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EDITORIAL

Tu știi ce vârstă au
arterele tale?
În România 50% din totalul deceselor sunt cauzate de boli cardiovasculare.
Pierderea capacității de muncă este determinată în 30% din cazuri tot de
bolile cardiovasculare. Atacul de cord sau accidentul vascular cerebral
sunt privite ca niște evenimente inevitabile și, din păcate, reprezintă
adesea primul simptom al unei boli care evoluează zeci de ani.
Suntem atât de sănătoși pe cât sunt
arterele noastre

Îmbătrânirea este un proces natural și
inevitabil, ce implică toate structurile corpului
uman. Îmbătrânirea arterelor este cunoscută
sub numele de ateroscleroză și, în funcție
de stilul de viață și alte condiții patologice
asociate, acest proces se poate accelera, astfel
încât o persoană poate să aiba arterele mai
bătrâne decât vârsta cronologică. Dacă sunteți
o persoană sedentară, fumați, consumați
alcool, aveți un exces de greutate corporală,
sunteți supus stresului cronic, aveți diabet sau
suferiți de hipertensiune arterială - este posibil
ca vârsta arterelor dumneavoastră să fie mai
mare decât vârsta dumneavoastră.

Vârsta arterelor este dată de starea lor
de rigiditate

Vasele de sânge sunt structuri vii, elastice,
dinamice, care respiră și participă la schimburi
moleculare, nu sunt conducte impermeabile
și statice. Odată cu vârsta elasticitatea scade
și rigiditatea se agravează, dar și alți factori
precum stilul de viață, istoricul familial sau
afecțiuni asociate pot accelera procesul de
rigidizare arterială, numit în termeni de
specialitate stiffnessul arterial. Scăderea
elasticității arteriale este primul semn de
ateroscleroză și începe de obicei în aortă.

Îmbătrânirea prematură a arterelor
crește riscul bolilor cardiovasculare

Cauza majoră din spatele bolilor cardiovasculare
este ateroscleroza. Aceasta poate să fie
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asimptomatică pentru o perioadă de zeci de
ani și pentru mulți pacienți se poate manifesta
prima dată printr-o complicație majoră de tipul
atacului de cord, accidentului vascular cerebral
sau chiar deces.

Milioane de persoane suferă de boli
cardiovasculare la vârste tinere

Ateroscleroza începe cu apariția factorilor de
risc: fumat, obezitate, stress, sedentarism
etc. Atunci când o persoană de vârsta a doua
se prezintă la cabinetul medical pentru durere
în piept sau senzația de lipsă de aer, stadiul
aterosclerozei este unul avansat. Studiile
recente publicate în SUA, specializate pe
detectarea aterosclerozei timpurii arată că 2025% din persoanele cu vârste cuprinse între 14 și
35 de ani prezintă leziuni ale arterelor coronare,
fără simptome specifice. În acest context
este esențială stabilirea timpurie a riscului
cardiovascular, prin accesarea programelor de
prevenție disponibile.

Varsta arterială - un nou instrument
pentru stabilirea riscului cardiovascular

Detectarea precoce a aterosclerozei permite
aplicarea la timp a măsurilor de prevenție și
reducerea evenimentelor cardiovasculare.
Printre metodele de evaluare a aterosclerozei
subclinice (fără semne clinice) se numără:
indicele gleznă-braț, scorul de calciu, ecografie
transesofagiană și intravasculară, grosimea
intima-media din artertele carotide determinată
prin ultrasonografie Doppler.

În studiile recente,
un nou parametru s-a
dovedit eficient în estimarea
riscului
cardiovascular,
a
hipertensiunii viitoare și a bolilor
cardiovasculare: velocitatea undei de
puls, adică viteza de circulație a undei de puls.
Măsurarea sa este recomandată de Societatea
Europeană de Cardiologie și Hipertensiune
Arterială. În conformitate cu ghidurile de practică,
o viteză ridicată a undei de puls indică rigidizarea
pereților arterelor și afectarea asimptomatică a
organelor, ceea ce conduce la o reclasificare a
riscului cardiovascular unui pacient de la scăzut
sau mediu spre ridicat. Așadar, velocitatea undei de
puls indică rigiditatea arterială și reflectă împreună
cu alți parametri analizați vârsta vasculară. În
trecut, viteza de circulație a sângelui putea fi
măsurată doar prin catetere invazive sau metode
de ambulator. În prezent, tehnologii moderne
permit analiza undei pulsului cu o procedură rapidă
și fără durere, similar măsurării tensiunii arteriale.

Care sunt beneficiile determinării vârstei
arteriale?

În cazul persoanelor care suferă de boli cronice:
hipertensiune arterială, angină pectorală,
care au avut un infarct miocardic, AVC, diabet,
sindrom metabolic, boli renale, boli inflamatorii
reumatismale, femeile în menopauză, detectarea
îmbătrânirii arteriale accelerate, considerând și
alți factori de risc prezenți, impune schimbarea
stilului de viață și un tratament mai agresiv,
măsuri ce pot preveni complicațiile bolilor
prezente și evenimentele fatale.

În cazul persoanelor sănătoase măsurarea
vârstei arteriale este un instrument de
screening primar valoros. Permite detectarea
incipientă a ateroscleorzei la tineri sau la
persoane indiferent de vârstă, atunci când nu
sunt prezente alte semne, iar prin instituirea
unor măsuri profilactice specifice poate fi redus
riscul de apariție a bolilor cardiovasculare.
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 80%
din decesele premature cauzate de bolile de
inimă și de accidentele vasculare cerebrale
ar putea fi prevenite prin evitarea factorilor
de risc. Ca o consecință, depistarea timpurie a
îmbătrânirii arteriale accelerate poate contribui
prin consilierea și medicația adecvată la
prevenirea bolilor cardiovasculare și respectiv la
reducerea complicațiilor atunci când boala deja
s-a instalat.

Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
Competență Apifitoterapie,
Acupunctură și Homeopatie
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UN VEAC DE LEAC

Cătina albă
- doctorul imunității

Utilizată în medicina tradiţională din Tibet, China şi India de mii de ani ,
cătina este menţionată în textele scrise în Grecia antică de Dioscorides şi în
evul mediu de Paracelsus. În epoca modernă a fost folosită în alimentaţia
cosmonauţilor sovietici. Medicina modernă i-a validat puterea terapeutică
prin numeroase cercetări ştiinţifice.
În spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic cătina este folosită din vechime.
Traian Săvulescu, fondator al şcoli române de fitopatologie spunea în
1924: «...botanica populară s-a născut odată cu poporul, a evoluat cu el
şi într-însa se răsfrâng trecutul, istoria, îndeletnicirile, suferinţele şi
bucuriile lui’’.
Cătina albă (Hippophaë rhamnoides) este una
din cele mai valoroase plante medicinale pe
care natura ni le-a dăruit. Este un arbust înalt
de 2 până la 5 metri, ramificat şi spinos. Creşte
pe albia râurilor, pe nisipuri şi prundişuri, în
locuri stâncoase şi abrupte, în liziere de păduri
şi pe islazuri, la malul mării, pe dealuri şi la
munte la mari altitudini.
Are o mare capacitate de adaptare şi este una
dintre cele mai vivace plante. Nu are nevoie
de insecticide şi ierbicide, nu este atacată
de dăunători. Rezistă la îngheţ şi congelare,
fructele îşi păstrează proprietăţile şi la minus
40 grade Celsius.
Întruchipează simbolic lupta noastră uneori
abruptă în viaţă, căutările noastre şi stările
noastre sufleteşti şi adună în fructele ei, ca
nişte perle preţioase, esenţele necesare pentru
viaţă, energie, sănătate şi vitalitate.

Planta miraculoasă ce concentrează
esenţele în porţii mici

Cătina concentrează în câteva grame, cât are
greutate fructul, aproape toţi microutrienţii
esenţiali.
Fructul de cătină conţine toate vitaminele (A,
C, B , D E, K, PP, F) şi mineralele esenţiale
(Ca, P, Mg, K, Fe, Mn, Si, B, Ti), antioxidanţi
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(licopen, taraxantina, zeaxantina, flavonoide,
carotenoide), taninuri, steroli (campesterol,
sitosterol), lecitine, inozitol, acid cafeic, acid
clorogenic, acizi graşi polinesaturati.
Uleiul de cătină conţine, ca şi fructul, toţi
nutrienţii esenţiali, fiind mai bogat, însă în
antioxidanţi, steroli şi vitamine liposolubile,
având astfel un efect antiinflamator, antioxidant
şi antitumoral mai puternic decât pulpa din
fructele de cătină.
De la cătină se folosesc fructele proaspete şi
conservate, condiţionate în diverse preparate:
ceai, tinctură, sirop, extracte lipofile cu ulei de
cătină standardizat). Mai puţin cunoscut este
faptul că se folosesc în terapie şi frunzele,
mugurii, scoarţa şi rădăcina arborelui de cătină,
sub diverse forme: decoct, tinctură, pulbere,
gemoderivate.

Hrana cosmonauţilor

Datorită efectului nutritiv, energizant şi
vitalizant, pentru capacitatea de creştere a
rezistenţei organismului şi puterea de protecţie
împotriva radiaţiilor, inclusiv cosmice, cătina
a fost folosită în alimentaţia cosmonauţilor,
ulterior fiind utilizată ca hrană esenţială
concentrată şi pentru navigatorii de submarine
şi aviatori.

Cătina crește nivelul
de serotonină din creier,
induce o stare de bine,
de siguranță și de
curaj, alungă depresia,
oboseala, teama și
nervozitatea.

O farmacie într-o plantă

Urmărind efectele terapeutice
validate ştiinţific în monografiile
catinei, parcurgem o întreagă
farmacopee şi putem spune că se
poate alcătui o farmacie doar cu
această plantă.
Sintetizând
principalele
beneficii,
cătina are acţiune nutritivă, energizantă,
antiinflamatoare, antialergică, hipolipeminată,
hepatoprotectoare, antitoxică, antiaterosclerotica,
adaptogenă,
antioxidantă,
regeneratoare,
antitumorală şi radioprotectoare.
Este recomandată în aproape toate afecţiunile
şi poate fi utilizată la toate vârstele. Este foarte
eficientă în boli cardiovasculare, afecţiuni
hematologice (anemii, leucemii), afecţiuni
reumatice (artroze, poliatrite), boli hepatice,
ulcer, diabet, dermatită atopică, neuropatii,
depresie.
Regenerează
membranele
şi
hrăneşte
toate
ţesuturile.
Optimizează
greutatea, îmbunătăţeşte vederea, menţine
părul şi pielea sănătoase. Atunci când este
aplicat extern, uleiul de cătină are un efect bun
asupra arsurilor, ulcerelor cutanate, stomatitei,
sângerărilor nazale.

Cătina albă - doctorul imunităţii

Imunitatea este capacitatea organismului de a
se apăra împotriva tuturor bolilor şi agresiunilor
exogene şi endogene. Prin compoziţia bogată
în elemente esenţiale imunostimulante,
vitamine, minerale şi antioxidanţi, cătina
intervine în toate etapele procesului de apărare
şi fortifică toate liniile imunitare.
Previne infecţiile respiratorii şi grăbeşte
vindecarea în răceală şi gripă şi în majoritatea
infecţiilor.
Alungă oboseala şi scurtează convalescenţa
după boală.

Proprietăţile antitumorale ale cătinei a fost
cercetate şi validate prin numeroase studii,
fiind recomandată pentru prevenirea şi în
tratamentul adjuvant al afecţiunilor tumorale.
Flavonoidele
(quercetină,
kaemferol)
carotenoidele şi sterolii (sitosterol, campestrol)
sunt constituenţi valoroşi ai cătinei, cu
proprietăţi
antioxidante,
antiinflamatorii,
antitoxice, antialergice, antidegenerative şi
antimutagenice. Inhibă factorii de creştere
tumorală şi au eficienţă dovedită ştiinţific în
leucemii, sarcoame, cancere digestive, cancer
de sân, cancer uterin etc.
Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
Competență Apifitoterapie,
Acupunctură și Homeopatie
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Vânează
bulina Alphega
și poți câștiga un

Iphone 6S

În perioada 1 septembrie - 15 decembrie 2016, găsește bulina din
vitrina celei mai apropiate farmacii Alphega, fotografiaz-o, apoi
încarcă imaginea pe site-ul www.alphega-farmacie.ro sau trimite-o
la adresa contact@alphega-farmacie.ro și poți câștiga, prin tragere
la sorți, cel mai râvnit trofeu: un iPhone 6S!

