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EDITORIAL

Sindromul de
intestin permeabil
- intoxicarea omului modern

Dr. Mariana Olingheru - Medic specialist Medicină de Familie, Competență ApiFitoTerapie

„Toate bolile încep în intestin” este o declarație veche
de 2.500 de ani, care a fost făcută de Hippocrate,
părintele medicinii moderne și autorul
celebrului jurământ.
Cercetările științifice au dovedit în prezent
cât de important este intestinul pentru
funcționarea normală a organismului.

Intestinul sănătos - o
barieră protectoare
naturală

Intestinul este un important
organ al digestiei și nutriției,
dar este și un organ de
eliminare a reziduurilor și
toxinelor. Intestinul are de
asemenea rolul de barieră
sau ‘’santinelă’’. Protejează
organismul de microbii din
exterior, diferențiază nutrienții
benefici și blochează accesul
substanțelor care reprezintă
un pericol pentru sănătate.
Bariera intestinală reprezintă
o suprafață imensă de
mucoasă, în care miliarde de
bacterii se confruntă cu cel
mai mare filtru de apărare al
organismului nostru.
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Permeabilitatea
intestinală

Termenii “barieră intestinală”
și “permeabilitate intestinală”
descriu două aspecte diferite
ale aceleiași structuri
anatomice: peretele
intestinal. În mod normal,
peretele intestinului este
semi-permeabil și permite
doar anumitor particule
să pătrundă în circulația
sanguină.

răspuns imunitar susținut, iar
reacțiile în lanț care urmează
declanșează, atât inflamație
localizată intestinal, cât și o
reacție inflamatorie generală.
Dacă tulburarea persistă
inflamația devine cronică,
iar de la aceasta la bolile
degenerative nu este decât
un pas. În anumite cazuri
apare atrofia mucoasei și
malabsorbția nutrienților
esențiali.

Ce este sindromul de
intestin permeabil?

Intestinul permeabil și
bolile cronice

Sindromul de intestin
permeabil este definit prin
creșterea permeabilității
mucoasei intestinale și
include tulburările
legate de trecerea
substanțelor nedorite
(endotoxine, microbi, produse
alimentare nedigerate) prin
peretele intestinal în sânge
și limfă. Aceste particule
străine declanșează un

Permeabilitatea intestinală
anormală este prezentă (ca
factor declanșator sau ca
efect al bolii) într-un număr
mare de afecțiuni: boala
Crohn, colita ulcerativă, boala
celiacă, intestinul iritabil,
oboseala cronică, diabetul
zaharat tip 1, obezitatea,
spondilita anchilozantă,
dermatita atopică, scleroza
multiplă etc.

O nouă perspectivă pentru
bolile autoimune

În mai multe boli autoimune
(diabetul zaharat de tip 1,
artrita reumatoidă, tiroidita
Hashimoto, lupus, psoriasis)
permeabilitatea crescută este
o trăsătură constantă și
timpurie a procesului de
boală. Mai mult decât atât,
în anumite condiții
permeabilitatea crescută
este critică pentru dezvoltarea
bolii, astfel încât eliminarea
acestora poate preveni
dezvoltarea bolii autoimune.

Care sunt cauzele
sindromului de intestin
permeabil?

Alimentele procesate, unele
medicamente, poluarea
mediului și stilul de viață
incorect.
Principalele cauze ale
sindromului de intestin
permeabil se regăsesc în
stilul de viață nesănătos și
poluarea mediului,
și sunt strâns legate de

afectarea florei intestinale.
Dieta bogată în produse
procesate, fără aport de fibre
vegetale, zahărul în exces,
organismele modificate
genetic, ierbicidele,
pesticidele, aditivii alimentari,
abuzul de alcool, consumul
unor medicamente (în special
antibiotice, antiinflamatoare și
antiacide) - sunt principalii
factori care alterează bariera
intestinală. Consumul unor
alimente alergenice cum sunt
lactatele pasteurizate,
glutenul, porumbul, soia,
ouăle, nucile și crustaceele
par să joace un rol important
în sindromul intestinului
permeabil. Glutenul din
cereale crește nivelul de
zonulină, proteină implicată
în creșterea permeabilității
intestinale și generarea
bolilor autoimune, chiar
dacă nu există o reactivitate
(sensibilitate la gluten).
Alte cauze ale sindromului de
intestin permeabil sunt:
stresul, sedentarismul,

constipația cronică,
insuficiența pancreatică,
administrarea anumitor
medicamente, anumite infecții
parazitare sau micotice.

Cum se manifestă
sindromul de intestin
permeabil?

Simptomele sindromului de
intestin permeabil pot fi,
atât digestive, cât mai ales
extra-digestive:
• oboseala, durerile de cap,
somnolența, lipsa de
concentrare, confuzia ;
• balonările, diareea,
constipația, creșterea în
greutate, pofte pentru alimente
procesate și zaharuri ;
• intoleranțe alimentare,
alergii, rinita sezonieră, astm,
dermatita atopică, eczeme ;
• iritabilitate, nervozitate,
depresie, dezechilibre
hormonale (ex.sindrom
premenstrual) ;
• candidoza, durerile articulare,
fibromialgia, sindromul de
oboseală cronică.
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Pașii necesari pentru vindecarea
intestinului permeabil
Permeabilitatea
intestinală este o
nouă zonă de interes
pentru cercetarea
medicală și ar
putea deveni o cale
de abordare în
prevenirea și terapia
bolilor cronice.
Cercetarea
privind modularea
permeabilității
intestinului este la
început. Principalele
abordări terapeutice
s-au concentrat
până acum pe dietă
și restabilirea
echilibrului florei
intestinale.

Restabilirea echilibrului
florei intestinale

Microbiomul intestinal (flora
intestinală) are roluri
importante în organism:
crește imunitatea, previne
cancerul de colon, luptă cu
inflamația și îmbunătățește
metabolismul. Previne
colonizarea cu agenți
patogeni, menține integritatea
mucoasei intestinale și
contribuie la maturizarea
sistemului imunitar.
Cercetările recente
au evidențiat că microbiomul
menține funcția de barieră
a intestinului, reglează
permeabilitatea intestinală,
influențând chiar structura
și grosimea mucoasei
intestinale.
Studiile au demonstrat că
microbiomul este implicat
în numeroase probleme de
sănătate: de la simple
tulburări funcționale la
obezitate, bolile inflamatorii
intestinale, dar și unele tipuri
de cancer, boli hepatice
și ale sistemului osos sau
boli neurologice.

Să ne întoarcem la
hrana sănătoasă!

Consumul de hrană
sănătoasă are o mare
importanță pentru
compoziția microbiotei
intestinale, precum și
pentru permeabilitate
intestinală. În afară de
abordările dietetice și
restricția anumitor alimente,
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preocupările sunt direcționate
către introducerea în legislația
europeană a unei noi categorii
de “alimente funcționale” care
să fie recomandate pentru o
alimentație sănătoasă și în
tratamentul bolilor, similare
celor existente în Japonia.

Superalimente care
reechilibrează flora
intestinală:

fasole, topinambur, broccoli,
conopidă, alimente
fermentate (sos de soia, varză
murată, kimchi, tempeh)
mămăligă, banane, afine etc.

Protocolul terapeutic al
sindromului de intestin
permeabil are
următoarele componente:

• evitarea medicamentelor
enterotoxice (în special
antibioticele,
antiinflamatoarele și
antiacidele);
• evitarea alimentelor reactive
(lactatele pasteurizate,
glutenul, porumbul, soia,
ouăle, nucile, crustaceele,
cafeina, alcoolul, zahărul) și a
alimentelor procesate;
• eliminarea infecțiilor
intestinale microbiene,
fungice și parazitare;
• detoxifierea (uneori este
necesar un protocol complet
de detoxifiere, inclusiv pentru
metale grele);
• substituția de enzime
pancreatice și acizi biliari;
• restabilirea florei intestinale
prin suplimentarea cu
prebiotice și probiotice;

• repararea mucoasei
intestinale prin aport de
nutrienți trofici specifici
(L-glutamina, N-acetyl-Dglucosamine acid gammalinolenic GLA, Quercetina,
Vitamina A, E și C, Zinc,
Seleniu etc.).
Măsurarea permeabilității
intestinale direct prin
testul lactuloză - manitol sau
indirect prin măsurarea
anticorpilor IgG împotriva
antigenelor alimentare sau
a florei intestinale normale,
permite specialiștilor
să stabilească diagnosticul,
să evalueze eficiența terapiei

nutriționale și să aprecieze
normalizarea permeabilității
intestinale.
Perioada de vindecare
depinde de particularitățile
fiecărui caz și durează de la
câteva luni la câțiva ani.
După normalizarea
permeabilității, alimentele
restricționate - inclusiv
glutenul - pot fi reintroduse
treptat în alimentație, se
recomandă însă în continuare
o hrană sănătoasă: hrana
naturală, integrală, fără
aditivi, nerafinată, neprocesată și nemodificată genetic.

Un stil de viață
sănătos, fără
consumul de
substanțe toxice sau
dăunătoare ar trebui
să continue pe toată
durata vieții, pentru
a evita acumulările
toxice, inflamația
din organism și
multe probleme de
sănătate - de la simplă
balonare la depresie,
demență, alergii, boli
autoimune sau cancer.

FARMACIA VERDE

Cătina albă
- doctorul imunității

Dr. Mariana Olingheru - Medic specialist Medicină de Familie, Competență ApiFitoTerapie

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 şcolii 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 dintre
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.
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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 (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.

O farmacie într-o plantă

Urmărind efectele
terapeutice validate ştiinţific
în monografiile cătinei,

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

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,
antiaterosclerotică,
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 au 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.
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Cum vă puteți
bucura de iarnă
alături de cei mici?
Iarna înseamnă bucuria fulgilor de zăpadă, a mersului la săniuș alături
de părinți. Iarna poate fi plină de noi aventuri pentru cei mici. Vă oferim
câteva sfaturi pentru a vă putea bucura de timpul petrecut afară, în ciuda
frigului și a vântului.
Straturi de haine

Aplicarea mai multor straturi
de haine este recomandată
în sezonul rece, iar atunci
când ieșiți trebuie doar să
mai îmbrăcați un costum de
iarnă. Îmbrăcarea în mai multe
straturi are avantajul de a
forma aer cald între diferitele
haine, menținând în același
timp libertatea de mișcare
pentru cei mici. Iar atunci când
se încălzesc, puteți să dați
repede jos unul dintre straturi.
Astfel, celor mici le va fi cald,
fără a transpira. Pentru a ști
dacă bebelușilor le este prea
cald se recomandă verificarea
cefei. Dacă pielea este uscată
și caldă, înseamnă că totul este
în regulă. Mâinile și picioare vă
pot induce în eroare - sugarii
au deseori degetele reci, fără
să le fie însă frig.

