continuați viața socială și culturală!
Accesați facilitățile și tarifele speciale pentru
seniori și reuniți-vă cu grupul de prieteni.
Cinematografele, teatrele, muzeele, sălile de
spectacol și chiar anumite restaurante au oferte
speciale pentru dumneavoastră.
10. Nu vă izolați! Puteți suna la Telefonul
Vârstnicului - 0800460001 dacă vă simțiți singuri
și doriți să stați de vorbă cu cineva. Veți fi îndrumat
către cluburi de seniori din zona dumneavoastră
sau spre alte organizații care vă pot oferi diverse
servicii sociale. Pentru alinarea singurătății,
vă puteți înscrie la serviciul de socializare prin
telefon, iar un voluntar vă va apela săptămânal.

vouchere Emag
în valoare de

1.000 lei

Toamna vine cu
premii pentru tine!

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

Ofertă valabilă în perioada 15 octombrie - 1 decembrie 2018, în limita stocului disponibil. Pentru informații suplimentare consultați regulamentul disponibil pe www.alphega-farmacie.ro.
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