Sănătatea
este în
mâinile tale!

Vino în farmaciile Alphega și la orice achiziție de supliment
alimentar, dispozitiv medical sau produs cosmetic, din campania
sezonieră, vei primi un cadou!
* Ofertă valabilă în perioada 15 octombrie - 1 decembrie 2016, în limita stocului disponibil.

NOUTĂȚI MEDICALE

Tusea și ale sale
probleme ascunse
Unul dintre simptomele răcelii este tusea. Însă, tusea poate fi de mai
multe feluri: uscată sau productivă, iar acest fapt contează în stabilirea
tratamentului. Tusea reprezintă un mecanism de auto-curăţare şi de protecţie
a căilor respiratorii. Mecanismul este posibil printr-o mişcare a epiteliului şi
a producţiei de mucus, care transportă substanţele străine. Odată inflamate
bronhiile, producţia de mucus creşte, iar epiteliul nu o mai poate transporta.
Tusea uscată

În prima fază a unei infecţii, bronhiile
reacţionează printr-o tuse iritantă la
fiecare inspiraţie. Viruşii care au invadat
căile respiratorii şi care reprezintă cauzele
declanşatoare principale ale răcelilor atacă mai
întâi mucoasa bronhiilor, provocând apariţia
inflamaţiei.
În această fază puteţi apela la preparate care să aline
tusea şi care funcţionează după principii diferite:
• Mai întâi printr-o amortizare a centrului tusei,
pentru care sunt folosite substanţe precum
codeină, dihidrocodeină sau noscapin.
• Suplimentar, printr-o inhibare a receptorilor
de tuse din mucoasa bronhiilor, respectiv prin
reducerea transmiterii senzaţiei de iritaţie.
Acordaţi atenţie efectelor secundare atunci când
alegeţi astfel de preparate, deoarece unele dintre
aceste substanţe pot induce stări de oboseală.
Preparatele antitusive pe bază de plante sunt
obţinute din nalbă, lumânărică şi pătlagină.

Tusea productivă

După câteva zile, se instalează faza tusei
productive. Se formează mari cantităţi de mucus
în bronhii, care sunt eliminate prin tuse. Odată
ce tusea uscată devine productivă, este cazul să
apelaţi la expectorante. Antitusivele trebuie evitate
în această fază, fiind contraproductive, deoarece
inhibă tusea, iar mucusul nu poate fi eliminat.
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Substanţele
care
fluidizează
mucusul
funcţionează pe baza unor principii diferite:
• Mucolitice – acestea reduc vâscozitatea
mucusului care este astfel mai uşor de
transportat
(ex:
Bromhexin,
Ambroxol,
N-acetilcisteina).
• Secretolitică – stimulează producţia de mucus
fluid, secreţia 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
obţinute din anason, frunze de iederă, ciuboţica
cucului, cimbru şi rădăcină de lemn dulce.

Măsuri împotriva tusei

În special în cazul tusei productive, este foarte
important să vă hidrataţi suficient (cel puţin
1,5-2 litri/zi). Astfel, veţi permite fluidizarea
mucusului şi o eliminare mai uşoară a acestuia.
De asemenea, se vor evita factorii care ar putea
dăuna mucoasei bronhiilor, cum ar fi:
• Fumul de ţigară
• Aerul prea uscat (camere supraîncălzite)
• Substanţe iritante în aer
După circa o săptămână, debitul de mucus şi tusea
trebuie să scadă în mod normal. Dacă însă nu
observaţi o ameliorare iar mucusul devine galben
sau verde, este timpul să apelaţi la un medic.

NOUTĂȚI MEDICALE

Sărutul
este
sănătos
O persoană ajunge să împartă până la 100.000 de săruturi de-a lungul
unei vieți medii de 70 de ani. Un sărut intens are puterea de a ne emoționa
profund, de a activa reacții chimice puternice: pulsul și temperatura
corpului cresc, hormonii fericirii ne fac să uităm de durere, iar sistemul
imunitar funcționeaza la cote înalte.
Aceasta înseamnă:
• Tensiunea arterială crește la 150 mm Hg.
• Sunt implicați 29 de mușchi ai feței.
• Ritmul cardiac crește în rândul bărbaților la
110 bătăi pe minut și 108 la femei.
• Terminațiile nervoase ale buzelor și limbii
transmit stimulii prin sistemul nervos central
direct în organele genitale.

Sărutul reduce greutatea

Sărutul s-a bucurat de atenție din partea
a numeroși oameni de știință. În cele ce
urmează, vă prezentăm câteva aspecte pozitive
descoperite recent în legătură cu sărutul:
• Sărutul reduce greutatea: un singur sărut
franțuzesc arde 12 calorii;
• Sărutul încetinește formarea de glucocorticoizi
- hormonii stresului. Astfel, se reduc tensiunea
arterială prea ridicată și valorile colesterolului;
• Sărutul stimulează formarea de salivă,
avantajând astfel dinții, deoarece saliva conține
calciu și fosfor. Acestea sunt preluate de smalțul
dinților, protejându-i astfel împotriva cariilor;
• Sărutul poate calma durerea;
• Cei care se sărută des au un sistem imunitar
mai puternic și îmbătrânesc mai încet;
• Sărutul funcționează ca un vaccin oral pe care
cei implicați și-l aplică unul altuia. Deoarece
bacteriile care se regăsesc în salivă sunt

10

diferite în materie de 20%, sistemul imunitar
este stimulat să formeze anticorpi;
• Sărutul reprezintă un bun antrenament
pentru plămâni: în locul celor 20 de respirații
pe minut care se înregistrează în mod normal,
în timpul unui sărut și după, ritmul crește la 60
de respirații pe minut. Rezultatul: o mai bună
oxigenare și întărirea căilor respiratorii;
• Sărutul relaxează și ajută la oprirea sughițului.

Poate fi periculos sărutul?

Sărutul poate avea însă și urmări nefaste.
Cercetătorii au descoperit că bacteria
helicobater pylori se regăsește în salivă. În
opinia oamenilor de știință, această bacterie
poate cauza ulcere gastrice și inflamații ale
mucoasei stomacale și chiar cancer stomacal.
Dat fiind faptul că cercetătorii au stabilit o largă
răspândire a acestei bacterii între partenerii
căsătoriți, se crede că această bacterie este
transmisă prin sărut.
Mononucleoza infecțioasă este o boală cauzată
de virusul Epstein-Barr, unul dintre cele mai
contagioase virusuri herpetice. Se mai numește
și boala sărutului datorită transmiterii virusului
prin sărut, respectiv prin salivă.

5%

Reducerea ta

exclusiv în farmaciile
Alphega

FAMILIE

Alergia la
praful de casă
Alergia la praful de casă este de fapt o reacție alergică la deșeurile provocate
de acarieni. Acarienii sunt artropode de mici dimensiuni, care se găsesc în
toate locuințele. Un gram de praf de casă conține până la 4.000 de acarieni.
Acarienii de praf se hrănesc în primul rând cu
resturile de epidermă umană și animală, dar și cu
păr. Se simt foarte confortabil la o temperatură
de 25 grade și la o umiditate a aerului de 70%,
motiv pentru care se regăsesc în special în
paturile noastre.
Odată uscate, deșeurile de acarieni se descompun
și se amestecă cu praful de casă. Sistemul
imunitar al persoanelor alergice reacționează
defensiv la deșeurile acarienilor, care de fapt
sunt inofensive, dar care declanșează simptome
alergice tipice:
• Tuse
• Accese de strănut și nas înfundat
• Insuficiență respiratorie
• Dureri de gât
• Dureri de cap
• Mâncărime, în special în zona ochilor
• Somn neliniștit
Dacă aceste disconforturi se mențin de-a lungul
întregului an și se accentuează noaptea și
dimineața, v-ați putea confrunta cu o alergie la
praful de casă.

Astm ca posibilă consecință

În cazul pacienților care suferă de mai mult timp
de o alergie la praful de casă, este posibilă și
dezvoltarea astmului. În special în anii copilăriei,
cauza astmului se regăsește deseori în alergia la
praful de casă.
Pe baza unui test de alergie (testul prick), medicul
dumneavoastră poate stabili în ce măsură suferiți
de alergia la praful de casă. Dacă după o anumită
perioadă se observă o reacție de înroșire a pielii,
însoțită de mâncărime, testul este considerat
pozitiv. Pentru a stabili gradul de concentrație
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al acarienilor din locuința dumneavoastră, puteți
procura un test de acarieni din farmacii.

Remedii împotriva alergiei la praful de
casă

• Încercați să mențineți umiditatea aerului din
dormitor cât mai scăzută. În plus, este important
să aerisiți locuința cel puțin o dată pe zi.
• Schimbați mai des așternuturile de pat și
spălați-le la cel puțin 60 de grade. Salteaua ar
trebui curățată cel puțin o dată pe an.
• Nu vă schimbați hainele și încălțămintea
în dormitor. Evitați și pieptănarea părului în
dormitor.
• În cazul în care aveți animale de apartament,
acestea nu ar trebui să aibă acces în dormitor.
Jucăriile de pluș ar trebui introduse la intervale
regulate în congelator sau în uscătorul de haine,
timp de 24 de ore.
• Pe cât posibil, eliminați din dormitor elementele
care colectează praf: jucăriile de pluș, jaluzelele
și covoarele.

Hiposensibilizarea pentru combaterea
cauzei

Ce este hiposensibilizarea? Alergenul este
administrat pacientului fie sub formă de picături,
fie prin injecție cutanată. Sistemul imunitar este
astfel antrenat să nu mai reacționeze la fel de
puternic împotriva alergenilor.
Prin hiposensibilizare nu se combat numai
simptomele alergiei la praful de casă, ci și cauza
acestora, deoarece organismul este obișnuit
treptat cu substanța care provoacă alergia. Cu
toate acestea, este nevoie de răbdare, deoarece
terapia poate dura uneori chiar și ani de zile.

FAMILIE

Studiu

- copiii cu mame mai vârstnice au o stare fizică
mai bună, sunt mai dezvoltați și mai educați
În urmă cu câțiva ani, statisticile susțineau că cea mai potrivită perioadă
pentru a face copii este între 20 şi 24 de ani, între 35-40 de ani posibilităţile
se reduc la un sfert, iar la 40-45 de ani şansele scad cu aproape 95%.
Însă, femeia modernă nu mai ține cont de aceste
statistici, iar ceasul biologic nu mai ticăie doar
la 25 de ani. În topul priorităților ei, se află astăzi
cariera, călătoriile, distracțiile, experiențe care
contribuie la dezvoltarea personală, precum
specializări, cursuri, traininguri, activități
menite să îi confere siguranță și independență.
Ce se întâmplă însă când femeia modernă
ajunge la peste 40 de ani? Este prea târziu
pentru a face un copil? Nimic mai greșit!