Menținerea căldurii
organismului

Capul bebelușului este relativ
mare în relație cu restul
organismului, astfel că dacă
nu este acoperit, temperatura
întregului organism poate să
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la o blană de miel așezată sub
saltea și o pătură deasupra. În
magazinele specializate, veți
găsi un înveliș de plastic special
pentru protejarea căruciorului
împotriva ploii și a zăpezii.

Ieșim sau nu din casă în
timpul iernii?

scadă rapid. Bebelușii ar trebui
să poarte o căciuliță subțire de
mătase sau bumbac. Atenție
însă la material, acesta nu ar
trebui să zgârie, altfel cel mic
va încerca să o dea jos. Dacă
pielea celui mic este deosebit
de sensibilă, puteți aplica
mai întâi o batistă subțire de
bumbac.
Mănușile constituie un
accesoriu foarte important
în sezonul rece. Cele fără
degete, realizate din blană
sau alte materiale sunt
foarte indicate. Dacă cei mici
sunt purtați încă în cărucior,
aceștia trebuie protejați
împotriva frigului. Puteți
apela la un strat izolator sau

Pentru bebeluși se aplică
următoarea regulă: dacă
vremea este rece, însă fără
precipitații, se recomandă
plimbările afară. Dacă însă
temperaturile sunt mai mici de
-10 grade, cel mai indicat ar
fi să rămâneți în casă. Atenție
la fronturile de aer rece din
depresiuni (aerul rece este
mai greu decât cel cald), unde
diferențele de temperatură pot
să depășească 5 grade Celsius.
Pe cei mici, care încep deja să
meargă de-a bușilea, îi puteți
proteja cu o pereche de ciorapi
sau pantaloni, sau chiar cu o
pătură moale. În plus, îi puteți
ajuta să își întărească sistemul
imunitar printr-o alimentație
plină de vitamine și multă
mișcare în natură. Veți depăși
astfel mai ușor sezonul rece.

FAMILIE

Riscurile țigărilor
electronice

Țigările electronice
sunt promovate ca
fiind mai sănătoase,
potrivite pentru
renunțarea la fumat.
Este vorba întradevăr de un «fumat
sănătos»?
Care sunt avantajele
și riscurile pe care
le implică țigările
electronice?
Origini

Procesele din SUA intentate
producătorilor de țigarete,
soldate cu despăgubiri de
ordinul milioanelor pentru
daunele asupra sănătății au
avut drept urmare modificarea
legislației în Europa cu privire
la protejarea nefumătorilor.
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Producătorii de țigări electronice au promovat produsul
ca metodă adjuvantă în
încercarea de a depăși
dependența de tutun.
Țigările electronice
vaporizează nicotina.
Astfel, fumătorul
de țigări electronice
inhalează un amestec de
nicotină, apă, glicerină,
propilen glicol, arome
artificiale, conservanți.
Lichidul necesar folosirii
țigaretelor este ambalat în
capsule care pot fi înlocuite și
care printr-o duză ajunge în
gură. Prin inhalare, elementul
de încălzire al țigaretei este
activat, producându-se astfel
vaporizarea lichidului cu
nicotină.
Pentru un aspect cât mai
apropiat de țigaretele
obișnuite, în vârful țigaretei
electronice se află un mic
LED care se aprinde. Țigara
electronică este încărcată cu
acumulatori.

Țigara electronică
împotriva dependenței
de tutun?

Organizația Mondială a
Sănătății (OMS) a afirmat
că nu există suficiente teste
care să arate că țigările
electronice ajută la depășirea
dependenței de tutun.
Experții atrag atenția că
țigara electronică ar facilita
mai degrabă fumatul decât

depășirea dependenței
de nicotină. Inclusiv copiii
și adolescenții, dar și
nefumătorii au fost atrași
de arome, precum măr și
ciocolată. În plus, nicotina
inhalată prin țigările
electronice ajunge la fel de
repede în creier ca și în cazul
celor obișnuite, astfel că
potențialul de dependență
este la fel de mare.

Fumatul fără fum =
Fumatul sănătos?

Oamenii de știință au
descoperit substanțe
cancerigene în țigările
electronice. Totuși, nu există
date concludente care să
ateste faptul că țigările
electronice sunt mai puțin
dăunătoare.

Efecte secundare

Mulți utilizatori de țigarete
electronice acuză stări de
amețeală și dureri de cap,
în special la începători. În
prezent, se fac studii clinice,
însă efectele pe termen lung
sunt greu de estimat.
Deținerea și folosirea de țigări
electronice este permisă în
Europa, iar în țări precum
Austria, Elveția, Finlanda
sau Turcia, comercializarea
și distribuirea lor este
ilegală sau permisă doar
cu prescriere medicală, în
farmacii.

FAMILIE

Cum să memorezi
mai ușor
Stabilirea unor obiective
realiste

Persoanele care își stabilesc
în mod realist obiectivele vor
fi conștiente că nu trebuie
să se supună îndeplinirii
unor cerințe exagerate.
Așteptările care depășesc
realitatea ne supun unei
presiuni suplimentare, inutile.
Consecință: în final nu reușim
să ducem la bun sfârșit nicio
sarcină normală.
Mișcare împotriva stresului
Chiar dacă ar putea părea
inutil, luați pauze de la
învățat pentru a face câțiva
pași afară și pentru a respira
aer curat. Veți stimula astfel
sistemul circulator și vă veți
limpezi gândurile, și astfel vă
veți putea întoarce cu forțe
proaspete.

Folosirea pauzelor în mod
activ

În special, în timpul
perioadelor foarte solicitante
intelectual, este important să
ne păstrăm mintea limpede.
În perioadele de învățare
intensă, se vor ivi și faze care
ni se vor părea neproductive.
Capul ni se va părea plin și
ochii ne vor durea. Aceste
momente ar trebui folosite în
mod activ pentru relaxare. Fie
că optați pentru un film sau o
baie relaxantă, încercați să vă
detașați câteva momente. Veți
reduce astfel starea generală
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de stres și vă veți putea
reapuca de învățat cu mult
mai mult spor.

Hidratare

În timpul fazelor de învățare
este foarte important să vă
hidratați suficient, minimum
2 litri de apă/zi, pentru a vă
proteja împotriva durerilor
de cap și a problemelor de
concentrare. Păstrați o sticlă
de apă în apropiere pentru
a nu uita să vă hidratați.
Alternativ, vă puteți seta o
alarmă pentru a vă reaminti

să beți apă la intervale de 15
minute.

Exerciții de concentrare

Exercițiile pentru creșterea
capacității de concentrare vor
stimula fluxul de energie, vă
vor ajuta să scăpați de stările
de tensiune, vă vor stimula
sistemul circulator. Scăpați
de tensiune și stres, pentru
a face loc energiei și forței.
Dacă sunt efectuate în mod
regulat, aceste exerciții vă pot
ajuta să depășiți tulburările
de concentrare.

FAMILIE

Dependența de
internet
Posibilitatea de comunicare prin
e-mail, messenger sau camere
de chat este aproape nelimitată,
magazinele online, portalele
de informații juridice, cursurile
online sunt doar câteva moduri
în care folosim astăzi internetul.
Când ajungem însă să trecem de la
utilizarea internetului la dependența de
internet? Această alăturare a termenilor
”dependența de internet” a fost folosită
prima dată în 1995 de psihiatrul Ivan Goldberg.
Dependența de internet
sau folosirea patologică a
internetului

În cazul dependenței de
internet, nu este vorba de
dependență de o anumită
substanță, cum ar fi alcoolul,
tutunul, ci de o necesitate
compulsivă de a accesa
internetul. Platformele de
chat sunt deseori folosite de
persoane timide în realitate.
Jocurile online reprezintă un
risc de dependență, în special
pentru adolescenți.

Simptomele și urmările
dependenței de internet

Se remarcă o serie de
simptome caracteristice și
efecte posibile în cazul folosirii
exagerate a internetului:
• Pierderea controlului;
• Scăderea contactului cu
realitatea;
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• Afectarea relațiilor sociale și
izolarea socială;
• Sindromul stresului fizic;
• Consecințe psihice.
Pierderea controlului asupra
timpului, dar și asupra propriei
persoane reprezintă factori
majori în declanșarea unui
comportament dependent în
relația cu mediul. Deseori,
dependența de internet se
declanșează treptat, când
începem să petrecem tot mai
mult timp online.
În cazurile extreme,
dependența de internet se
poate sfârși cu pierderea
locului de muncă. Cei afectați
încep să simtă rușine pentru
pierderea controlului asupra
propriului comportament.
În mod problematic,
sentimentele de rușine și
vină îi pot determina pe cei
în cauză să mintă în legătură

cu timpul petrecut online, în
încercarea de a evita orice
formă de terapie. Aceste
acțiuni pot avea și urmări
psihice. Cei afectați încep să
aibă reacții de iritare și să
devină chiar agresivi când sunt
confruntați de apropiați cu
problema dependenței. Soluția
ar putea veni prin terapie.

Terapie împotriva
dependenței de internet

Dependența de internet, când
rămâne netratată poate avea
și urmări asupra sănătății,
cum ar fi tulburările de somn
datorate suprastimulării
simțurilor, dureri de stomac
pe fond nervos, dureri de cap
și dureri de ochi.
Pentru a ajunge din nou la o
folosire realistă a internetului,
cei afectați au nevoie de
asistență externă, sub forma
unui terapeut.

FAMILIE

Cât de
contagios
este
căscatul
Resimțim o senzație
localizată între faringe
și urechi, apoi gura și
plămânii aspiră aerul.
Gura se deschide din
ce în ce mai tare, ochii
se închid și uneori ne
curg chiar și lacrimi
deoarece musculatura
feței apasă glandele
lacrimale.
Relaxare în timpul zilei

Căscatul apare mai ales când
suntem obosiți sau plictisiți.
Prin căscat, musculatura
mandibulei se relaxează,
bătăile inimii se intensifică și
creierul este alimentat mai
bine cu sânge.

Funcția socială

Printre animale, căscatul are
o funcție socială și este folosit
ca un semnal pentru ceilalți,
determinând un anumit
comportament în grup.
Când un membru cască, este
clar că este ora de somn.
Cercetătorii sunt de părere că
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aceasta ar fi explicația pentru
care căscatul pare să fie
contagios printre oameni.

Fapt

Căscatul este un reflex,
respectiv o reacție care se
repetă mereu sub influența
acelorași stimuli. Mult timp,
căscatul a fost considerat
un reflex ca urmare a lipsei
oxigenului din sânge. Printr-o
inspirație profundă, creierul
este mai bine oxigenat și
alimentat cu sânge, însă
cercetătorii americani au
demonstrat că acest reflex
apar chiar și atunci când
saturația de oxigen din sânge
este foarte bună.