Avantajele sarcinilor târzii sunt mai
numeroase decât riscurile

Copiii care au mame mai în vârstă sunt mai
sănătoși, mai bine dezvoltați și mai educați.
Acesta este rezultatul la care a ajuns studiul
recent publicat de institutul Max-Planck pentru
cercetări demografice (MPIDR) din Rostock, în
colaborare cu London School of Economics.
Avantajele, precum o stare de sănătate mai
bună și șanse sporite la educație, sunt mai
numeroase decât riscurile asociate cu o sarcină
târzie.
Există numeroase studii care au demonstrat că
riscurile pentru sănătatea bebelușului cresc
odată cu înaintarea în vârstă a mamei. Cu cât
sarcina se produce la o vârstă mai înaintată,
cu atât crește riscul unor probleme precum
sindromul Down și dezvoltarea ulterioară a unor
boli precum Alzheimer, hipertonie și diabet.
În ciuda acestor riscuri, conform acestui
studiu recent, copiii au de profitat de pe
urma vârstei mai înaintate a mamelor. Dacă
sarcina este amânată cu 10 ani, spre exemplu,
condițiile sistemului de sănătate și social în
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care este crescut copilul se îmbunătățesc.
Potrivit cercetătorilor, riscurile asociate cu o
sarcină târzie sunt astfel compensate, datorită
schimbărilor pozitive ale factorilor relevanți
externi.
La studiul citat au participat peste 1,5 milioane
femei și bărbați din Suedia, născuți între 1960
și 1991. Au fost evaluați parametrii organici,
starea fizică a participanților, gradul de
absolvire a unităților de învățământ și gradul de
educație. Rezultatele au fost publicate în revista
de specialitate “Population and Development
Review”.
Cercetătorii au descoperit că bebelușii mamelor
mai în vârstă sunt mai bine dezvoltați, au
rezultate școlare mai bune, iar probabilitatea de
a urma studii universitare este mai mare decât
în cazul copiiilor cu mame mai tinere. Aceste
rezultate includ și mame trecute de vârsta de
40 de ani la naștere și chiar și surori/frați cu o
diferență de vârstă mai mare.
Copiii ale căror mame aveau în jur de 40 de
ani la naștere au urmat o formă de educație
școlară pentru o perioadă mai lungă de un an,
comparativ cu frații acestora, la nașterea cărora
mama respectivă
avea în jur de 20
de ani.

5%

Reducerea ta

exclusiv în farmaciile
Alphega

FAMILIE

5 lucruri pentru
un bebeluș fericit
Un bebeluș fericit, mulțumit și echilibrat este tot ce își dorește fiecare
părinte. Desigur, fiecare bebeluș are propria personalitate și caracteristici
individuale încă de la naștere. Însă, în ciuda diferențelor dintre cei mici, sunt
câteva metode simple prin care le puteți asigura un start bun în viață. Mai
jos, vă oferim 5 sfaturi importante pentru părinții aflați la început de drum.
1. Apropierea conferă bebelușului
sentimentul de siguranță

Timp de nouă luni, bebelușul resimte căldura
mamei, bătăile inimii și trăiește un sentiment de
siguranță deplină. Nu-i de mirare că cei mici se
simt cel mai bine când regăsesc acest sentiment și
după naștere. Purtarea bebelușilor în sling, masajul
atent și apropierea zilnică le plac bebelușilor, ei
preferând apropierea și contactul fizic. Soluția
optimă este ca cei mici să vă fie aproape și noaptea,
chiar dacă nu în patul părinților, ci într-un pătuț
separat din aceeași camera. Bebelușul va simți
apropierea părinților, iar distanța mică este un
avantaj și pentru alăptare.

2. Alăptatul este benefic pentru mame și
bebeluși

Laptele matern are multiple beneficii, fiind cea
mai sănătoasa hrană pentru cei mici, în primele
șase luni de viață. Laptele matern îi protejează
împotriva alergiilor și are un efect benefic pentru
dezvoltarea copiilor, chiar și mai târziu în copilărie.
Prin alăptare, legătura unică dintre bebeluș și
mamă se păstrează chiar și după naștere. Inclusiv
mamele pot profita de pe urma alăptării, deoarece
favorizează refacerea și permite eliminarea mai
rapidă a kilogramelor în plus.

3. Evitați suprasolicitarea

Evitați suprasolicitarea celor mici. Încercați să
reduceți frecvența vizitelor imediat după naștere
și să vă obișnuiți treptat la noua situație familială
creată odată cu nașterea. Regula se aplică și
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ulterior: televizorul care merge permanent în
fundal, în fiecare zi un nou curs, și prin excursii
permanente, riscați ca cel mic să fie suprastimulat.
Dacă, în schimb, îi permiteți celui mic să se
obișnuiască treptat cu noua viață, veți avea de
profitat și dumneavoastră mai târziu ca părinți.

4. Ritualurile conferă siguranță

Un cântec de leagăn înainte de ora de somn,
câteva momente de joacă după schimbarea
scutecului, plimbarea zilnică de după-masă:
copiilor le plac ritualele, procesele care se
repetă. Chiar dacă părinților li s-ar putea părea
plictisitor, cei mici găsesc plăcere în structuri
care se repetă, deoarece le conferă siguranță
și încredere. Se recomandă crearea unui ritual
între bebeluși și tați, cum ar fi baia de seară și
ritualul de mers la culcare.

5. Răsfățați-vă

Numai părinții mulțumiți pot avea bebeluși
mulțumiți. Acordați-vă timp de relaxare, răsfăț și
chiar excursii, chiar dacă pentru un timp scurt,
fie că este vorba de o baie relaxantă, o scurtă
ședință de cumpărături sau o seară doar alături
de partener. Sfat pentru mamele care alaptează:
ce-ar fi să nu mai fie nevoie să vă treziți în timpul
nopții? Puteți încerca pompele de sân, iar la
sfârșit de săptămână, partenerul dumneavoastră
l-ar putea hrăni pe cel mic, fără a întrerupe dieta
naturală, timp în care dumneavoastră vă puteți
reface și puteți dormi în liniște. O metodă care vă
poate reda forța necesară!

5%
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Contactul
cu animalele
în copilărie

ajutor
pentru
sistemul
imunitar?

Adoptarea unui animal este întotdeauna o decizie importantă. Părinţii îşi
fac, de cele mai multe ori, probleme în privinţa alergiilor. Aceste griji sunt
însă nefondate: cu cât contactul copiilor cu animalele este mai timpuriu, cu
atât mai mic va fi numărul alergiilor dezvoltate de ei.
Dr. Marshall Plaut, directorul unei divizii de
cercetare a mecanismelor alergiilor din cadrul
Institutului American pentru Alergii şi Boli
Infecţioase (NIAID), confirmă: “Copiii care cresc cu
două sau mai multe animale de companie par să fie
protejaţi şi împotriva altor alergii, precum acarieni
sau polen.” Un alt studiu american afirmă că riscul
alergiilor în rândul copiilor este de până la 50% mai
mic pentru cei care cresc alături de animale.

Întărirea sistemului imunitar

La naştere, sistemul imunitar al celor mici
este încă nepregătit să facă faţă mediului. Abia
după câteva săptămâni sau chiar luni, acesta
“învaţă” să deosebească substanţele nocive
de cele inofensive. În cazul alergiilor, sistemul
imunitar reacţionează la substanţe inofensive,
spre exemplu la saliva animalului. Modul în care
este influenţat sistemul imunitar al celor mici
de salivă şi mătreaţa animalelor şi de bacteriile
pe care acestea le poartă se află încă în stadiul
de cercetare. “Dacă vom reuşi să desluşim acest
principiu, vom putea pune bazele unei noi profilaxii
a alergiilor”, afirmă Dr. Ownby.

Atunci când mamele sunt deja alergice

Echipa de cercetători condusă de dr. Marshall
Plaut a descoperit că ar fi mai bine ca acei copii
ale căror mame suferă de astm să nu crească
alături de animale de companie, pentru a se feri
de alergii. “Proporţia genetică şi cea a mediului
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în declanşarea bolii sunt aspecte aflate încă în
cercetare”, explică Dr. Plaut.

Praful din casele cu animale reduce riscul
de astm, alergii şi infecţii virale

Praful colectat din casele cu animale conţine
o gamă largă de bacterii care stimulează
dezvoltarea florei intestinale normale şi modifică
răspunsul imun la alergeni. S-a constatat că
expunerea la praful din casele cu animale reduce
alergiile şi scade numărul infecţiilor cu virusul
sincitial respirator.

Creşterea corectă

Coabitarea copiilor cu animalele de companie se
învaţă. Un animal sănătos nu va transmite nicio
boală, aşa că vizitele regulate la veterinar, la 4-6
săptămâni, sunt obligatorii. Însă, trebuie stabilite
anumite limite în relaţia cu patrupezii. Oricât de
mult i-am iubi, câinii şi pisicile nu au ce căuta pe
masă când acolo se află alimente, iar spaţiile de
dormit ale oamenilor trebuie să fie separate de
cele ale animalelor de companie.
Atenţie! Nu lăsaţi niciodată copiii mici
nesupravegheaţi în prezenţa animalelor, în primul
rând pentru a proteja copilul împotriva rănirii de
către animal. Pe de altă parte, cei mici, la rândul
lor, pot răni animalele, fără să realizeze. Adulţii ştiu
că un papagal peruş nu poate înota, însă un copil ar
putea fi suficient de curios pentru a încerca.

9%
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INTERVIU

Farmacistul
Alphega
- farmacistul familiei tale!
Farmacist Luiza Maria Bălășoiu, Farmacia Siti Pharma Craiova
Ce reprezintă profesia de farmacist pentru
dumneavoastră şi ce v-a inspirat să optaţi
pentru ea?

Profesia de farmacist este una dintre cele mai
complexe, dar una dintre cele mai frumoase
profesii, în care este nevoie de multă dăruire,
diplomaţie, respect, corectitudine, abilităţi de
comunicare şi pregătire profesională continuă.
Drumul meu nu a fost stabilit cu claritate de la
început. Visam doar la halatul alb şi la un mod
de a ajuta oamenii. Odată cu înfiinţarea Facultăţii
de Farmacie din Craiova, obiectivul meu a
devenit foarte clar. Pot spune că am ajuns să
iubesc această profesie cu adevărat doar după
ce am terminat facultatea şi am ajuns să lucrez
în farmacie. Este extraordinar să observi cât de
mult contează pentru oameni un simplu zâmbet
şi o vorbă bună, cât de mulţumiţi pleacă după ce
primesc sfaturi competente! Satisfacţia oferită
de lucrul bine făcut şi ajutorul oferit pacienţilor
sunt de neînlocuit.

Cum a început povestea dumneavoastră?
Vorbiţi-ne puţin despre istoricul farmaciei
dumneavoastră?

Încă din anul 5 de facultate, mi-am început
pregătirea în acest domeniu prin angajarea ca
operator calculator la o farmacie de cartier,
dar am avut o activitate intensă, care deservea
foarte multe reţete magistrale. Astfel, am avut
ocazia să învăţ foarte multe dintre activităţile
desfăşurate într-o farmacie şi mai ales să
deprind abilităţi de comunicare şi negociere, să
învăţ lucruri noi de contabilitate şi management.
Am avut norocul să fac parte dintr-un colectiv cu
mulţi ani de experienţă şi formare profesională
şi să devin în scurt timp farmacist diriginte. Am
rămas pe acest post mai bine de 6 ani, apoi, timp
de 2 ani, în cadrul aceleiaşi companii, am fost
trainer pentru tot personalul calificat (în jur de
80 angajaţi), revenind în final pe acelaşi post de
farmacist manager.
În anul 2009 mi-am înfiinţat propria farmacie
într-un mic complex comercial şi de atunci neam dezvoltat, ne-am schimbat locaţia şi am
devenit mult mai accesibili pentru pacienţii
noştri.

Dacă ar fi să vorbiţi despre provocările pe
care le aveţi că farmacist, care sunt ele?

Nu cred că există o reţetă pentru a deveni
farmacist profesionist, iar provocările cele mai
mari le avem din partea oamenilor care vin la noi
cu diferite probleme cărora trebuie să le oferim
soluţii eficiente, punând în practică tot ceea ce
am învăţat în facultate dar şi în practica de zi cu zi.
Cred sincer că ne perfecţionăm chiar în farmacie

când trebuie să ne adaptăm profilului fiecărui
pacient şi să oferim consiliere personalizată.

Ce sfaturi aveţi pentru tinerii farmacişti sau
studenţi care au de gând să coordoneze, la
un moment dat, activitatea unei farmacii?

Pentru tinerii farmacişti sau studenţi care au
de gând să coordoneze, la un moment dat,
activitatea unei farmacii, sfatul meu este să
fie cei mai buni în ceea ce fac, să fie implicaţi,
înţelegători, să înveţe şi să se perfecţioneze
continuu. Nu în ultimul rând, să capete cât
mai multe cunoştinţe în domenii auxiliare,
precum psihologie, management, marketing,
merchandising şi contabilitate.

Care consideraţi că este rolul unui
farmacist într-o comunitate?
Prin definiţie, profesia de farmacist este
o ”profesie în slujba comunităţii”. Rolul
farmacistului este acela de a lupta împotriva
bolii şi suferinţei, de a contribui la îmbunătăţirea
stării de sănătate a comunităţii prin consilierea
corectă a pacientului. Toate acestea pot fi
îndeplinite numai prin competenţă, dedicare şi
responsabilitate.

Cum contribuiţi dumneavoastră şi echipa
dumneavoastră la viaţa comunităţii?
Eu şi echipa mea încercăm, zi de zi, să aducem
zâmbetul pe chipul oamenilor care ne trec
pragul, prin sfaturi competente, consiliere de
calitate şi recomandări medicale eficiente. Noi
încercăm să contribuim la aderarea pacientului
la tratamentul cronic, pentru că astfel se obţine
succesul tratamentului recomandat de medic şi,
implicit, satisfacţia pacientului.

Care sunt motivele pentru care pacienţii
revin în farmacia dumneavoastră? Puteţi
să ne daţi câteva exemple?

Prin atitudinea profesionistă a echipei noastre,
punem bazele unei relaţii de încredere şi
de confidenţialitate cu pacienţii noştri, pe
termen-lung. Totodată, venim în întâmpinarea
acestora cu o paletă largă de produse la preţuri
avantajoase, ne aprovizionăm continuu pentru
a le oferi siguranţa că pot găsi aproape orice
produs, într-un timp cât mai scurt.
Punem mereu pacientul în centrul atenţiei
noastre, suntem pregătiţi să îi oferim cele mai
bune soluţii, iar implicarea pe care acesta o
observă la întreg colectivul îI determină să revină
în farmacie.

Farmacistul
Alphega
reprezintă
farmacistul de familie. Puteţi să ne
descrieţi conceptul de „farmacist de
familie”?

Pentru mine, acest concept este foarte
important. Relaţia dintre farmacist şi pacient
se construieşte în timp, prin cunoaşterea
istoricului pacienţilor noştri, prin crearea unor
fişe personalizate privind medicaţia cronică şi
asigurarea tratamentului necesar. Farmacistul
de familie îşi cunoaşte pacienţii foarte bine, se
adresează acestora cu căldură, astfel încât să
vină în sprijinul tuturor categoriilor de pacienţi.

De ce ar trebui să se orienteze pacientul
către o farmacie de familie, spre deosebire
de o farmacie de lanţ? Cum aţi caracteriza
activitatea dumneavoastră într-o astfel de
farmacie?

Pacienţii ar trebui să se orienteze către o
“farmacie de familie”, pentru că aici vor găsi
întotdeauna sprijin şi înţelegere, pentru că
nevoile lor sunt prioritare pentru echipa noastră
şi pentru că avem o relaţie cu pacienţii noştri
bazată pe încredere şi respect.

O farmacie Alphega este o farmacie aproape
de pacienţi? Cum veţi fi mai aproape de
pacienţii dumneavoastră de acum înainte,
odată cu aderarea la programul Alphega?

Odată cu aderarea la programul Alphega,
consider că vom fi mai aproape de pacienţii noştri
prin faptul că vom avea o mai mare disponibilitate
a produselor care sunt deficitare pe piaţă în
acest moment, prin practicarea unor preţuri
accesibile, printr-o acoperire teritorială mai
mare (ca grup) şi prin faptul că vom oferi servicii
complementare care vin în sprijinul pacienţilor,
precum măsurarea tensiunii arteriale.

Aveţi un mesaj pentru pacienţii
dumneavoastră?

Mesajul către pacienţii noştri este următorul:
Suntem aici datorită dumneavoastră şi vom fi
mereu aproape de dumneavoastră!

Luiza Maria Bălăşoiu a absolvit Universitatea
de Medicină şi Farmacie din Craiova şi practică
profesia de farmacist de peste 14 ani.
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AFECȚIUNI

Pleurezia

- complicația posibilă a răcelilor netratate
Pleura este o membrană subţire, care acoperă plămânii şi cutia toracică.
Spaţiul îngust care se găseşte între cele două foiţe ale pleurei conţine o
cantitate mică de lichid. Acesta are rol în lubrifiere, permiţând că cele două
foiţe să alunece una pe cealaltă în timpul respiraţiei. În cazul pleureziei, care
poate apărea indiferent de vârstă, cele două foiţe protectoare sunt inflamate.
Cauze posibile

Pleurezia nu este contagioasă şi apare ca urmare
a altei boli. Bolile care pot provoca apariţia
pleureziei sunt: pneumonia, bronşita, cancerul
pulmonar, embolia pulmonară, tuberculoza, dar
şi infecţiile severe localizate în afara aparatului
respirator. O răceală netratată se poate complica
cu bronşită, pneumonie sau chiar pleurezie,
mai ales în cazul scăderii imunităţii şi
a altor factori de risc asociaţi.
Simptomele pleureziei uscate
Diagnosticul este stabilit
pe
baza
identificării
simptomelor, a ascultării
plămânilor cu stetoscopul, a
radiografiei şi a ecografului.
Există
două
categorii:
pleurezia uscată (pleurită) şi
cea umedă (revărsatul pleural).
În pleurezia uscată, simptomele
sunt durerile toracice puternice la
respirat şi tusea uscată.
La stetoscop, în timpul respiraţiei se aud
zgomote pulmonare. Pleurezia uscată apare
atunci când cele două foiţe protectoare ale
toracelui şi plămânilor se află în contact direct.
Pacientul încearcă să se protejeze prin poziţia
corpului, acesta fiind primul simptom vizibil la
examinare. Spre deosebire de pleurezia umedă,
cea uscată nu este însoţită de o stare febrilă.

Simptomele pleureziei umede

Pleurezia uscată evoluează deseori în pleurezie
umedă însoţită de febră şi adesea şi de revărsat
pleural. Acesta este un lichid care se formează
între torace şi plămâni, fiind cel care provoacă
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şi durerile specifice. În funcţie de cantitatea
de lichid, pot apărea o senzaţie de presiune în
zona toracelui şi dificultăţi de respiraţie. Adesea,
pacienţii resimt adesea dureri de umeri, întrucât
acest lichid afectează şi diafragma. Dacă s-a
format o efuziune pleurală, aceasta va fi extrasă
prin puncţie pentru a reduce presiunea şi a
investiga lichidul cu privire la eventualii agenţi
patogeni sau la celulele tumorale.
Germenii pot ajunge în revărsatul
pleural, iar secreţia poate deveni
purulentă. Pleurezia purulentă
poate provoca o infecţie a
diafragmei. Respiraţia este
adesea superficială şi este
însoţită de dureri toracice.

Tratamentul pleureziei

Forma, durata şi tratamentul
pleureziei depind de afecţiunea
care le-a cauzat. În cazul pleureziei
uscate, se recomandă un tratament
împotriva durerilor toracice şi exerciţii de
respiraţie, un regim alimentar uşor şi repaus
la pat. Există şi metode homeopatice pentru
tratarea formelor mai uşoare ale pleureziei:
Bryonia şi Cantharis, în variantele de la D6 până
la D12.
În pleurezia umedă este necesar drenajul toracic,
prin care este eliminat lichidul dintre foiţele
pleurale, care va fi examinat pentru detectarea
infecţiilor posibile sau a celulelor tumorale.
Dacă pleurezia este tratată la timp, nu apar
complicaţii. De aceea, în cazul prezentării
simptomelor ce pot indica o pleurezie, este
necesar să vă prezentaţi de urgenţă la medic.

AFECȚIUNI

Sfaturi
împotriva
răcelii
Cea mai plăcută răceală este cea pe care reuşim să o evităm. Ştim c u
toţii că răcelile sunt neplăcute: organismul se simte slăbit, obosit, fără
vlagă. Cu ajutorul câtorva sfaturi bune, răcelile pot fi evitate. Alimentaţia
echilibrată joacă un rol foarte important: multe legume şi fructe, pentru a
asigura organismului vitaminele şi mineralele necesare.
Pe lângă acestea, mai există şi alte măsuri de
prevenire a răcelilor:
• Consumul de ceai: se recomandă ceaiurile de
ghimbir, de soc, de flori de tei, care stimulează
sistemul imunitar.
• Vitamina C întăreşte sistemul imunitar.
• Ieşiţi zilnic la aer curat, pentru a permite
corpului să se obişnuiască mai uşor la
temperaturile reci. Nu ieşiţi cu părul ud la
temperaturi scăzute.
• În spaţiile publice, menţineţi distanţa faţă de
oameni, pentru a evita contaminările.
• Duşurile alternante calde-reci stimulează
sistemul imunitar.
• Purtaţi îmbrăcăminte corespunzătoare
temperaturilor.
• Sportul creşte puterea de apărare a
organismului.
• Respectaţi orele de somn şi evitaţi stresul.
• Evitaţi aerul uscat. Aerisiţi încăperile şi evitaţi
curenţii de aer.
• Faceţi şedinţe regulate la saună şi băi fierbinţi
la picioare.
• Consumaţi zilnic 15-30 miligrame de zinc.

Sfaturi împotriva răcelii

Dacă totuşi aţi răcit în ciuda tuturor sfaturilor, vă
oferim câteva recomandări pentru ameliorarea
cât mai rapidă a simptomelor, a corizei şi a
durerilor de gât:
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• Beţi cât mai multe lichide pentru că ajută
desprinderea mucusului. Se recomandă apa
minerală plată şi ceaiurile de plante îndulcite cu
miere, cum ar fi cel de cimbru sau salvie.
• Ceaiul de ghimbir ajută la întărirea sistemului
imunitar. Tăiaţi câteva felii de ghimbir şi adăugaţile în apă clocotită. Lăsaţi lichidul să se infuzeze
câteva minute şi adăugaţi miere, după gust.
• Adoptaţi o alimentaţie echilibrată şi suficientă
pentru a asigura organismului suficiente
vitamine, minerale şi proteine.
• Suplimentaţi zincul. Acesta este un mineral
indispensabil pentru buna funcţionare a
sistemului imunitar. Zincul protejează mucoasele
şi opreşte pătrunderea viruşilor în organism.
• Dacă nu aveţi febră, încercaţi o baie fierbinte
în care aţi adăugat uleiuri eterice. Vă va ajuta să
vă relaxaţi şi vă va desfunda căile respiratorii.
• Evitaţi aerul uscat, care permite intrarea
viruşilor cu uşurinţă în organism, prin uscarea
mucoaselor. Aşezaţi vase cu apă pe calorifere,
cu câteva picături de uleiuri eterice. Aerisiţi
încăperile de mai multe ori pe zi.
• Chiar dacă sunteţi răciţi, medicii recomandă
să ieşiţi la aer curat, la plimbare, asigurându-vă
că sunteţi îmbrăcaţi suficient de gros.
• Repausul la domiciliu este cel mai bun
tratament
pentru
răceală,
permiţând
organismului să-şi folosească întreaga putere
pentru combaterea viruşilor.