Căscatul contagios

Căscatul pare să se instaleze
imediat ce citim despre
el sau vedem pe altcineva
căscând. Unii reacționează în
primele secunde, alții după
abia 5 minute, fapt pentru
care cercetătorii susțin că
există o funcție interactivă
asociată căscatului. Aceștia
sunt de părere că doar
persoanele empatice și pline

de compasiune sunt cele
care reacționează la căscatul
altor persoane. Cu ajutorul
înregistrărilor video, Steven
Platek din cadrul Universității
Drexel (Philadelphia) a reușit
să demonstreze legătura
dintre structura personalității
anumitor persoane și
probabilitatea ca acestea să
se lase animate de căscat.
Se pare că printr-un căscat
comun, există posibilitatea
identificării cu celălalt
și a creării unei legături.
Persoanele care suferă de
tulburări emoționale și care nu
pot empatiza cu alte persoane,
cum ar fi cei care suferă de
schizofrenie, nu reacționează la
căscatul altora.
Nu doar oamenii, ci și
cimpanzeii par să aibă aceleași
reacții la căscatul semenilor lor.
Acest fapt a fost demonstrat de
un grup de cercetători englezi
și niponi, care au efectuat
studii asupra unui grup de
șase cimpanzei femele. Până
în prezent, căscatul contagios
era considerat a fi un fenomen
strict uman.

INTERVIU

Farmacistul
Alphega
- mereu aproape de tine!
Vă rugăm să ne povestiți
puțin despre farmacia
dumneavoastră și despre
cremele pe care le produceți.
Suntem o farmacie ce luptă
activ pentru dezvoltarea
sănătății și a educației în
comunitatea noastră, unde
sănătatea pacienților este
prioritară. Ne-am ,,născut”
în anul 1994, din pasiunea și
dorința de a ajuta oamenii
și am investit pentru acest
deziderat timp și suflet.
A fi farmacist înseamnă,
pe lângă o consiliere în
adevăratul sens al cuvântului,
și activitatea de preparare a
rețetelor magistrale. Astfel,
oferim o gamă proprie de
produse foarte apreciate de
către pacienți precum: Cremă
pentru dureri puternice,
Activator bronzare, Cremă
anticelulitică, Cremă contur
ochi, Balsam de buze, Spray
fortifiant pentru păr, Roll-on
cu Acid hialuronic și multe
alte produse, toate conținând
ingrediente naturale și de
înaltă calitate.
Sărbătorile de iarnă au
trecut. Cum ne ajutăm
organismul să-și revină
după o perioadă de excese
alimentare?
Majoritatea românilor ”intră”
în aceste sărbători după o
perioadă de post, perioadă
în care organismul elimină
toxinele în exces, dar rămâne

20

Tatiana Petric

Farmacist administrator
Farmacia Farmex, Cugir
„Indiferent de problemă
sau necesitate, în Farmacia
Farmex oferim consultanță
personalizată pacienților, în
funcție de nevoile fiecăruia.”

vulnerabil în fața mâncărurilor
bogate în grăsimi animale,
a dulciurilor și alcoolului
consumate în exces. Printre
cele mai des întâlnite afecțiuni
cu care ne confruntăm în
această perioadă aș enumera:
arsurile gastrice, dispepsiile
biliare, grețurile și balonările.
Ca metode de ameliorare aș
enumera:
Hidratarea - putem începe
cu un pahar de apă imediat
după trezire, iar până la ora
11 este bine să bem cel puțin
un litru de apă călduță în care
să stoarcem o lămâie și să

adăugăm câteva feliuțe de
ghimbir. De asemenea, este
important să limităm sau să
renunțăm la consumul de
alcool.
Mișcarea - este foarte
eficientă pentru stimularea
digestiei, a circulației
sanguine precum și
accelerarea proceselor
metabolice de ardere a
grăsimilor. Totodată, prin
transpirație este eliberat
,,hormonul fericirii”, care
ține departe depresia și
anxietatea.
Alimentația - este foarte
important să avem o dietă
echilibrată din care să nu
lipsească fructele, legumele și
semințele.
Suplimente cu enzime
digestive și fermenți
lactici - există produse
complexe, deosebit de utile
în ameliorarea disconfortului
provocat de excesele
alimentare.
Care sunt cele mai frecvente
probleme de sănătate
întâmpinate de cei care
vă vizitează farmacia și ce
recomandări le dați?
Primele locuri în ”topul”
problemelor de sănătate este
ocupat de răceli și gripe, boli
cardiovasculare asociate cu
dislipidemii, diabet zaharat,
tulburări ale somnului și
dureri de cap.

De fiecare dată când un
pacient ne trece pragul,
încercăm în primul
rând să identificăm
exact problema cu
care se confruntă și
apoi să identificăm
simptomele astfel
încât recomandările
să fie precise.
Totodată verificăm ca
pacientul să nu prezinte
alergii, un tratament
cronic sau alte probleme
care pot interfera. Astfel,
facem recomandări care
cuprind, pe lângă produsele
farmaceutice, sfaturi de
nutriție și recomandări pentru
un stil de viață sănătos.
Totodată, farmacistul nostru
ce a terminat și Facultatea
de Nutriție și Dietetică a
conceput fișe specifice cu
sfaturi nutriționale pentru
cele mai importante patologii,
unice din câte știm la
nivel național și extrem de
apreciate de către pacienți.
Problemele vasculare
se accentuează iarna.
Ce tratamente naturiste
complementare ne
recomandați?
În perioada rece, spitalele
înregistrează cele mai multe
cazuri de infarct miocardic și
de accident vascular cerebral.
Temperaturile scăzute
provoacă o vasoconstricție
arterială, mai ales la nivelul
mâinilor și picioarelor, vasele
își micșorează calibrul,
astfel că sângele cald se
va distribui preferențial
înspre organele interne care
sunt vitale. De asemenea,
frigul crește vâscozitatea
sângelui, crescând astfel
și probabilitatea formării
cheagurilor, iar atunci când
diametrul vasului este mai
mic decât cel al cheagului de
sânge se produce blocarea
arterei apărând astfel
accidentul cerebral de tip
ischemic. În plus, scurtarea

presiune intracraniană
și o durere constantă
în jurul capului, în
special la tâmple
sau la ceafă. Pot
apărea dureri de cap
cauzate de inflamația
sinusurilor, febră sau
viruși.

zilei modifică balanța
hormonală, făcându-ne mai
puțin rezistenți în cazul unui
eveniment cardiovascular.
Astfel, în această perioadă, și
nu numai, produsele pe bază
de coenzima Q10, acizi grași
Omega 3-6, ginkgo biloba,
anghinare, vâsc sau păducel
sunt foarte recomandate.
Cum să ne apărăm de viroze?
În această perioadă, cei mai
afectați de viroze sunt copiii,
persoanele care suferă de boli
cronice și vârstnicii, deoarece
au un sistem imunitar mai
fragil. Evitarea persoanelor
contaminate și a locurilor
aglomerate, o igienă foarte
riguroasă și o alimentație
sănătoasă sunt reguli de
aur. Totodată, în această
perioadă este necesar să
creștem nivelul de imunitate
al organismului apelând
la produse specifice cu un
conținut bogat în vitamina C,
echinaceea, bacterii bune și
alte ingrediente care sporesc
capacitatea organismului de a
lupta cu agenții patogeni.
Durerile de cap sunt mai
dese iarna. Ce remedii ne
propuneți?
Sezonul rece poate cauza
probleme vasculare, iar
din cauza vasoconstricției
crește tensiunea, mai ales
la bolnavii cardiaci, existând

Ce recomandări aveți
pentru îngrijirea pielii în
timpul iernii?
Iarna pielea este agresată
de condițiile atmosferice:
frig, vânt, temperaturi
scăzute - factori ce cauzează
o sinteză necorespunzătoare a
lipidelor ce constituie bariera
de protecție a epidermei. Din
această cauză, pielea începe
să sufere, se înroșește, se
usucă și chiar crapă, cele mai
afectate fiind persoanele cu
ten uscat. Trebuie să acordăm
o atenție sporită îngrijirii
tenului și să ne orientăm
înspre o gamă de creme care
să aibă un conținut mai mare
de uleiuri (ulei de măsline,
ulei de argan), vitamina A, C
și E, astfel încât să refacem
bariera de protecție a pielii.
Persoanelor cu ten normal le
sunt recomandate cremele
hidratante cu apă termală
în compoziție, precum și
cremele cu texturi bogate,
grase, care hrănesc,
hidratează și protejează.
De asemenea, în perioada
rece nu este recomandat
peelingul. Putem curăța
pielea cu loțiuni tonice sau
matifiante, și cel puțin o
dată pe săptămână este
recomandată aplicarea
unei măști hrănitoare și
regeneratoare. Indiferent
de problemă sau necesitate,
în Farmacia Farmex oferim
consultanță personalizată
pacienților în funcție de
tipurile de ten și nevoile
fiecăruia.
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Combateți răul de
mișcare la copii
Multor persoane le este familiară starea de rău
care apare după o perioadă petrecută într-un
autoturism în mișcare sau pe un vas pe apă.
Creierul este dezorientat ca urmare a
semnalelor contradictorii pe care le
primește din partea ochilor și a receptorilor
echilibrului din urechea internă – și
reacționează printr-o stare de rău, în cel mai
rău caz prin vărsături. Copiii pot resimți răul
de mișcare exact ca adulții, încă din cel de-al
doilea an de viață.
Evitarea răului de mișcare

Vă oferim aici câteva sfaturi
generale:
• Puteți parcurge drumul
noaptea, când receptorii
echilibrului din urechea
internă sunt mai puțin
sensibili la stimulii externi;
• Răul de mișcare este mai
accentuat pe stomacul gol.
Mâncați fructe și pâine prăjită;
• Rugați copilul să privească
cel mai bine în direcția de
deplasare, fixând un punct
îndepărtat. Sau să asculte
(cu ajutorul căștilor) o piesă
de teatru sau muzică pentru
a-i distrage atenția. Evitați
lectura!;
• În autobuz, avion, vapor,
alegeți spațiile din mijloc,
unde mișcările se resimt mai
puțin;
• Luați pauze dese pentru a
vă întinde, oxigena și aerisi.
Puteți servi o gustare, însă
fără a exagera;
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• Îmbrăcămintea trebuie să fie
comodă, nu prea strâmtă;
• Evitați să fumați în mașină!;
• Porniți la drum doar dacă
sunteți odihnit;
• Mestecați gumă sau
bomboane, cu aromă de
mentă sau ghimbir. Pregătiți
din timp un ceai de mentă,
care poate fi consumat chiar
în timpul deplasării.

Combaterea răului de
mișcare cu medicamente

Tratamentul este eficient
dacă se administrează înainte
de plecarea în călătorie.
Fitoterapia oferă ghimbirul ca
remediu valoros pentru răul
de mișcare, care are avantajul
de a fi lipsit de efecte
secundare și poate fi folosit
în siguranță de majoritatea
persoanelor, inclusiv de către
copii după vârsta de 2 ani.