AFECȚIUNI

Dureri de gât

- câteva sfaturi pentru ameliorarea lor
De îndată ce vine toamna şi scad temperaturile, începem să resimţim iritaţii
în gât, dureri la înghiţire şi răguşeală. Cunoaştem cu toţii aceste neplăceri.
Agenţii patogeni tipici pentru durerile acute
de gât sunt: răcelile, inflamarea
amigdalelor
sau
alte
inflamaţii din cavitatea
bucală şi a gâtului,
provocate de viruşi
sau uneori (mai rar),
de bacterii. Există
şi infecţii mai
grave,
precum
scarlatina sau
difteria
care
se
manifestă,
printre
altele,
şi prin dureri de
gât.
Răguşeala
indică faptul că
inflamaţia a cuprins
laringele şi corzile
vocale.
Alte
cauze:
inflamaţii
grave ale esofagului sau ale
ganglionilor limfatici. Durerile de
înghiţire fără dureri de gât pot indica prezenţa
unei surse alergice sau prezenţa unei afecţiuni
a glandei tiroide.

Tratamentul durerilor în gât

• Hidratarea din plin: pentru a scăpa de durerile
de gât, este foarte important să va hidrataţi
suficient. Prin lichidele consumate, mucoasa
se menţine umedă, iar viruşii răcelii nu se mai
pot înmulţi la fel de bine. Plantele medicinale
au efect bacteriostatic şi antiinflamator şi pot fi
folosite fie pentru gargară, sau consumate sub
formă de ceai.
• Gargara cu apă sărată şi călduţă (1/4 linguriţă
de sare în 0,2 litri de apă caldă) se numără
printre remediile naturale. Ceaiurile de muşeţel
şi salvie sunt şi ele potrivite pentru gargară (în
concentraţie bogată şi infuzie lungă).
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• Împachetările în jurul gâtului sunt apreciate
de multe persoane, deoarece reuşesc să
amelioreze durerea. Pentru acestea, este folosit
un prosop de bucătărie, scufundat în apă rece
sau caldă (în funcţie de durere), stors şi aşezat
în jurul gâtului.
• O cură de transpiraţie este benefică după o
baie caldă. Staţi la căldură, în special cu gâtul
şi picioarele – veţi fi cu un pas mai aproape de
însănătoşire.
• Remediul cel mai eficient: cei care simt dureri
de gât, care au febră şi o stare generală proastă,
ar trebui să își ia o zi liberă şi să se odihnească.
Odihna este remediul pe care deseori îl trecem
cu vederea.

Când este cazul să vă adresaţi medicului?

• Atunci când durerile de gât durează mai mult
de trei zile;
• Dacă durerile sunt însoţite de senzaţie de sufocare,
probleme de respiraţie şi dureri la înghiţire;
• Când durerile se resimt accentuate pe o parte
a gâtului sau apar în urma suprasolicitării vocii;
• Când ganglionii limfatici sunt foarte inflamaţi ;
• Dacă resimţiţi durere atunci când încercaţi să
deschideţi gura;
• Când temperatura corpului se menţine
ridicată (38 grade Celsius mai mult de 3 zile)
sau când depăşiţi temperatura de 39 de grade
Celsius - în rândul adulţilor sau 40 de grade
Celsius în rândul copiilor;
• Când durerile în gât sunt însoţite de apariţia
unor pete roşii pe piele sau dacă limba se
colorează într-un roşu intens;
• Când răguşiţi spontan sau foarte accentuat;
• Când durerile de gât sunt foarte frecvente (în
cazul adulţilor, mai des de patru ori pe an), iar
remediile naturale nu mai sunt de ajutor.
În cazul durerilor de gât resimţite de copiii
foarte mici, adresaţi-vă din timp unui medic.

ANALIZE MEDICALE
EXPLICATE

Excesul de fier

- crește riscul de cancer și de atac de cord
Cantitatea excesivă de fier în sânge se asociază cu o vâscozitate crescută
a sângelui (sânge îngroşat), cu inflamaţia cronică vasculară, oxidarea
crescută a colesterolului şi creşterea vâscozităţii sângelui. Fierul în exces
poate creşte riscul de cancer prin creşterea radicalilor liberi şi creşte
riscul de atac de cord prin riscul ridicat trombogenic.
Cauzele excesului de fier

Fierul se poate acumula în exces în organism
din următoarele cauze: numeroase transfuzii de
sânge, terapie excesivă cu fier, consum cronic
de alcool, anemii hemolitice, boli ereditare
(hemocromatoză, boala Gaucher,) diverse
boli cronice inflamatorii (poliartrită), afecţiuni
hepatice, etc.

Teste pentru detectarea excesului de fier

Cea mai mare parte a fierului din organism se
găseşte în compuşii hem, în special hemoglobină
şi mioglobină. Fierul non-hemic este depozitat
sub formă de feritină sau hemosiderină în
macrofage şi în celulele hepatice.
Testele pentru detectarea excesului de fier
sunt: sideremia (valoarea fierului seric),
feritină serică (valoarea fierului din depozite)
şi capacitatea totală de legarea a fierului CTLF
(saturaţia transferinei). Feritina este o proteină
care depozitează fier în organism. Transferina
este o glicoproteină de transport a fierului.
Saturaţia transferinei este mult crescută în
excesul de fier şi creşte înaintea feritinei.

Cum poate fi redus excesul de fier?

În mod particular, metabolismul fierului este
reglat doar prin absorbţie. Astfel, când avem un
exces de fier, acesta se depozitează în ţesuturi
şi absorbţia intestinală scade, dar nu poate fi
eliminat natural din corp.

Donați sânge

Cel mai important mod pentru a preveni atacul
de cord atunci când aveţi o cantitate excesivă de
fier în organism este să donaţi sânge. Pentru
a scădea vâscozitatea sângelui şi a vă proteja
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împotriva excesului de fier se recomandă
donarea de sânge de patru ori pe an, pentru
femeile cu vârstă peste 50 de ani şi bărbaţii cu
vârstă peste 30 de ani. Un parametru orientativ
este să donaţi sânge atât cât să vă menţineţi
nivelul de feritină la 100 micrograme/ml sau
mai scăzut.
Reduceţi consumul de carne şi suplimente cu
fier. Alimentul cu cel mai mai mare conţinut
de fier este carnea roşie. Se recomandă de
asemenea să evitaţi cerealele îmbogăţite cu fier
şi suplimentele cu adaos de fier, minerale şi
multivitamine în special.
Utilzați un filtru pentru apă potabilă. Apa
potabilă poate fi bogată în fier, de aceea se
recomandă să utilizaţi un filtru special pentru a
elimina fierul şi alte metale şi agenţii chimici şi
biologici din apă.
Nu suplimentaţi vitamina C dacă aveţi exces
de fier. Vitamina C creşte absorbţia intestinală
a fierului. Este un foarte valoros antioxidant şi
imunostimulator, însă dacă aveţi fierul crescut
în sânge nu suplimentaţi vitamina C.

Terapia de chelare a metalelor

Cei mai frecvent utilizaţi chelatori de metale
acumulate în organism (plumb, cadmiu, aluminiu,
fier) sunt argila, zeolitul, desferoxamina.
Metalele au rol important în inflamaţia cronică
vasculară, oxidarea colesterolului şi formarea plăcii
de aterom, acumularea lor în organism crescând
riscul de evenimente cardiovasculare acute.
Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
Competență Apifitoterapie,
Acupunctură și Homeopatie
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Diversificarea
- pași mici pentru un om mare
Mulţi proaspeţi părinţi se sperie de noua etapă
din viața bebeluşului - diversificarea hranei.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), mulţi
pediatri şi nutriţionişti recomandă începerea
diversificării alimentaţiei de la 6 luni,
considerând că până atunci laptele este tot
ceea ce au nevoie bebeluşii pentru a se dezvolta
normal, indiferent dacă sugarul este alimentat
exclusiv natural, mixt sau artificial.
OMS recomandă alăptarea exclusivă la sân până
la 6 luni şi continuarea alăptării până la 2 ani
sau mai mult. Laptele matern oferă o jumătate
din necesarul energetic al unui copil între 6 şi
12 luni şi o treime între 12 şi 23 luni.
Diversificarea clasică reprezintă introducerea
de noi alimente treptat, adaptate vârstei.
Mâncarea este pasată, administrată cu linguriţa
şi, odată cu trecerea timpului, se mărunţeşte
din ce în ce mai puţin, până se ajunge la bucăţi
întregi. Autodiversificarea este o metodă prin
care se introduc alimente solide în alimentaţia
bebeluşului şi acesta se hrăneşte singur,
ghidând astfel diversificarea prin alegerea
alimentelor cu gustul şi textura preferată.
Bebeluşul este pregătit de diversificare după
vârsta de 6 luni, când ştie să mestece, să
înghită alimente de consistenţe diferite şi poate
deprinde gusturi noi. Începerea diversificării se
face după vârsta de 6 luni, deoarece funcţiile
enzimatice intestinale nu sunt complet
dezvoltate. Fiecare bebeluş are propriul ritm
de dezvoltare, de aceea decizia începerii
diversificării trebuie luată împreună cu medicul
pediatru, cel care a urmărit bebeluşul încă din
primele clipe de viaţă.
Începerea diversificării se face când bebeluşul
este în perfectă stare de sănătate şi funcţiile
digestive sunt echilibrate. Autodiversificarea
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se începe după ce bebeluşul poate să stea în
şezut nesusţinut, reuşeşte să prindă în mână
alimentele, să le ducă la gură şi să le mestece,
adică să se hrănească singur.
Indiferent că se optează pentru diversificarea
clasică sau autodiversificare, sunt anumite
alimente care trebuie evitate până la vârsta
de un an. Alimente cu risc alergenic crescut:
albuşul de ou, fructe cu seminţe mici (zmeură,
căpşune, kiwi), mierea, oleaginoase (alune,
arahide, migdale, nuci). De asemenea, sarea şi
zahărul sunt interzise complet.

Diversificarea clasică

Se face respectând anumite principii:
- se introduce un nou aliment o dată la câteva zile
- alimentul nou se introduce progresiv, în
cantităţi care sunt crescute gradual
- alimentele se dau de către părinte, pasate şi
cu linguriţa
- nu se introduc în acelaşi timp două sau mai
multe alimente noi
- în cazul în care bebeluşul refuză un aliment
nou cu desăvârşire, se renunţă pentru o perioadă
administrarea lui, ea putând fi reluată ulterior.

Diversificarea
clasică începe
cu administrarea
de piureuri de fructe
sau legume. Ideal este
să nu se combine mai mult
de 2-3 fructe sau legume, astfel
încât bebeluşul să poată deprinde gustul
fiecărui nou aliment introdus în alimentaţie.
La 7 luni se pot introduce în alimentaţie
mai multe alimente: iaurtul, brânza de vaci,
gălbenuşul de ou şi carnea de pui.
La 8-9 luni se pot adăuga în alimentaţie:
leguminoasele (linte, mazăre), carnea slabă de
vită, paste făinoase, ficat de pui şi smântână.