Răul de mișcare în stare
acută

Dacă în ciuda tuturor
mijloacelor încercate, răul
de mișcare nu dispare, iată
câteva sfaturi pentru cazurile
acute:
• Găsiți cât mai repede un loc
de parcare. Luați o pauză și
inspirați aer curat;
• Învățați copiii să inspire și să
expire adânc. Povestiți-le ceva
care să le distragă atenția;
• Consumați apă și o gustare
sărată (sticksuri, biscuiți
sărați);
• Dacă apar probleme
circulatorii (paloare, transpirație rece), așezați un prosop
rece pe frunte și pe gât;
• Păstrați câteva pungi
de plastic la îndemână în
cazul în care nu mai puteți
aștepta până la următoarea
staționare.

AFECȚIUNI

Ce sunt
polipii,
adenoamele
și carcinoamele?
Intestinul gros este un canal tubular care aparține sistemului digestiv
și care formează legătura dintre stomac și anus. Este format din trei
segmente: intestinul subțire, intestinul gros și partea finală, rectul.
Intestinul subțire poate atinge 4-5 m lungime, cel gros circa 1,5 m, iar
rectul doar 20 cm. Cu toții știm cât de important este intestinul, puțini
însă îi acordăm atenția necesară.
Ce nu se discută despre
cancerul de colon?
Există diferite metode de
examinare a colonului,
cum ar fi colonoscopia sau
examinarea ecografică,
metode care permit
examinarea polipilor,
a adenoamelor și
carcinoamelor.
La ce ne referim?

Polipii sunt excrescențe ale
mucoaselor care se regăsesc
în colon, benigne inițial,
fungice de cele mai multe ori.
Polipul se dezvoltă în lumenul
intestinal și poate deveni
malign.
Adenomul este excrescența
benignă formată din țesut
glandular, care de asemenea
poate deveni malignă.
Carcinomul este o tumoare

26

malignă care poate rezulta
din polipi și adenoame. Atât
polipii, cât și adenoamele
sunt descrise ca fiind “tumori
benigne”.
Dat fiind faptul că în 60%
dintre cazuri, prezența
acestora nu se remarcă prin
niciun simptom, acestea sunt
rareori descoperite. Secrețiile
de mucus, diareea sau
sângerările sunt relativ rare,
așadar riscul să se dezvolte
în carcinoame este mare.
Numai descoperirea la timp și
îndepărtarea lor totală poate
reduce riscul de cancer.

Factorii care facilitează
apariția polipilor

Apariția polipilor și a
cancerului de colon este
mai frecventă în țările
industrializate occidentale.

Iată câteva cauze:
• Consum redus de fructe și
legume
• Fumatul
• Consumul regulat de alcool
• Predispoziția genetică
Numărul cazurilor de
cancer de colon s-a dublat
în perioada 1960 -1980.
Anual, 30 000 de persoane
își pierd viața din cauza
acestei forme de cancer,
clasându-se pe locul al doilea
în rândul cazurilor de deces
provocate de tumori. Sunt
cifre înfricoșătoare cu urmări
terifiante în cazul lipsei
îngrijirilor preventive!

AFECȚIUNI

Gripa intestinală
- cauze și remedii
Gripa intestinală este
provocată de viruși.
Printre simptomele
tipice se numără
starea de rău,
vărsăturile și diareea.
Se recomandă
atenție sporită în
cazul copiilor și a
persoanelor în vârstă.
Cauze virale

Persoanele în vârstă pot
avea probleme cu sistemul
circulator ca urmare a
pierderilor mari de apă.
Pericolul de contaminare se
menține timp de 48 de ore
după dispariția ultimelor
simptome. În rândul copiilor,
gastroenteritele sunt cel
mai frecvent provocate de
rotaviruși. În prezent, există
un vaccin împotriva acestui
virus, însă vaccinarea trebuie
realizată înaintea împlinirii
vârstei de 6 luni.

Gastroenterita este
contagioasă

Gastroenterita este foarte
contagioasă. Odată ajunși în
organism, agenții patogeni
pot provoca noului purtător o
gastroenterită. În plus, infecția
mai este posibilă și prin apă
sau alimente contaminate.

Gastroenterita: simptome
tipice
Agenții patogeni provoacă o
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infecție a mucoasei tractului
gastro-intestinal, care se
manifestă prin vărsături și
diaree. Organismul încearcă
să elimine cât mai repede
respectivii agenți patogeni.
Pe lângă diaree și vărsături,
cei afectați simt și dureri
abdominale, dureri de cap și
de membre.

Remedii populare
eficiente

Cel mai important remediu
este odihna. Stările de rău și
vărsăturile pot fi ameliorate
cu ceaiuri de mentă și
ghimbir. Acestea au un efect
calmant pentru asupra
stomacului, a stării de greață
și a stării generale afectate.

provocată de salmonella.
În cazul bebelușilor și a
persoanelor în vârstă care
suferă de gastroenterită,
medicul trebuie consultat mai
devreme. Ar putea fi necesară
înlocuirea pierderilor de apă și
sodiu prin perfuzii.

Tratarea gastroenteritei
cu medicamente

Dieta corectă în timpul
gastroenteritei

Rehidratarea orală este
recomandată pentru prevenirea
și tratamentul deshidratării.
În cazurile severe, ar putea
fi necesară rehidratarea pe
cale intravenoasă și tratament
medicamentos. Consultați
medicul de familie înainte de
administrarea medicamentelor,
deoarece anumite
medicamente pentru greață
sunt contraindicate în diaree.
Dacă simptomele persistă
mai mult de 2-3 zile,
consultați medicul. La fel și
dacă pe lângă vărsături și
diaree, observați creșterea
temperaturii sau a sângelui
în scaun. Medicul va putea
constata dacă infecția a fost

Se recomandă apă minerală
sau ceai de plante neîndulcit.
Odată ce vărsăturile încetează,
puteți începe treptat
administrarea de hrană. Nu
începeți cu porții mari, ci
doar cu câteva linguri pentru
a urmări reacția corpului
la alimente. Se recomandă
biscuiții uscați și supele.

Gripa intestinală:
protejarea împotriva
contaminării

• Evitați contactul cu
persoanele infectate;
• Spălați-vă în mod regulat pe
mâini;
• Atenție la pregătirea hranei.

AFECȚIUNI

Osteoporoza
- prevenire și tratament
Scăderea masei osoase:
Diagnostic

Cea mai potrivită metodă
pentru stabilirea fragilității
oaselor este măsurarea
densității oaselor. Aceasta
poate fi folosită și ca metodă
de screening preventivă. Dacă
vă confruntați cu o situație de
risc înalt privind probabilitatea
osteoporozei, consultați
medicul.

Tratamentul osteoporozei

Tratamentul de bază pentru
întărirea oaselor constă în
administrarea de tablete
de calciu și vitamina D3. În
cazurile severe se apelează și
la bifosfonați sau calcitonină,
iar durerile sunt combătute cu
analgezice și antiinflamatoare
în tratamente pe termen
scurt. În cazul pacientelor
mai tinere, se poate apela la
tratamentul cu estrogen, însă
printre efectele secundare
posibile se numără riscul
ridicat de cancer al uterului.
Gimnastica medicală și
tratamentul fizic pot sprijini
terapia medicamentoasă.

Prevenire

Cu ajutorul măsurilor
preventive și un stil de viață
sănătos, puteți reduce riscul
osteoporozei. O alimentație
sănătoasă presupune
un consum suficient de
calciu și magneziu. Chiar
și în situațiile în care a fost
stabilită reducerea masei
osoase, pot fi obținute
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rezultate mulțumitoare
cu multă mișcare
și o alimentație
echilibrată:
• Asigurați-vă că
alimentația dvs.
este echilibrată și
conține suficiente
surse de calciu.
Cantitatea
recomandată de
calciu/zi diferă în
funcție de vârstă și
condiția fiziologică.
Această cantitate
corespunde unui litru de
lapte sau unei felii de 100g de
brânză. Persoanele care nu
tolerează produsele lactate,
pot apela la napi, broccoli,
spanac, nuci, migdale și
smochine. Fosfații sunt cei
care “fură calciul din oase”
(ex: în mezeluri și limonadă),
precum cafeina, nicotina,
sarea în exces și grăsimile
alimentare. De reținut: în
perioada menopauzei, femeile
care nu consumă hormoni
au nevoie de o cantitate și
mai mare de calciu, deoarece
corpul nu mai reușește să
valorifice la fel de bine calciul
din alimentație;
• Pentru a permite corpului
depunerea de calciu este
nevoie de vitamina D, care
se formează în corp sub
influența luminii solare. Este
indicată o plimbare zilnică de
cel puțin o jumătate de oră;
• Mișcarea și sportul întăresc
musculatura scheletică
și sunt importante pentru

dezvoltarea
și menținerea masei
osoase. Alergarea, mersul
pe bicicletă, înotul și
antrenamentele specifice de
forță stimulează oasele și
sprijină astfel formarea de
substanță osoasă.

Sfaturi pentru oase fragile

Iată câteva sfaturi menite să
vină în ajutorul pacienților
care suferă de osteoporoză:
• Evitarea
supraponderabilității;
• Mișcarea regulată;
• Evitarea căderilor:
încălțăminte corespunzătoare,
iluminare adecvată,
balustrade de sprijin;
• Evitarea ridicării de greutăți
mari;
• Corectarea tulburărilor de
vedere.

AFECȚIUNI

Reumatism
Afecțiunile reumatice au de cele mai multe ori o evoluție cronică, sunt
dureroase și asociate cu restricționări permanente de mișcare.
Artrita reumatoidă și
afecțiunile metabolice

În cazul artritei reumatoide,
sistemul imunitar
interpretează celulele
propriului organism ca
fiind străine. Tulburările
metabolice constau în
modificări la nivelul
oaselor și articulațiilor
ca urmare a unei cantități
prea mari de acid uric
în organism. Durerile de
spate și de ceafă pot să apară
și ca rezultat al unei poziții
necorespunzătoare a corpului
sau a crampelor musculare.

Tipuri de reumatism

Se deprind patru grupe
majore:
1. Afecțiunile degenerative:
Uzura diferitelor articulații,
cum este cazul artrozei.
2. Reumatismul de țesut
moale: în acest caz nu sunt
afectate articulațiile, ci
țesuturile moi.
3. Bolile reumatice
inflamatorii: în acest
caz, sistemul imunitar
este cel care joacă feste,
deoarece formează anticorpi
autoimuni, la care organismul
reacționează printr-o
inflamație.
4. Tulburări metabolice cu
simptome reumatice, numite
și afecțiuni parareumatice.
Printre acestea se numără
guta, osteoporoza și
rahitismul.
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Cum se manifestă
afecțiunile reumatice?

Durerile constituie simptomul
principal al bolilor reumatice și
variază în funcție de afecțiune
și pacient. De cele mai multe
ori durerile sunt însoțite și de
restricții de mișcare.

Controalele medicale în
cazul reumatismului

• Stabilirea tipului de
reumatism de care suferă
pacientul;
• Mobilitatea fiecărei
articulații prin îndoiri și
întinderi specifice este
verificată pentru toate
articulațiile;
• Verificarea densității
oaselor, foarte importantă în
special în cazul osteoporozei.
Examenele de sânge și cele
hormonale ajută la stabilirea
cauzei reducerii densității
osoase;

• Testele de sânge indică
anticorpii autoimuni cu care
sistemul imunitar atacă
propriul organism.

Reumatism: prevenție și
tratament

Din păcate, pentru afecțiunile
reumatice care au cauze
genetice nu există măsuri
preventive. Musculatura
spatelui poate fi întărită prin
antrenamente musculare și
exerciții de fitness. Sporturile
care protejează articulațiile,
cum ar fi nordic-walking
sau mersul pe bicicletă
îmbunătățesc condiția fizică.

Antinevralgice

De regulă, durerile reumatice
sunt tratate cu antinevralgice.
Un antiinflamator folosit este
cortizonul.

Gimnastica terapeutică

Gimnastica terapeutică
reprezintă o parte importantă
a tratamentului reumatic. Doar
așa poate fi evitat avansul
restricționării mișcărilor.

Articulația sintetică

Articulațiile distruse de
reumatism pot fi înlocuite
chirurgical cu articulații
sintetice.

Suplimente alimentare

Este foarte importantă o
alimentație sănătoasă, bogată
în vitamina C, E, D și calciu.
Împachetările cu nămol pot fi
și ele un real ajutor.

AFECȚIUNI

Bolile bărbătești
Călugării trăiesc mai mult
Stilul de viață contează foarte
mult. Potrivit unui studiu,
călugării ajung la vârste
venerabile, apropiate
de cele înregistrate
de călugărițe. În rest,
speranța de viață a
bărbaților este cu
aproximativ 5 ani mai
scăzută decât a femeilor.

Probleme cardiace și
infarcturi

Printre bolile tipic
bărbătești nu se
numără doar cele
specifice, de gen,
precum afecțiunile
prostatei și
disfuncțiile erectile.
Bolile hepatice
și anumite
tipuri de cancer
sunt întâlnite
cu o frecvență
semnificativ mai
mare în rândul
bărbaților.
În plus, bolile
de inimă și
ale sistemului
circulator sunt
considerate și
ele tipic masculine.
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Numărul deceselor cauzate
de bolile cardiace și ale
sistemului circulator este
de două ori mai mare
în rândul bărbaților (5,8
procente) comparativ cu cel
al femeilor (3,3 procente).
Mulți bărbați încep să ia
în greutate după vârsta de
30 de ani. “Pentru bărbații
cu vârsta cuprinsă între 45
-49 ani, infarctul miocardic
este cauza principală a
deceselor”, declara Martin
Kordt, specialist în economia
sănătății.

Boli bărbătești: afecțiunile
prostatei și a plămânilor
Cancerul pulmonar afectează
de două ori mai mulți bărbați
decât femei. Numărul
bărbaților fumători este mai
mare decât al fumătoarelor.
În plus, bărbații merg mult
mai rar la controale medicale.
Doar unul din patru bărbați se
prezintă la controale regulate
de colon și prostată.
Urmările acestei neglijențe
sunt pe măsură: multe dintre
formele de cancer sunt
descoperite prea târziu.

Boli bărbătești: alcool și
accidente

În situații de stres și probleme,
numeroși bărbați recurg la
țigări și alcool. Urmarea: pentru
segmentul de vârstă 40 - 45
ani, bolile hepatice constituie
cauza numărul unu a deceselor.
Accidentările nespecifice
provoacă de două ori mai
multe cazuri de deces în rândul
bărbaților decât al femeilor.
La acestea se adaugă și
accidentările articulare (cu
40 - 55 procente mai multe
zile de concediu medical) și
fracturi de brațe, picioare și
umeri (cu peste 70% mai mult
comparativ cu femeile).

Disfuncții erectile

Disfuncții erectile constituie
adevărate semnale de
avertizare pentru organism
și psihic: printre cauze se
numără consumul mare de
tutun, stresul sau depresia. În
plus, o disfuncție erectilă poate
indica prezența unei afecțiuni
nedescoperite, cum ar fi diabet,
cancer, afecțiune coronariană.
Bărbații cu disfuncții erectile se
află într-un cerc vicios: deseori,
teama de eșec amplifică
problema, iar disfuncția se
acutizează, la fel și nesiguranța.
Și în aceste situații, bărbații
se rușinează să consulte un
medic. În medie, așteaptă
aproximativ 1,5 ani înainte de a
apela la un medic, iar acest fapt
poate fi problematic, în special
dacă disfuncția respectivă
este expresia prezenței unei
afecțiuni mai grave.

AFECȚIUNI

Răceală
sau gripă?
Se vorbește des
despre răceală,
gripă sau infecție
gripală, însă ce se
ascunde în spatele
acestor termeni?
Ce înseamnă răceală?

Prin răceală se descrie o boală
virală care se manifestă prin
guturai și tuse. Răcelile sunt
mai frecvente în perioadele
reci, însă sunt posibile și vara.

Cum se instalează gripa?

Gripa este cauzată de virusul
influenza. Problema infecției
gripale este evoluția bolii cu
simptomele de răceală tipice,
însă mult mai accentuate,
care pot afecta plămânii,
inima sau creierul.

Cum se manifestă răceala
și gripa?

Răceala și gripa se manifestă
inițial prin același disconfort
și aceleași simptome. Durerile
în gât, guturaiul, tusea și
răgușeala sunt simptome
tipice. De cele mai multe ori,
sunt urmate de frisoane. La
acestea, se adaugă durerile
de cap și de membre, stare
generală de slăbiciune și
pierderea apetitului.

Nas înfundat, simptom
tipic pentru răceală

Nasul înfundat are o frecvență
de 80% în cazurile de răceală.
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De îndată ce răceala
se extinde la sinusurile
paranazale, vorbim deja de
sinuzită.
Bebelușii respiră aproape
exclusiv pe nas și refuză să
consume lichide când au
nasul înfundat, deoarece
schimbul între respirație și
înghițire este prea dificil.
La cei mici, inflamarea
mucoaselor conduce de cele
mai multe ori la infecția
timpanului.

Cum se stabiliește
diagnosticul

• Durata și gravitatea pot
determina dacă avem de-a
face cu o răceală sau o gripă;
• Examenul clinic cuprinde
inspecția, palparea, percuția
(lovire ușoară și repetată)
și examenul organelor
interne prin ascultarea cu
stetoscopul;
• Când există suspiciuni
privind o infecție secundară
bacteriană, se poate realiza
un exsudat faringian, se pot
preleva probe ale mucoasei
sau chiar teste de sânge
pentru a stabili cu exactitate
tipul agenților patogeni.

Importanța unui sistem
imunitar competent

Sistemul imunitar competent
este condiția de bază pentru
a reuși să trecem sănătoși
sezonul rece. O alimentație
bogată în vitamine, cu fructe

și legume din plin, mișcare
multă în aer liber, ședințe
de saună, sunt doar câteva
modalități de întărire a
sistemului imunitar.
Alte sfaturi pe care le puteți
urma în sezonul răcelilor:
evitați strângerea mâinilor
altor persoane, evitați
aglomerațiile și practicați
inhalațiile. Împotriva gripei
reale există un singur
remediu: vaccinarea anuală.
În principal, persoanele
mai în vârstă, ar trebuie să
acorde o atenție deosebită
vaccinărilor împotriva gripei și
a pneumococilor.

Remedii tradiționale și
rețete împotriva răcelilor

Nu uitați de inhalații deoarece
acestea vor ajuta mucoasa
inflamată a nasului să se
curețe.
Rețineți: din cauza efectelor
secundare, nu tratați niciodată
răceala copiilor cu aspirină!
În cazul în care simptomele
se mențin pentru o perioadă
îndelungată, consultați un
medic pentru a evita orice
complicații severe!

AFECȚIUNI

Salvia
Denumirea latină a salviei (salvare = a salva, a trata) face referire la
efectul benefic al acestei plante, cunoscut încă din antichitate.
Substanțele active din
salvie

Frunzele de salvie pot
fi recoltate de-a lungul
întregului an. Înaintea iernii,
tufa de salvie poate fi tăiată și
uscată, reușind să își mențină
aroma timp îndelungat.
Mirosul intens, specific salviei
se datorează uleiurilor eterice,
în special thujon, cineol și
borneol. La acestea se adaugă
și camfor, taninuri, glicozida,
acizi și o substanță cu efect
estrogen.

Proprietățile terapeutice
ale salviei

Salvia este o plantă
medicinală și un condiment
versatil, având următoarele
efecte:
• antibacterian, antispastic și
antinevralgic;
• tonic gastric;
• inhibitor împotriva
infecțiilor;
• stimulează vindecarea
plăgilor;
• regularizează menstruația;
• detoxifierea sângelui.

Proprietăți benefice
numeroase asupra
sănătății

Salvia este un foarte bun
remediu împotriva tusei, a
transpirației, a apetitului
scăzut, dar și a problemelor
gastro-intestinale. Inhalațiile
cu vapori de salvie curăță
tenul gras, plin de impurități.
Ceaiul de salvie are un efect

38

de prevenire a infecțiilor.
De asemenea, este foarte
benefic în tratarea diabetului
și pentru gargară, în tratarea
infecțiilor cavității bucale și a
amigdalelor.
Ceaiul de salvie nu este
recomandat în timpul sarcinii
și al alăptării, deoarece are
un efect inhibator asupra
producției de lapte.

Salvia ca verdeață în
bucătărie

În gastronomie sunt preferate
frunzele de salvie verde,
însă datorită aromei foarte
puternice, aceasta trebuie
dozată cu atenție. Salvia
prelungește valabilitatea
preparatelor și are un efect
tonic asupra stomacului.
Tocată fin, salvia poate fi
adăugată în supe, garnituri,
legume chiar înainte de
servire. Inclusiv preparatele
de roșii, salate și pește,
de pasăre, cartofi, pizza și
diferite uleiuri, carnea de
vânat, vită și miel devin mai
aromate prin adăugarea
salviei.