Începând cu
10 luni, se pot introduce peştele alb, caşcavalul
sau orezul. Începând cu această vârstă,
bebeluşul va mânca din ce în ce mai mult
alimente solide sau semi-solide.
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Autodiversificarea

Aceasta
încurajează
independenţa
şi
încrederea în sine a
bebeluşului,
acesta
având libertatea de a
face propriile alegeri.
Această abordare îi
oferă oportunitatea
de a descoperi
alimentele,
prin
gust, miros, culoare
şi textură. Ea ajută
la
dezvoltarea
capacităţii
de
coordonare între
mână
şi
ochi
şi a abilităţii de
masticare.
Autodiversificarea
constă în oferirea
bebeluşului alimente
de
culoare
sau
consistenţă diferite. La
o masă nu se oferă mai
mult de 3 alimente, pentru
a nu copleşi bebeluşul. Se
începe cu feluri de mâncare
pe care le poate ţine în mână,
tăiate astfel încât să-i faciliteze
prinderea lor.
La început, cele mai potrivite
sunt beţişoarele groase sau fâşiile
lungi - beţişoare de legume fierte sau
preparate la aburi, fâşii de fructe crude
sau preparate la aburi, fâşii de carne.
Orice masă în familie este o ocazie de a participa
şi bebeluşul. La început, acesta va explora şi va
învăţa textura alimentelor. Momentul mesei
trebuie ales cu grijă - bebeluşul să nu fie
flămând sau obosit - altfel îşi va pierde răbdarea
foarte uşor. Lângă alimente se va pune şi un
pahar cu apă, pentru a putea bea singur când şi
dacă îi este sete.
Mulţi părinţi se tem de riscul de înec. Faptul că
bebeluşii deţin controlul deplin a ceea ce ajunge
în propria gură îi ajută să înveţe să gestioneze
mâncarea în siguranţă, iar lucrul acesta face să
scadă riscul de înec, faţă de bebeluşii care sunt
hrăniţi cu linguriţa şi nu pot controla cantitatea
de mâncare ce ajunge în gură.
Totuşi, părinţii se pot informa privind manevrele
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de
prim
ajutor
în caz de
înec cu alimente.
Înainte de începerea
autodiversificarii,
este
util
ca părinţii să se familiarizeze cu diferenţa
între greaţă provocată de alimentele ce sunt
introduse prea adânc în cavitatea bucală (gag)
şi înecul real cu alimente, o situaţie care se
întâmplă foarte rar.
În autodiversificare, toate alimentele pot fi
introduse de la 6 luni, dacă nu există suspiciuni
de alergie sau intoleranţă la anumite alimente.

de la început. Este chiar
posibil ca o perioadă să
nu mănânce mai nimic,
ci doar să exploreze sau
să se joace. Bebeluşul
nu trebuie grăbit,
ci trebuie lăsat în
ritmul propriu. El
nu trebuie lăsat
nesupravegheat
în timpul mesei,
mai ales în cazul
autodiversificarii.
Această
nouă
etapă trebuie să
fie una frumoasă şi
distractivă pentru
toată familia.
Vesela, tacâmurile
şi scaunul pe care
bebeluşul le foloseşte
trebuie să fie adaptate
vârstei acestuia şi este
bine să fiţi pregătiţi să
se facă ceva mizerie.
Este posibil să petreceţi
o perioadă mai lungă de
timp pentru a pregăti ceva
special de mâncare, iar
bebeluşul să refuze categoric.
Este foarte important să le creăm
copiilor obiceiuri sănătoase, iar
puterea exemplului contează foarte
mult. Bebeluşul nu trebuie forţat să
termine tot din farfurie sau să mănânce
când nu îi este foame. Mâncarea trebuie să
fie proaspătă şi din ingrediente cât mai puţin
procesate.
Câteva
semne
de alergie sau
intoleranţă: erupţie
la nivelul feţei, balonare,
diaree, secreţii nazale sau oculare,
agitaţie fără motiv.
Părinţii nu trebuie să se aştepte ca bebeluşul
lor să mănânce cantităţi mari de mâncare

Toţi părinţii îşi doresc tot ce este mai bun pentru
copilul lor, iar ascultând semnalele pe care
acesta le transmite, reuşesc să ia cea mai bună
decizie pentru întreaga familie. Părinţii trebuie
să se bucure de fiecare etapă din viaţa copilului
lor, oferindu-i dragoste şi suport.

Referințe:
Diversificarea naturală , Gill Rapley și Tracey Murkett
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9289013540/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241593431/en/
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ALIMENTAȚIE

Zincul
Zincul este un microelement vital
pentru sănătatea noastră: are un
aport important la procesul de
creştere şi dezvoltare, contribuie
la regenerarea celulară şi a pielii,
la stocarea de insulină şi la sinteza
proteinelor, fiind, de asemenea, benefic
pentru sistemul imunitar.
Zinc: funcţie şi acţiune

Asimilarea de zinc suficient este deosebit de
importantă în timpul creşterii, iar lipsa acestuia
în primii ani de viaţă şi adolescenţă poate rezulta
în tulburări de creştere şi dezvoltare.
Printre altele, zincul are şi o acţiune antivirală
şi îmbunătăţeşte structura membranelor
mucoase, prevenind pătrunderea şi fixarea
virusurilor. Proprietăţile zincului inhibă
infecţiile, este benefic în tratamentul acneei,
psoriazisului şi neurodermatitei, dar şi în
afecţiunile tubului gastrointestinal, cum ar
fi gastrita, boala Crohn, colita ulceroasă şi
celiachia. Consumul de zinc are un efect pozitiv
şi în cazul persoanelor care suferă de ciroză
hepatică sau diabet zaharat, deoarece în ambele
situaţii este prezent deficitul de zinc.

Deficitul de zinc

Ca urmare a nenumăratelor funcţii care îi revin
zincului, un deficit al acestuia în corp poate avea
numeroase urmări, printre care:
• Căderea părului, piele uscată, infecţii ale pielii,
păr şi unghii nesănătoase, capacitate redusă de
vindecare a rănilor şi a infecţiilor pielii
• Tulburări de creştere în cazul copiilor
• Lipsa poftei de mâncare
• Cecitate nocturnă
• Impotenţă la bărbaţi
• Scăderea imunităţii
• Scăderea randamentului fizic şi psihic
Deficitul de zinc poate apărea fie în cazul unui
necesar sporit (ex: femei în perioada de sarcină
şi alăptare), a unor eliminări crescute (ex:
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sportivii
elimină zinc
prin transpiraţie),
sau în cazul unei
asimilări reduse. Astfel, deseori,
persoanele în vârstă nu asimilează suficient
zinc prin alimentaţie, deoarece nu au poftă
de mâncare sau se hrănesc dezechilibrat ca
urmare a problemelor dentare.

Zincul în alimente

Specialiştii
nutriţionişti
şi
dieteticienii
recomandă un aport zilnic de zinc de aproximativ
15 mg şi de 25 mg pentru femeile gravide
sau cele care alăptează. În plus, sportivii,
persoanele în vârstă, pacienţii care suferă de
diabet, femeile care consumă preparate cu
estrogen şi persoanele care consumă în mod
regulat alcool trebuie să-şi asigure un aport
suficient de zinc.
Zincul de origine animală este mai bine asimilat.
Stridiile au, de departe, cel mai mare conţinut
de zinc. Apoi, urmează carnea de vită, fructele
de mare şi peştele, produsele lactate (în special
brânza), ouăle şi produsele din făină integrală.

Zinc şi vitamina C

Acţiunea variată şi benefică a zincului asupra
proceselor metabolice este susţinută de
vitamina C. Aceasta funcţionează că un factor
stimulator pentru zinc şi îi sporeşte eficienţa.
Acesta este motivul pentru care există multe
preparate disponibile în farmacii şi magazine
naturiste, care conţin combinaţii ale acestor
substanţe.
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Supliment alimentar

ALIMENTAȚIE

10 alimente

bogate în minerale
Linte

Lintea este unul dintre cele mai bogate alimente
în substanţe nutritive, având un conţinut bogat
de fier (8 miligrame la 100 g de linte), potasiu,
cupru, magneziu, mangan şi zinc. Indiferent
dacă o serviţi sub formă de tocăniţă sau dacă vă
inspiraţi de la bucătarii renumiţi care o servesc
alături de peşte sau fructe, lintea ar trebui
să se regăsească în mod constant în planul
dumneavoastră alimentar.

Caise deshidratate

imunitar, deoarece conţin cea mai mare cantitate
de minerale dintre toate ciupercile comestibile:
100 g de ciuperci conţin 187 micrograme de
seleniu şi 1500 micrograme de zinc.

Cacao

Ciocolata este sănătoasă! Cacaua din ciocolată
asigură nu doar substanţe vegetale secundare, dar
este şi o sursă de minerale, printre care potasiu, fier,
cupru, crom, zinc şi mangan. Cu cât ciocolata este
mai amăruie, cu atât este mai bogată în minerale.

În 100 g de caise deshidratate, se regăseşte o
cantitate de cinci ori mai mare de potasiu decât în
caisele proaspete. Potasiul joacă un rol hotărâtor în
reglarea apei din organism şi pentru transmiterea
impulsurilor. Însă, caisele deshidratate au o valoare
calorică mare: în timp ce 100 g de caise proaspete
conţin doar 40 de calorii, aceeaşi cantitate de caise
deshidratate conţine 241 de calorii.

Mei

Peşte

Nuci

Amaranth

Brânză Emmentaler

Alături de sarea iodată alimentară, peştele
proaspăt reprezintă cea mai bună sursă de
iod pe care o putem consuma. De exemplu,
consumând 100 g de cod, introducem în
organism 220 micrograme de iod. Pe lângă iod,
peştele proaspăt conţine şi seleniu şi fluor.
Alături de quinoa şi hrişcă, amaranthul se
numără printre pseudo-cereale şi este bogat în
fier, magneziu, zinc şi mangan. Amaranthul nu
conţine gluten, fapt pentru care este recomandat
ca alternativă atractivă persoanelor care suferă
de boala celiacă (intoleranţă la gluten).

Ciuperci porcini

Ciupercile porcini se numără printre ciupercile
sălbatice, fiind disponibile numai între lunile
august şi octombrie. Ciupercile porcini joacă
un rol important pentru întărirea sistemului

36

Meiul este folosit din ce în mai rar în gastronomia
europeană, deşi 100 grame de mei conţin şapte
miligrame de fier – mai mult decât fierul pe
care îl regăsim în aceeaşi cantitate de carne sau
spanac. Pe lângă fier, meiul conţine şi magneziu,
mangan, cupru şi zinc. Încercaţi să înlocuiţi, din
când în când, garnitura de orez cu una de mei.
Nucile sunt pline de vitamine valoroase şi de
minerale. În pofida valorilor calorice ridicate
(100g de alune conţin peste 600 de calorii),
nucile de Brazilia, fisticul, alunele de pădure
sunt totodată bogate în seleniu, potasiu,
mangan şi fluorură.
Brânzeturile, precum Emmentaler, constituie
o sursă bună de calciu: 100 g de brânză tare
conţin 1 g de calciu, asigurând o treime din
necesarul zilnic de zinc al unui adult.

Soia

Boabele de soia şi produsele obţinute din
acesta sunt foarte bogate în minerale. În 100 g
de produs, se regăsesc 5,5 miligrame de fier.
Boabele uscate de soia conţin în special potasiu,
cupru, mangan şi zinc. Tofu poate fi un preparat
delicios, alături de legume sau paste.
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Alimente
probiotice
- iaurt sau vegetale cu fermenți?
Microorganismele protejează intestinul, întăresc sistemul imunitar şi ne
protejează împotriva cancerului. Cât de adevărată este reclama care li se
face?
Ce sunt probioticele?

Probioticele sunt microorganisme care fac
parte din flora noastră intestinală naturală.
Acestea pot ajunge în intestin prin alimente şi
suplimente nutritive, urmând să se dezvolte în
intestin şi să stimuleze sistemul imunitar. Foarte
apreciaţi sunt lactobacilii, dar şi bifidobacteriile
– acţiunea lor profilactică şi terapeutică a fost
demonstrată prin studii.

Restricţii şi limitări

• Nu toate familiile de bacterii produc efectele
sperate: studiile efectuate au demonstrat
beneficii numai pentru unele tulpini probiotice.
• În cazul administrării prin alimentaţie sau
medicamente neprotejate gastric, numai o mică
parte a microorganismelor ajunge în intestin –
celelalte sunt distruse de acizii gastrici şi biliari.
• Din cauza depozitării necorespunzătoare sau
a modalităţii de transport a alimentelor, există
riscul distrugerii cantităţii de bacterii necesare.
• Posibil dezavantaj: este posibilă, însă, şi
acutizarea anumitor afecţiuni, cum ar fi cele
autoimune, spre exemplu, boala Bechterew.