Rețetă pentru ceai
de salvie
Opăriți 1 linguriță
de frunze de salvie
verzi sau uscate
cu ¼ litri de apă
fierbinte și lăsați
infuzia acoperită
timp de 10 minute.
Ceaiul de salvie nu
trebuie consumat pe

termen lung și nu trebuie
depășită cantitatea de 2-3
căni/zi. De asemenea, ceaiul
de salvie trebuie evitat
de către persoanele care
suferă de afecțiuni renale.
Pentru un efect sporit
împotriva infecțiilor orale și
ale amigdalelor, amestecați
ceaiul de salvie cu ceai de
mușețel și repetați gargara de
câteva ori pe zi.
În solurile uscate și însorite
din grădină, tufele de salvie
pot atinge și jumătate de
metru.
Pentru revigorarea plantei,
tăierile trebuie efectuate cât
mai devreme primăvara.
În lunile de vară, salvia
înflorește în culori care
variază de la albastru, roz,
chiar și albe. Este rezistentă
la frig doar moderat, astfel că
salvia ar trebui protejată pe
perioada iernii.

AFECȚIUNI

Sinuzita
Rinita persistentă, congestia nazală,
durerea la presiunea în obraji, frunte
și ochi, secreții nazale mai puternice,
toate pot indica prezența unei
eventuale sinuzite.
Sinuzita reprezintă o inflamație a
sinusurilor paranazale, care sunt cavități
pline cu aer în oasele adiacente ale nasului.
Sinuzita acută

Simptomele specifice sunt
febra, durerile puternice de
cap, membrana mucoasă pe
peretele faringian, înroșirea și
umflarea pleoapelor.

Sinuzita cronică

Simptomele specifice sunt
respirația nazală îngreunată
cu secreții mucoase, presiune
ușoară asupra sinusului
afectat, tulburări ale simțului
olfactiv și gustativ. Sinuzita
apare deseori pe fondul unei
bronșite cronice. În astfel
de cazuri, ambele afecțiuni
necesită tratament.

Diagnosticare

Prin percuția sinusurilor
și controlarea interiorului
cavităților nazale se stabilește
inflamația mucoasei sau
prezența secrețiilor purulente.
Pentru o vedere mai detaliată,
medicul poate apela la un
instrument cu lupă.
În cazul complicațiilor, cum
ar fi de exemplu înaintea unei
intervenții chirurgicale, se
poate apela și la o tomografie
computerizată a sinusurilor.
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Tratamentul sinuzitei
acute

Este necesară, mai întâi,
obținerea unei reduceri a
mucoasei nazale. Deseori sunt
aplicate tratamente locale
calde, precum inhalațiile cu
vapori.
În astfel de cazuri, se
apelează la medicamente
decongestionante sub
formă de picături nazale
sau drajeuri. Cele mai
recomandate sunt
combinațiile de substanțe
active vegetale cu efect
antiinflamator și de inactivare
a virușilor. În cazul durerilor
puternice, se recomandă
administrarea unui analgezic
adecvat. Sinuzita care se
manifestă prin secreții
purulente poate avea o
evoluție pozitivă prin urmarea
unei terapii cu antibiotice.

Tratarea sinuzitei cronice

Cauzele și amploarea sinuzitei
cronice pot fi stabilite cu
ajutorul unei tomografii
computerizate. În cazul
formelor mai ușoare, terapia
medicamentoasă poate consta
în preparate cu cortizon,

însă administrarea acestora
necesită în mod obligatoriu o
supraveghere medicală.
Intervențiile chirurgicale se
recomandă doar în cazul
în care măsurile nonoperative eșuează. În ambele
cazuri, respectiv în tratarea
sinuzitei acute recurente și
a celei cronice, tratamentul
se va concentra asupra
combaterii cauzei originale,
spre exemplu o alergie
neidentificată. Condițiile
anatomice dezavantajoase pot
fi îndepărtate chirurgical.

Complicații

Peretele osos al sinusurilor
se poate inflama și se poate
fractura, ajungându-se
la inflamarea organelor
adiacente. În cazul în care
procesul inflamator se
extinde către orbite, sunt
posibile edeme de pleoape și
ulterior proeminența globului
ocular. Tulburările de vedere
necesită în numeroase
cazuri intervenții chirurgicale
imediate asupra sinusurilor
inflamate.

ÎNGRIJIRE

Totul pentru
sănătatea
și igiena
copilului tău
În primul an de la naștere sistemul imunitar nu
este încă format și bebelușul este vulnerabil, de
aceea sterilizarea, igiena și utilizarea produselor
de înaltă calitate sunt factori importanți care
contribuie la sănătatea si dezvoltarea în condiții
optime a copilului.
Înainte de sterilizare,
spălați bine produsele
utilizând detergentul Chicco
pentru biberoane și vesela
bebelușului. Acest produs
conține o formulă specială
de curățare fiind conceput
pentru igienizarea produselor
care implică hrănirea copiilor.
Conține ingrediente de origine
naturală, îndepărtează petele,
curăță, igienizează, nu are
miros, nu conține coloranți, e
testat împotriva nichelului și
dermatologic pentru pielea
sensibilă.
Sterilizarea la rece se face
ușor și rapid, prin utilizarea
soluției dezinfectante,
preparată conform
instrucțiunilor de utilizare.
Acest tip de sterilizare
are putere mare de
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igienizare și este eficient
împotriva bacteriilor,
fungilor și virușilor, pentru
decontaminarea microbiană
a tuturor obiectelor, inclusiv
a celor din material plastic și
metal.
Pentru igiena bebelușului
utilizați șervețelele umede
Chicco, create pentru o
curățare perfectă atât
pentru zona scutecului,
cât și pentru față și
mâini. Calmează,
împrospătează și
hidratează cu formula
delicată ce conține
extract din floare de
lotus, mușețel și aloe
vera, fiind special concepute
pentru pielea extrem de
sensibilă a unui nou-născut.

Șervețele umede pentru
curățarea produselor
bebelușului sunt foarte utile
atunci când nu aveți acces la
o sursă de apă; puteți curăța
cu ușurință tetinele, suzetele,
biberoanele sau jucăriile
celui mic, fără să le mai
clătiți ulterior deoarece sunt
sterile și nu conțin parabeni,
săpun, alcool sau parfum.
Pot fi purtate în geantă, iar
ambalajul se poate resigila
după fiecare utilizare.
Balsamul de rufe Chicco
superconcentrat face parte
tot din capitolul „igienă” și
face ca orice articol textil al
copilului dumneavoastră să
devină catifelat și plăcut la
atingere, fără să irite. Aditivii
naturali parfumează ușor,
fără a deteriora culorile
sau țesătura. E testat
dermatologic, e antistatic și
biodegradabil.
Alege tot ce e mai bun pentru
copilul tău, deoarece fericirea
e o călătorie care începe din
copilărie!

ÎNGRIJIRE

Herpangina
Herpangina afectează
în primul rând copiii.
Cel mic are febră și
mici erupții în cavitatea
bucală, cu dificultate
la înghițire, fără însă
ca gura să prezinte un
miros neplăcut? Se
plânge de dureri de
stomac și de o stare
generală alterată?
Herpangina se
manifestă prin erupții
de 2–3 mm care au
aspectul unui herpes
de buză, care însă
sunt localizate în zona
posterioară a cavității
bucale, fapt care
explică și dificultatea la
înghițire, asemănător
amigdalitei.

Cauze: Cum apare
herpangina?

Boala este provocată de
virusurile Coxsackie-A,
care se transmit prin apă,
prin alimente nespălate
corespunzător, și care se
înmulțesc în cavitatea bucală,
în stomac și în intestinul
gros, fapt care explică și
simptomele bolii.

Ce simptome indică
prezența unei infecții?

Simptomele se fac resimțite
după aproximativ 6 zile
de incubație a virusului.
Erupțiile mici se sparg la
scurt timp și în locul lor apar
ulcerațiile dureroase. Pe
lângă dificultatea la înghițire,
pacienții prezintă o stare
generală alterată și dureri
de stomac. După aproximativ
1-2 săptămâni, herpangina se
vindecă de la sine.

Tratament:
cum reacționăm?

Dacă sunt respectate anumite
recomandări, disconfortul
creat poate fi redus simțitor:
• Evitați alimentele acre și pe
cele iuți (condimentate);
• Se recomandă
consumul de lapte, iaurt,
supe sau alimente
moi (evitați sucurile
acidulate);
• Faceți gargară de
trei ori pe zi. Gargara
va reduce durerile și
inflamația;
• Mierea alină durerile
și inhibă extinderea
inflamației.
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De reținut

Depunerile galbene pe
suprafața amigdalelor
indică prezența unei infecții
bacteriene. Consultați
medicul, deoarece ar putea
fi necesară administrarea de
antibiotice.

Legături care pot crea
confuzii

• Grupa virusurilor coxsackieECHO și enterovirusurilor
este cu adevărat complicată.
Denumirea lor a suferit
modificări constante în ultimii
ani, astfel că și experții sunt
uneori nesiguri cu privire
la denumire. Deseori sunt
clasificați în aceeași grupă.
Aceste virusuri nu provoacă
îmbolnăvirea infecțioasă a unui
organ, dar cauzează apariția
mai multor simptome diferite,
în multe părți ale organismului,
fiind transmise atât prin contact
direct (fecal-oral), cât și prin aer;
• Pe lângă herpangină și alte
infecții la nivelul amigdalelor,
aceste virusuri pot provoca
și infecții la nivel intestinal,
muscular, gripă de vară, dar și
infecții de piele și ochi;
• Copiii se confruntă frecvent
cu boala „mână-gură-picior”
care este provocată de același
virus ca herpangina. Aceasta
se manifestă prin erupții pe
mâini, picioare și în/ pe gură
și eventual cu ușoară stare
febrilă. Starea generală a
organismului nu este alterată,
sau doar foarte puțin. Și în
acest caz, în maximum 2
săptămâni simptomele dispar.
Tratamentul este același ca în
cazul herpanginei.

ÎNGRIJIRE

Ce nu știai
despre
ceasul
biologic
Fenomenul ceasului biologic este studiat de
medicina tradițională chineză de sute de ani.
Chinezii împart organele în diurne și nocturne,
alocând fiecărui organ un interval de 2 ore
de funcționare la capacitate maximă. Astfel,
disconfortul regulat resimțit de-a lungul zilei
ar fi cauzat de problemele organului activ la
momentul respectiv.
Ziua are 24 de ore – la fel
și ceasul nostru interior?

Ceasul nostru interior se
orientează în funcție de
lumina naturală. Dacă am
închide o persoană într-un
spațiu ferit complet de lumina
naturală, timp de patru
săptămâni, aceasta n-ar mai
putea face diferența între zi
și noapte, iar ritmul vital s-ar
ordona în funcție de ceasul
interior.

Cum gestionează
organismul energia de-a
lungul zilei?