Efectele probioticelor

Anumite probiotice, cum ar fi Saccharomyces
boulardii
şi
lactobacilii
(Lactobacillus
rhamnosus, Lactobacillus acidophilus) pot
preveni diareea înaintea plecării în vacanţă,
în cazul administrării antibioticelor sau pot
reduce durata şi gravitatea infecţiilor gastrointestinale.
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Există şi bacterii care stimulează digestia şi
reduc bacteriile care se descompun în intestinul
gros; în cazul persoanelor care suferă de
intoleranţă la lactoză, acestea pot îmbunătăţi
digestia lactozei.
În timpul sarcinii şi al alăptării, bacteriile
acidolactice consumate de mamă pot preveni
reacţiile alergice - în special neurodermita
bebeluşului. Probioticele au un efect pozitiv în
cazul afecţiunilor gastrice cronice şi acute (Colita
ulcerosa, Boala Crohn) dar şi al infecţiilor urinare.
Este posibil ca probioticele să scadă riscul
cancerului intestinal, deoarece bacteriile
lactice, prin fermentaţie zaharolitică, produc
acizi graşi cu lanţ scurt (SCFA), benefici pentru
colon. În plus, inhibă fermentarea proteolitică,
reduc metaboliţii toxici proteolitici şi inhibă
procesele enzimatice toxice ale glucozidelor
cu potenţial cancerigen. Un studiu japonez a
demonstrat acest efect în cazul germenilor de
Lactobacillus casei Shirota.

Iaurt sau vegetale fermentate?

Este foarte important să consumăm produse
probiotice. Probioticele se regăsesc în
alimentele fermentate cu acizi lactici, precum
laptele bătut, kefir, varză murată, sfeclă roşie şi
castraveţi în saramură.
De mii de ani, aceste bacterii ajută la păstrarea
alimentelor, deoarece, prin producţia puternică
de acizi, restul organismelor dăunătoare nu au
nicio şansă de răspândire.
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ÎNGRIJIRE

Ochi relaxați cu
aspect plăcut
Foarte mulţi dintre noi îşi petrec timpul în birou - într-un aer uscat şi
într-o atmosferă stresantă. În plus, stăm ore în şir în faţa calculatorului,
cu ochii lipiţi de tastatură şi de monitor. Aşadar, nu este de mirare că ochii
ne sunt adesea obosiţi.
Relaxarea ochilor

• Nu uitaţi să clipiţi în timpul lucrului la
calculator! În felul acesta, retina rămâne umedă
şi protejează ochii.
• Faceţi din când o pauză de la muncă la calculator.
Închideţi ochii şi masaţi-vă scurt pleoapele cu
vârful degetelor. Apoi, deschideţi larg ochii şi
rotiţi-i mai întâi într-o parte şi apoi în cealaltă.
• Aşa-numita ‘palmare’ are un efect calmant:
acoperiţi-vă ochii cu mâinile, în formă de scoică,
în aşa fel încât să nu intre lumină (fără a vă
acoperi nasul), atât timp cât vi se pare plăcut.
Gândiţi-vă în acest timp la culoarea neagră –
veţi intensifica efectul. Relaxaţi-vă pe rând nu
doar ochii, ci şi faţa şi umerii.
• Schimbaţi în mod regulat perspectiva alternarea privirii de la distanţă şi din apropiere
întăreşte musculatura oculară.
• Atenţie la alimentaţie – vitamina A este
esenţială pentru sănătatea ochilor; etapa sa
incipientă - beta-carotenul, este conţinută în
legume şi fructe galbene, roşii şi portocalii. La
fel de importantă pentru ochi este şi vitamina C,
care se găseşte în special în kiwi, citrice, ardei
iute, cătină şi măceşe - stimulează circulaţia
şi întăreşte pereţii vaselor. Vitamina B2 este
considerată vitamina ochilor şi se găseşte mai
ales în lapte, brânză, carne de pui, ficat, dar şi
în germeni şi tărâţe de grâu.

Masajul zonei ochilor

Pentru a purifica zona ochilor şi a atenua ridurile
şi umflăturile se recomandă următoarele
tehnici de masaj, aplicate cu o uşoară presiune:
• Pentru revigorarea ochiului: pur şi simplu
treceţi uşor cu degetul peste pleoape.
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• Pentru a reduce umflăturile, se aplică selectiv
presiune cu vârful degetelor asupra pleoapelor.
• Pentru purificarea şi reducerea ridurilor:
începeţi să bateţi rapid cu vârfurile degetelor
din interiorul pleoapei până în exterior, în jurul
ochiului, în sensul acelor de ceasornic. Aplicaţi
apoi aceleaşi mişcări în sensul invers al acelor
de ceasornic.
• Pentru relaxarea ochilor: puneţi degetul mare
în colţul interior al ochiului, peste globul ocular.
Mişcaţi degetul cu o presiune uşoară sub
sprâncene, de la interior spre exterior. Repetaţi
de mai multe ori.

Cearcănele şi pungile de sub ochi

Pielea din jurul ochilor este subţire şi destul de
sensibilă. Cearcănele închise, umflăturile sau
deshidratarea pielii pleoapelor nu sunt tocmai
benefice pentru starea noastră generală.
Pungile de sub ochi apar mai ales din cauza
oboselii şi stresului, înaintea sau în timpul
menstruaţiei şi la menopauză. Pot apărea, însă,
şi ca urmare a unor boli. Cauza poate fi una
genetică sau o congestie limfatică sporadică, în
timpul căreia ţesutul reţine prea multă apă.

Sfaturi împotriva pungilor de sub ochi

• Nu dormiţi pe o pernă prea joasă. Încercaţi să
dormiţi cât mai des cu geamul deschis. Opriţi
încălzirea şi aerul condiţionat.
• Nu uitaţi să vă hidrataţi suficient! Beţi minimum
doi litri de apă sau ceaiuri de plante pe zi.
• Drenajele limfatice realizate de un specialist vor
răsfăţa tenul şi vor relaxa zona din jurul ochilor.
• Îngrijiţi-vă regulat zona ochilor prin aplicarea
unui gel sau a unui balsam special.
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10 sfaturi pentru
mai mult sport
Sportul este foarte benefic pentru sănătate şi poate ajuta la reducerea
factorilor de risc. Fie că abia începeţi să practicaţi un sport sau treceţi printr-o
perioadă de recuperare, sperăm că cele 10 sfaturi de mai jos vă vor fi de ajutor.
Controlul medical prealabil

• În cazul în care aţi suferit de afecţiuni sau v-aţi
confruntat cu disconfortul fizic în trecut.
• În cazul în care sunteţi expuşi următorilor
factori de risc: fumat, hipertensiune,
colesterol
ridicat,
diabet,
sedentarism,
supraponderabilitate.

Moderaţie

• Intensitatea antrenamentului – începeţi
cu un ritm lent şi creşteţi treptat solicitarea
(intensitatea, frecvenţa şi durata).
• Solicitaţi informaţii din partea profesioniştilor
şi a medicilor sportivi.
• Practicaţi sport de 3-4 ori pe săptămână, în
reprize de 20-40 de minute.

• Durerile sunt semne de alarmă pe care vi le
transmite organismul.

Adaptaţi sportul la climat şi mediu

• Îmbrăcămintea este foarte importantă atunci
când faceţi sport şi trebuie să fie adaptată
activităţii, mai degrabă decât modernă.
Frig: îmbrăcăminte călduroasă, permeabilă la
umiditate (transpiraţie) în exterior.
Căldură: reducerea antrenamentului, atenţie la
hidratarea adecvată.

Atenţie la alimentaţie şi hidratare

Evitaţi suprasolicitarea

• După sport, este permisă epuizarea ”plăcută”.
• Alergaţi, însă fără să gâfâiţi puternic.
• Mai degrabă “pe termen lung şi relaxat” decât
“scurt şi intens”.

• Alimentaţie: bogată în carbohidraţi şi fibre
vegetale, slabă în grăsime, “alimentaţie
mediteraneeană”. Adaptaţi numărul de calorii
consumate la greutatea corporală (în cazul
supraponderabilităţii, o dietă mai săracă în
calorii).
• După sport, compensaţi pierderile de lichide
cu apă minerală. Creşteţi cantitatea de lichide
consumate în timpul zilelor fierbinţi.

Refacere suficientă după efort

Adaptaţi sportul la vârstă şi medicamente

• După efortul fizic, este necesară refacerea
suficientă (somn, relaxare).
• După antrenamentul intens, planificaţi-vă
exerciţii relaxante.

Pauză de la sport în timpul răcelii şi a
bolilor

• Dacă vă simţiţi răcit, aveţi o stare febrilă,
durere în membre, gripă sau alte afecţiuni
acute: luaţi o pauză de la sport.

Prevenirea accidentărilor

• Nu uitaţi de încălzire şi exerciţiile de întindere.
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• Condiţia fizică este importantă indiferent
de vârstă, iar sportul rebuie să fie variat
(anduranţă, forţă, mobilitate, coordonare).
• Medicamentele, momentul şi doză administrării
acestora trebuie adaptate în funcţie de sportul
practicat. Solicitaţi părerea medicului.

Sportul înseamnă voie bună

• Încercaţi să variaţi mai multe sporturi.
Varietatea este foarte importantă, inclusiv când
vine vorba de sport.
• Încercaţi sporturile de echipă sau în cadrul
unui club.

MIȘCARE

Sport pentru
seniori
- fitness împotriva accidentărilor
Mereu în formă, fizic şi mental – cu toţii ne dorim să rămânem aşa inclusiv
la vârste înaintate şi să ne putem bucura de viaţă cât mai mult timp. Însă cei
care doresc să rămână în formă, să îşi menţină forţa şi anduranţa trebuie să
se antreneze regulat.
Dieta sănătoasă, renunţarea la nicotină,
consumul de alcool cu măsură însă şi mişcarea
reprezintă aspecte cheie. Multe tipuri de sport
sunt potrivite şi pentru seniori, cum ar fi înotul,
mersul pe bicicletă, drumeţiile, schiul fond sau
gimnastica. Pentru îmbunătăţirea coordonării şi
a echilibrului, puteţi opta pentru dans sau Tai Chi
(gimnastică medicală chineză cu mişcări line,
menită să îmbunătăţească echilibrul, anduranţa
şi concentrarea).

Performanţă mai bună

Studiile ştiinţifice de geriatrie au arătat că seniorii
care fac exerciţii de echilibru, forţă şi anduranţă
de două ori pe săptămână, îşi pot îmbunătăţi
semnificativ performanţa. Cei care doresc să
se antreneze nu trebuie în mod obligatoriu să
meargă la o sală specială, multe exerciţii pot fi
realizate chiar acasă.
Se recomandă consultarea medicului înaintea
primului antrenament, pentru a fi siguri că nu
există contraindicaţii. Persoanele fără probleme
severe ale sistemului circulator sau de echilibru,
pot face ceva pentru condiţia lor fizică.

Patru exerciţii pentru a va păstra
condiţia fizică

Pentru a îmbunătăţi forţă musculaturii,
antrenamentele trebuie repetate de două ori pe
săptămână şi trebuie structurate în aşa fel încât
prin diversitatea exerciţiilor să aveţi în vedere
atât braţele cât şi picioarele.
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Pe lângă exerciţiile de anduranţă, cum ar fi
plimbările sau mersul cu bicicletă, seniorilor li
se recomandă şi exerciţiile de mai jos:
1. Întărirea musculaturii picioarelor
Aşezaţi-vă lângă un scaun şi ţineţi-vă strâns
de spătar. Cu trunchiul drept şi fără a îndoi
talia, ridicaţi genunchiul cât mai sus în direcţia
pieptului (în cazul articulaţiilor artificiale de sold,
ridicaţi doar la orizontală), apoi coborâţi uşor
piciorul şi repetaţi exerciţiul cu celălalt picior.
2. Întărirea şoldurilor
Aşezaţi-vă în spatele unui scaun şi ţineţi-vă
strâns de spătar. Mişcaţi un picior lateral prin
întindere şi fără a îndoi talia sau genunchiul.
Degetele de la picioare trebuie să fie orientate în
faţă, în timpul mişcării. Aduceţi piciorul înapoi în
poziţia de început şi repetaţi exerciţiul cu celălalt
picior.
3. Tonifierea braţelor
Aşezaţi-vă drept pe partea din faţă a scaunului.
Prindeţi spătarul astfel încât braţele să se afle
lângă trunchi. Împingeţi picioarele înainte.
Împingeţi corpul în sus, pe cât posibil doar prin
forţa din braţe, întinzând coatele. Reveniţi încet în
scaun încercând să frânaţi mişcarea cu braţele.
Respiraţi şi repetaţi exerciţiul.
4. Pentru picioare şi musculatura coapselor
Aşezaţi-vă în spatele unui scaun şi ţineţi-vă de
spătar. Ridicaţi-vă pe vârfuri. Reveniţi la poziţia
iniţială până când tălpile sunt pe podea. Ridicaţi
apoi vârfurile şi staţi pe călcâie.
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Sfaturi împotriva
osteoporozei
Verificaţi-vă riscul personal!