Procesele metabolice, digestia,
producerea de energie sunt
toate la turație maximă
dimineața. Activitatea inimii
crește, iar organismul se
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pregătește pentru faza activă
a zilei.
Capacitatea de concentrare,
memoria și capacitatea de
exprimare verbală înregistrează
valori înalte între orele 10 și 12.
În jurul prânzului, performanța
intelectuală și cea fizică
încep să scadă. Siesta atât de
răspândită în țările sudice este
reacția naturală a organismului
care simte că are nevoie de o
pauză în jurul prânzului. Cu
toate acestea, somnul de prânz
nu trebuie să fie mai lung de 20
de minute.
În jurul orei 14, nivelul
endorfinelor din organism
începe să crească, influențând
pozitiv starea de bine. Mai
târziu, în jurul orei 16,
performanța intelectuală și

cea fizică încep din nou să
crească. Potrivit oamenilor de
știință, aceasta este ora când
se înregistrează cele mai bune
rezultate în antrenamente
și învățare. Seara,
organismul intră în
faza de repaus
și odihnă.
Tensiunea
arterială și
temperatura
organismului
scad. În
timpul nopții,
organele se
regenerează
pentru a face față
unei noi zile.

Stilul de viață ne
influențează ceasul
interior?

Organismul este foarte
adaptabil și își poate modifica
ritmul. Are nevoie doar
de ceva timp. Cei care ați
călătorit într-o regiune aflată
într-un alt fus orar ați resimțit
modul în care organismul se
adaptează la noul ritm vital în
doar câteva zile.
Regula de bază atunci când
schimbăm fusul orar este
că organismul se adaptează
zilnic cu o oră la noul fus orar.
Organismul persoanelor care
lucrează în schimburi sau al
celor care zboară foarte des cu
avionul trebuie să se adapteze
constant la un nou ritm.
Fazele de odihnă și
regenerare sunt uneori
prea scurte față de perioada
benefică pentru organism,
astfel că se instalează în cele
din urmă o stare de oboseală
permanentă, și se observă
o scădere a performanței.
Astfel, persoanele cu program
strict de odihnă vor întâmpina
mai puține probleme de acest
fel.

ÎNGRIJIRE

Medicamente
antinevralgice
pentru pacienții
de vârsta a treia
Odată cu înaintarea în vârstă, cresc și probabilitățile de a suferi de dureri.
Bolile cronice, riscul crescut de căderi, modificarea percepției durerilor se
numără printre cauzele creșterii frecvenței durerilor. Nu doar frecvența
durerilor crește odată cu vârsta, dar aceste dureri necesită deseori un
tratament diferit față de cel pentru pacienții mai tineri.
Persoanele în vârstă
necesită mai multe
analgezice?

Motivul este schimbarea
metabolismului. În timp ce
procesarea durerii reprezintă
un sistem robust, supus
în foarte puțină măsură
îmbătrânirii, capacitatea
de procesare și eliminare a
substanțelor din medicamente
și hrană, scade odată cu
înaintarea în vârstă.
Funcțiile principale ale
ficatului și rinichilor, necesare
pentru procesarea și
eliminarea medicamentelor
din organism sunt limitate
la vârste înaintate. În cazul
analgezicelor, deseori sunt
suficiente cantități la fel de
mici de substanțe active,
similare celor necesare
pentru adulții tineri, pentru
calmarea durerilor.

48

Necesar diferit de
analgezice

Un alt motiv pentru necesarul
diferit de analgezice cu care
se confruntă persoanele în
vârstă îl reprezintă apariția
bolilor cronice, precum
diabetul sau bolile cardiace și
ale sistemului circulator.
Bolile în sine sau tratamentul
medicamentos al bolilor
respective influențează
acțiunea și efectele secundare
ale analgezicelor.
Deseori este necesară găsirea
mai întâi a unui preparat
potrivit care să fie tolerat
de restul tratamentului
medicamentos al pacientului.
Opioidele cu acțiune mai
puternică, administrate în
doze mai mici, sunt mult mai
eficiente și mai bine tolerate
decât analgezicele obișnuite,
eliberate fără rețetă – în
special atunci când urmează

să fie administrate pe o perioadă
mai lungă de timp. Opioidele
sunt substanțe similare celor
existente în organism, astfel că
printr-o administrare corectă,
efectele secundare sunt
minime. Numeroasele forme de
administrare (picături, tablete,
plasturi) facilitează un tratament
foarte individualizat, în funcție
de necesarul fiecărui pacient.
Inclusiv pentru administrarea
analgezicelor cu acțiune
puternică este nevoie de un
instinct foarte ascuțit.
Pacientul și medicul trebuie
să colaboreze foarte strâns.
Pacienții trebuie să fie atenți
la toate modificările apărute
de-a lungul tratamentului, pe
care trebuie apoi să le discute
cu medicul. Numai așa poate
fi găsit un tratament optim,
care să poată fi ajustat în mod
regulat.

ÎNGRIJIRE

Sprayuri
și aerosoli
Când gatul și nasul încep să dea primele
semne de răceală, sprayurile și aerosolii pot
fi un real ajutor. Sprayurile au efect imediat și
permit o distribuție fină a substanței active.
Pe lângă sprayurile cu ozon, sunt disponibile și sprayurile care
eliberează substanța activă prin acționarea unui mecanism cu pompă.
Avantajele sprayurilor și a
aerosolilor

Există soluții de clătire
și gargară cu substanțe
antiinflamatoare pentru
durerile de gât și inflamația
amigdalelor. Pentru a fi
eficientă, soluția trebuie să
rămână în contact prelungit cu
mucoasa. Pacientul trebuie să
repete gargara de mai multe
ori. Pentru mulți pacienți este
neplăcut să mențină gargara
timp de jumătate de minut.
Mulți se tem că vor înghiți
soluția, al cărei gust nu este
dintre cele mai plăcute. În
astfel de cazuri, sprayurile și
aerosolii sunt ideale.

Spray nazal

Capul sprayului trebuie
menținut în poziție verticală;
astfel, substanța activă va fi
preluată corect.

Spray de gât

În cazul sprayurilor de gât,
vaporii fini nu trebuie inhalați,
deoarece astfel nu vor rămâne
pe mucoasă. Evitați inhalarea,
emițând un sunet pronunțat
“aaa”, timp în care pulverizați
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cât mai adânc în gură.
Chiar dacă gustul soluției nu
este foarte plăcut, evitați să îl
clătiți imediat cu apă. Doar în
cazul unui contact prelungit
cu substanța activă, aceasta
își va putea face efectul.

Aerosoli

Aerosolii sunt ambalați
în recipiente mici sub
presiune, și sunt vitali pentru
persoanele care suferă
de astm. Prin pulverizare,
o anumită cantitate de
substanță activă este eliberată
și preluată odată cu respirația.
Respectați următoarele
recomandări pentru folosirea
aerosolilor:
1. Agitați cu putere sprayul.
2. Mențineți sprayul cu capul
în jos și scoateți capacul.
3. Etanșați capul sprayului cu
buzele de jur împrejur.
4. Expirați profund.
5. Inspirați lent și profund și,
concomitent, eliberați un puf
din spray.
6. Țineți-vă respirația timp de
5-10 secunde.
7. Expirați încet pe nas.

În cazul administrării la copii,
puteți folosi elemente de
distanțare, care sunt piese
intermediare de volum mai
mare care simplifică inhalarea
sprayului.

Curățarea elementului de
distanțare

Materialul sintetic se încarcă
electric în timp, astfel că este
necesară o curățare regulată
a elementului de distanțare.
Dacă acesta este încărcat
electrostatic, aerosolul
rămâne prins de pereții piesei
de distanțare, în loc să ajungă
în plămâni. Este suficient dacă
demontați piesa intermediară
și o spălați cu soluție de
curățare. Clătiți-o apoi cu apă
și lăsați-o să se usuce la aer.
Nu folosiți o lavetă pentru a nu
reîncărca electrostatic piesa
prin frecare.

ÎNGRIJIRE

Eucalipt
Substanțele active ale eucaliptului ne ajută să trecem mai ușor peste
simptomele răcelii și ne protejează împotriva mușcăturilor de insecte.
Eucaliptul aparține familiei mirtaceelor și provine din Australia și
Tasmania, însă în prezent se regăsește în toate zonele cu climă
subtropicală și mediteraneeană.
Uleiul de eucalipt

Uleiul de eucalipt a fost
apreciat întotdeauna pentru
proprietățile antiseptice,
fiind folosit în special pentru
dezinfectarea instrumentelor
medicale și pentru tratarea
plăgilor. În prezent, uleiul
eteric obținut din frunzele
uscate, din frunzele proaspete
și din mugurii de eucalipt este
folosit ca preparat naturist.

Efectul uleiului eteric

Frunzele de eucalipt conțin
1,8-Cineol (Eucaliptol).
Această substanță stimulează
expectorația și ajută la
eliminarea sputei în zona
bronhială și a nasului, având
un efect răcoritor când este
aplicată pe piele. Acestui
fenomen se datorează
folosirea eucaliptului în
prepararea cremelor pentru
sportivi și a preparatelor
antireumatice. Atunci când
este inhalat, uleiul de
eucalipt eliberează căile
respiratorii și conferă, de
asemenea, o senzație
răcoritoare.
Printre preparatele
clasice care conțin
ulei de eucalipt se
numără unguentele
folosite pentru frecțiile
pe piept și pe spate, care

52

ajută la o mai bună inhalare
prin evaporare, dar care
acționează și direct prin piele.

Întrebuințarea uleiului de
eucalipt

Uleiul de eucalipt este folosit
cu precădere în bomboanele
de tuse, în paste de dinți și
ape de gură, datorită efectului
dezodorizant. Datorită
mirosului puternic, poate fi
folosit cu succes împotriva
mușcăturilor de insecte.

Toleranța eucaliptului

Studiile recente au
demonstrat efectele pozitive
ale unei alte substanțe care
se regăsește în frunze:
floroglucina. Se pare că
aceasta inhibă dezvoltarea
virușilor și a bacteriilor.

Cercetările în acest sens sunt
încă în desfășurare.
Preparatele cu eucalipt sunt
ușor de tolerat, în general,
însă sunt posibile și reacții
secundare, cum ar fi stările
de rău, vărsăturile și diareea.
Evitați preparatele cu eucalipt
în cazul în care suferiți de
afecțiuni inflamatorii în zona
tractului gastro-intestinal, a
bilei sau de afecțiuni hepatice
severe.
Se recomandă atenție în
administrarea acestora
sugarilor și copiilor foarte
mici. În cazul lor nu este
permisă aplicarea de
preparate cu eucalipt în zona
feței, în special a nasului.
Eucaliptul poate provoca așanumitul reflex Kratschmer
în cazul copiilor, care se
manifestă prin insuficiență
respiratorie și chiar asfixiere.

Efecte adverse

Se recomandă atenție
sporită în cazul
combinării preparatelor
cu eucalipt cu
medicamente, deoarece
efectul acestora din
urmă ar putea fi redus.