Sunteţi
femeie,
aveţi
o
constituţie slabă, un ten
de culoare deschisă şi
peste 50 de ani? Atunci,
sunteţi expusă riscului
osteoporozei.
Ar
trebui să vă adresaţi
medicului
dacă
vă
confruntaţi cu doi dintre
următorii patru factori
de
risc:
menopauză
timpurie, osteoporoză în
familie, greutate corporală
scăzută, iar reducerea în
înălţime depăşeşte 4 centimetri.
Deasemenea, administrarea regulată
de medicamente cu cortizon poate determina
scăderea densităţii osoase.

Şi bărbaţii sunt expuşi ostroporozei

Aproximativ 1 bărbat din 7 suferă o fractură
provocată de osteoporoză de-a lungul vieţii.
Printre factorii de risc care facilitează această
stare se numără fumatul, consumul de alcool,
lipsa mişcării, alimentaţia nesănătoasă
alcătuită din prea mult fosfor, proteine de
origine animală, sare, acizi oxalici şi scăderea
nivelului de colesterol odată cu înaintarea în
vârstă sunt doar câteva dintre elementele care
atacă substanţa osoasă!

Cum depistăm osteoporoza?

Osteodensitometria reprezintă o metodă
ştiinţifică şi recunoscută pentru măsurarea
densităţii osoase. Controlul simplu şi nedureros
este foarte rapid şi foarte slab în radiaţii,
comparativ cu radiografia.
Recunoaşterea
semnalelor
de
alarmă:
osteoporoză nu este detectată chiar imediat de
la instalare, deoarece evoluţia este nedureroasă
la început.

46

Iată câteva dintre aspectele
care indică o stare avansată
a
osteoporozei:
durerile
sporadice
de
spate,
fracturile osoase care
apar în timpul activităţilor
obişnuite şi scăderea
greutăţii corporale.
Oasele sunt instabile
ca
urmare
a
subponderabilității
şi
dietelor: dacă sunteţi
subponderali, riscul de
a suferi fracturi osoase
este mai mare. Înfometarea
şi dietele repetate conduc
la administrarea unei cantităţi
insuficiente de calciu, fapt ce favorizează
apariţia osteoporozei.

Remedii împotriva osteoporozei

Există
medicamente
care
acţionează
eficient împotriva scăderii densităţii osoase.
Bifosfonatii, cum ar fi substanţa activă
alendronat, se numără astăzi printre metodele
standard de terapie.
Osteoporoza poate fi prevenită sau ameliorată
dacă urmăm un regim de viaţă sănătos.
Mişcarea regulată stimulează depunerea
calciului în oase şi formarea de masă osoasă.
Activitatea corporală este importantă nu doar
pentru prevenirea osteoporozei, ci şi după ce
aceasta s-a instalat. Medicul vă poate sfătui în
legătură cu antrenamentul potrivit.
O alimentaţie bogată în calciu va asigura o sursă
suficientă de vitamina D. Surse de calciu: lapte,
lactate, apă minerală bogată în calciu şi legume
verzi. Astfel, vă veţi întări oasele, siguranţa în
sine şi veţi avea mai mult chef de viaţă.
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LA DRUM
CU ALPHEGA

Un tărâm
de poveste
- Grădina Zmeilor
din judeţul Sălaj
Dacă până acum ceva timp, Sălajul însemna
ceva abstract şi cunoscut doar din povestirile
altora, iată că după o excursie de doar câteva
zile în această zonă, totul a prins viaţă, iar acum
vă putem povesti şi dumneavoastră despre
minunăţiile pe care le puteţi vedea aici.
Pe lângă Grădina Botanică „Vasile Fati” din
Jibou, Castrul Roman Porrolisum – cel mai mare
castru roman din ţara noastră, Castrul Roman
de la Buciumi – restaurat şi pus în valoare prin
intermediul unui proiect cu fonduri europene,
castele ale grofilor maghiari si bisericuţele de
lemn de pe Valea Almaşului, aici se află şi un loc
încărcat cu legende - Grădina Zmeilor, despre
care vă vom relata în acest număr al revistei
Alphega.
Grădina Zmeilor este un loc miraculos, format
din blocuri înalte de piatră, care par așezate acolo
de mâna unor uriași. În fapt, Grădina Zmeilor
din județul Sălaj este o arie naturală protejată,
aflată la 10 kilometri distanţă de oraşul Jibou.
Mai precis, aceasta poate fi găsită în bazinul
Almaşului, în vestul satului Gâlgăul Almaşului
şi se întinde pe o suprafaţă de 5 hectare, de
la primele formaţiuni până la baza abruptului.
Aici se ajunge de pe drumul DN1G Huedin-Var,
pe parcursul căruia veți găsi indicatoare, care
conduc până la parcarea rezervației. De aici,
pornesc două trasee marcate.
Rezervația a fost amenajată acum câţiva ani, cu
poteci pietruite, scări și balustrade de lemn, precum
şi cu coşuri de gunoi. Nu se percepe taxă de intrare.
Grădina Zmeilor cuprinde un ansamblu

48

neregulat de stânci cu forme
bizare (turnuri, ciuperci,
ace, abrupturi stâncoase)
amplasate la baza Dealului
Dumbrava, unele având înălțimi
de peste 10-12 metri. Formele
lor se datorează acțiunii aerului
(îngheț-dezgheț, vânt, temperatură)
a apei (spălare, șiroire) și a proceselor
gravitaționale (prăbușiri, surpări) și poartă
nume precum: Zmeul și Zmeoaica, Moșu,
Călugării, Căpitanul, Soldații, Eva, Dorobantul,
Degețelul, Sfinxul.
Dacă întrebați localnicii despre Grădina
Zmeilor, s-ar putea să aflați ca primul nume al
rezervației a fost “Fata Cătanii”, după legenda
ce povestește despre o fată îndrăgostită de o
catana și transformată în stană de piatră de
blestemul mamei vitrege. Actualmente, stânca
ce reprezenta “Fata Catanii” nu mai există. Ea
s-a prăbușit la inundațiile din 1973. Stânca
arată ca o fată care avea un soldat lângă ea și
parcă avea un coș pe umăr.

Vizitare

Odată ajunși la hotarul rezervației, în aproximativ
o oră și 20 de minute din Cluj-Napoca, sau
40 de minute din Zalău, veţi fi surprinsi de
numeroasele stânci uriașe, pe care le puteți
admira în cursul unei plimbări de maximum
2 ore pe traseul marcat cu punct roşu. Acesta
urcă și coboară terasele din dreapta stâncilor,
pentru o imagine iniţial de sus, iar apoi, de la
baza formaţiunilor.

d e
greoi
d i n
c a u z a
roiurilor de
ţânţari.

Cele două stânci mai spectaculoase au fost
denumite Zmeul și Zmeoaica, iar de pe terasa
de deasupra lor se poate vedea ansamblul
stâncilor, după care se coboară, iar plimbarea
devine o sursă nemaipomenită de descoperiri
şi apropieri de aceşti uriaşi. Atenţie la traseu,
totuşi. Nu este unul dificil, însă, în perioade de
secetă, solul poate deveni nisipos şi alunecos.
În orice anotimp, vă recomandăm să purtaţi
încalţări adecvate.
Pentru plimbări mai lungi, puteţi încerca şi
traseul marcat cu cruce roşie ce conduce pe
deasupra Grădinii Zmeilor, spre Piatra Pintii,
aflată la aproximativ 2,5-3 kilometri spre nordvest, pe culmea dealului împădurit dintre Galgăul
AlmasuluisiBorza.Vara,traseulpoatedevenidestul

Unele teorii susțin că Grădina Zmeilor ar fi
un uriaș complex megalitic, cu blocuri de
piatră ridicate aici acum mii de ani, în scopuri
religioase, având zone precum un templu, un
altar, etc.
Nu putem ști dacă acestea sunt adevărate,
însă formațiunile vă vor stârni curiozitatea și
interesul pentru descoperirea altor formațiuni
similare din România, precum Trovanții din
Buzau, Sfinxul și Babele din Bucegi și altele.

Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
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Suntem aceiași farmaciști independenți pe care îi cunoașteți, aceiași farmaciști de familie
bine pregătiți care vă zâmbesc de cum le treceți pragul și care sunt dornici să vă ofere
cele mai bune recomandări pentru un regim de viață echilibrat și armonios.
Din grijă pentru sănătatea dumneavoastră și a familiei dumneavoastră,
am ales să devenim mai buni. În fiecare zi, învățăm să ne adresăm mai bine pacienților noștri,
să răspundem întrebărilor și nevoilor dumneavoastră cu soluții practice și sfaturi individualizate.
De acum înainte, ne veți găsi mereu aproape de casă, de locul de muncă,
în farmaciile semnalizate Alphega, unde vă vom întâmpina cu căldură și servicii personalizate
pentru toți membrii familiei dumneavoastră.

ALPHEGA, APROAPE DE TINE, PENTRU CA TU SĂ FII APROAPE DE CEI DRAGI

Alphega a luat naştere în anul 2001, din dorinţa de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii
pacienților prin crearea unui model de farmacie independentă apropiată de pacienții săi, o
farmacie care îi ajută să își înțeleagă afecțiunile și nevoile, contribuind astfel la
sănătatea comunităților din care face parte: Republica Cehă, Franța, Italia,
Spania, Olanda, Germania, Marea Britanie și Turcia.
În farmaciile Alphega din România, pacienții vor beneficia de o experiență nouă în farmacie.

FARMACISTUL ALPHEGA, FARMACISTUL FAMILIEI TALE

Farmaciștii Alphega au înțeles că fiecare membru al familiei dumneavoastră este unic și au ales să
facă lucrurile diferit. Ei vă întâmpină cu multă răbdare, vă ascultă cu atenție, vă cunosc istoricul și
vă oferă sfaturi în concordanță cu stilul dvs. de viață.
Pentru a răspunde cât mai bine cerințelor dumneavoastră, farmaciștii Alphega vă stau la dispoziție
cu cele mai bune recomandări în materie de nutriție, afecțiuni, îngrijire personală, îngrijirea copiilor,
sănătatea familiei, dispozitive medicale - aceste informații vi le vor explica într-o manieră simplă și
personalizată, pentru a vă ajuta să vă înțelegeți starea de sănătate.
Echipa Alphega este formată din farmacişti prietenoşi și mereu disponibili, care vă vor oferi
servicii de cea mai înaltă calitate, amabilitate și consiliere de specialitate.
Alphega este printre primele farmacii din România în care veți beneficia de servicii inovative cu
privire la controlul greutății, tensiune arterială, vârstă arterială, diabet, astfel încât să puteți preveni
apariția sau agravarea eventualelor afecțiuni.
Sănătatea dumneavoastră este prioritară pentru farmaciștii Alphega, farmaciști independenți,
de tradiție, a căror experiență a fost construită în ani de bună practică, responsabilitate
și grijă față de pacient.
Vă așteptăm în farmaciile Alphega pentru și vă invităm să vă îngrijiți sănătatea
alături de farmaciștii noștri!
Echipa Alphega!
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Te așteptăm și pe
www.alphega-farmacie.ro