ALIMENTAȚIE

Lupta împotriva
stresului
- alături de fructe
și legume

Calendarul este plin de evenimente?
Ați amânat deja de 3 ori întâlnirea cu
cea mai bună prietenă? Ajungeți tot
timpul cu întârziere la ora de sport?
Pentru a nu vă mai pierde cu firea în
timpul zilei tot ce trebuie să faceți este
să urmați programul anti-stres de mai jos
și să consumați anumite fructe și legume.
Gustări de fructe pentru
nervi de oțel

Căpșuni, zmeură, mure sau
o salată cu ardei gras și
alune: rețetă secretă pentru
o porție suplimentară de
relaxare. Legumele verzi,
fructele de pădure și alunele
conțin mineralul anti-stres:
magneziu. Acesta inhibă
procesele de stimulare a
nervilor și mușchilor, și
protejează consumul nervos.
Fie că sunteți nervoși la birou
sau aveți probleme cu vecinii,
consumați o porție de legume
și fructe pentru a vă calma.

Vitamine cu efect antistres
Alegerile pot fi stresante.
Dacă însă întrebarea este “A,
B, C sau E?”, răspunsul este
foarte simplu: fiecare dintre
aceste vitamine întăresc
nervii. Vitaminele A, C și E
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protejează celulele nervoase
ale creierului împotriva
acțiunii distructive a stresului
oxidativ.
Vitaminele B care se regăsesc
în legume, în leguminoase
și în alune, influențează
rezistența nervilor la
sarcini, performanță și bună
dispoziție. Încercați, așadar,
să respectați recomandările
campaniilor valabile la nivelul
Uniunii Europene, prin care
suntem sfătuiți să consumăm
zilnic 5 porții de legume și
fructe. Alături de vitamine,
legumele și fructele conțin și
substanțe vegetale secundare.

Legume verzi pentru un
temperament controlat

Calciul ne ajută și el să ne
păstrăm capul limpede. Pe
lângă beneficiile pe care le
are asupra oaselor și dinților,

calciul ne ajută să ne păstrăm
nervii și mușchii în condiție
bună. Calciul nu se regăsește
doar în produsele lactate, ci
și în varză, în broccoli și alte
legume verzi.

Voie bună? Bucurați-vă de
hrană!

Buna dispoziție ne face
mai rezistenți la stres, iar
organismul uman este capabil
să își inducă această stare de
bună dispoziție. Acest lucru
poate fi realizat prin consumul
de leguminoase, de banane
și de semințe de floarea
soarelui. Toate acestea conțin
triptofan din care organismul
nostru formează serotonină,
hormonul fericirii. Acest
transmițător are un efect
similar endorfinei, care este
produsă în timp ce practicăm
sport sau ne sărutăm intens.

ALIMENTAȚIE

Alimentația
sănătoasă pentru
seniori
Cei care se hrănesc sănătos și variat se mențin în
formă pentru un timp mai lung. Vitaminele, mineralele
și lichidele consumate în cantități suficiente, întăresc
sistemul imunitar și previn apariția bolilor.
Atenție la deficitul de
vitamina D

Când radiațiile solare scad
în intensitate, în medie 80%
dintre persoanele de vârsta a
treia nu reușesc să formeze
suficientă vitamina D și nici
să o asimileze prin hrană. Se
ajunge astfel la deficitul de
vitamina D care reprezintă
un factor de risc important
pentru osteoporoză și
fracturile osoase. Alimentele
bogate în vitamina D sunt
ouăle (gălbenușul), uleiul de
pește și peștele marin.

Cinci porții de legume și
fructe pe zi

Substanțele active cu
efect antioxidant cum sunt
vitaminele C și E, dar și
betacarotenul, substanțele
minerale și cele secundare
care se regăsesc în plante
protejează împotriva
arteriosclerozei (calcifierea
arterelor), sprijinind
suplimentar activitatea
cerebrală a seniorilor.
Alimentația zilnică ar trebui
să includă 2-3 porții de fructe
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și minimum două porții de
legume.
În cazul problemelor de
masticație, morcovii, guliile și
țelina pot fi date pe răzătoare
fină sau pot fi gătite la aburi.
Dat fiind faptul că simțul
gustului și al mirosului se
reduc odată cu înaintarea
în vârstă, se recomandă
adăugarea de verdețuri
proaspete la fiecare masă.
Sarea trebuie consumată cu
moderație.

Este importantă
hidratarea suficientă

De multe ori, persoanele în
vârstă au o impresie eronată
cu privire la necesarul lor de
lichide. Acestor probleme li
se adaugă insuficiența renală.
Febra, diareea, diabetul
și transpirația accentuată
conduc la deshidratarea
corpului și la înrăutățirea
acută a stării generale.
Consumați zilnic minimum
1,5 litri de lichide! Ceaiuri de
plante neîndulcite sau foarte
puțin îndulcite, amestecuri
de sucuri cu apă sau apă

minerală. Supele, compoturile
și salatele ajută și ele la
menținerea echilibrului.

Alimentele și densitatea
calorică

Necesarul caloric scade
treptat după cel de-al 40-lea
an de viață, însă necesarul de
vitamine, minerale, proteine și
fibre rămâne același sau chiar
crește. Este important consumul
de alimente care conțin multe
substanțe hrănitoare, însă
puține calorii: fructe, legume,
produse din făină integrală,
cartofii, peștele, specialitățile de
carne și mezelurile cu conținut
scăzut de grăsime.
Iaurtul, sana, kefirul sau laptele
bătut sunt mai ușor de digerat.
Conținutul sporit de calciu
protejează oasele împotriva
osteoporozei.
Îmbătrânirea nu poate fi evitată.
Alimentația echilibrată, care ține
seama de necesarul de energie,
mișcarea în aer liber ajută la
menținerea unei bune condiții
fizice și mentale, conferind
calitate vieții și satisfacție.

ALIMENTAȚIE

Balonarea
- cauze și tratament

Balonările apar ca urmare a înghițirii repetate de aer sau ca urmare
a obturării eliminării gazelor din intestin. Când suferim de balonări,
abdomenul se umflă și este tare la palpare. Gazul acumulat creează
senzația de preaplin, balonările fiind deseori însoțite de crampe.
Cauzele balonării

Mesele prea bogate, varza,
leguminoasele sau alte tipuri
de legume, aduc intestinul la
limita suportabilității. Dacă la
acestea se adaugă consumul
exagerat de alcool, nicotină
și cafea, balonările sunt ca
și programate. Dulciurile,
zahărul și îndulcitorii sintetici
sunt descompuși de bacteriile
intestinale, însă gazul
intestinal produs crește.
Și în cazul unei diete
sănătoase, este necesar să
vă asigurați că puteți digera
cu ușurință alimentele
sănătoase. Uneori, balonările
pot indica probleme în
compoziția sucurilor digestive
(gastric, pancreatic sau biliar).

La acestea se adaugă stresul,
anxietatea sau depresiile,
factori ce pot favoriza apariția
balonărilor.

Evitarea balonărilor

• Mestecați hrana cu atenție;
• Se recomandă mesele
frugale;
• Evitați dulciurile, alcoolul și
nicotina. Verificați care sunt
alimentele care vă provoacă
balonări. Nu toate persoanele
reacționează prin flatulență
după consumul de linte,
mazăre, fasole. Uneori apare
intoleranță la pâine proaspătă
din făină integrală sau
produse de panificație care
conțin drojdie;
• În locul legumelor crude,
încercați să consumați
legume pregătite. Cele mai
multe alimente sunt mai ușor
de tolerat dacă sunt gătite;
• Mișcarea fizică
preîntâmpină balonările și
ajută la combaterea lor.
Scurta plimbare după
masă ajută tranzitul
bolului alimentar.

Tratarea balonărilor

• Evitați să purtați
pantaloni prea strâmți sau
curele fixe, pentru a permite
intestinului o mișcare liberă în
abdomen;
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• Aplicați pe abdomen o sticlă
cu apă caldă. Încercați un
masaj ușor în sensul acelor de
ceasornic;
• Există nenumărate plante
cu eficiență împotriva
balonărilor și a crampelor:
gențiana galbenă, ghimbirul,
coriandrul, măghiranul,
mentă, artemisia, sunt doar
câteva dintre ele;
• Farmacistul vă va putea
recomanda și un agent de
despumare (dimeticonă sau
simeticonă) sub formă de
tablete sau suspensii, care
să distrugă gazele formate în
intestin.
În mod normal, balonările
dispar la scurt timp după
administrarea tratamentului.
Dacă însă disconfortul
se menține și crește în
intensitate, fără a se observa
vreo ameliorare, sau dacă
observați apariția balonărilor
în mod constant, consultați
medicul. Acesta va controla
dacă suferiți de o intoleranță
la lactoză, de o afecțiune
a tractului biliar sau de o
boală cronică – infecțioasă
a intestinului, care poate
apărea, de regulă, odată cu
înaintarea în vârstă.

ALIMENTAȚIE

Pauza de masă la
locul de muncă
- Brain-food contra Fast-food

Pauza de masă de la locul de muncă nu poate înlocui
un restaurant, însă nu trebuie să mâncăm prea
repede, prea mult sau prea monoton. Cei care doresc
să facă performanță, au nevoie de o dietă variată care
să asigure organismului toți nutrienții necesari.
Sfaturi pentru combaterea
scăderilor de energie

Respectați pauzele de masă,
gustările și evitați dietele
monotone. Iată câteva
recomandări:
• Mic dejunul este important.
Începeți cu o porție de
müsli sau pâine integrală, și
continuați mai târziu cu fructe
sau iaurt;
• Introduceți mici gustări
între mese: fructe, produse
lactate slabe în grăsimi sau
sandvișuri subțiri;
• Nu mâncați în timp ce
lucrați. Luați o pauză și
încercați să savurați hrana;
• Cei care obișnuiesc să
mănânce fast-food ar trebuie
să-și completeze alimentația
la sfârșitul zilei, cu vitaminele,
mineralele și fibrele vegetale
care lipsesc din felurile
respective (legume, fructe,
produse din faină integrală
și produse lactate). Pachetul
adus de acasă poate fi
alternativa potrivită. Puteți
economisi bani și veți petrece
pauza de prânz la masă.
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Hrana la locul de muncă

Se va evita consumul zilnic
de carne, peștele trebuie
consumat cel puțin o dată pe
săptămână și se va încerca
un consum cât mai mare de
legume și salate proaspete.
Dacă activitatea profesională
implică un nivel scăzut de
mișcare, încercați să alegeți
fie un aperitiv, fie un desert pe
lângă felul principal, niciodată
amândouă.
Sunteți curioși care este
nivelul calitativ al cantinei
dvs.? Iată câteva întrebări pe
care vi le puteți pune.

Testul cantinei

• Aveți mai multe feluri de
mâncare la alegere, printre
care și fără carne?
• Sunt oferite regulat feluri de
mâncare care includ cartofi
instant?
• Oferta zilnică include
legume și fructe proaspete?
• Oferta include pește cel
puțin o dată pe săptămână?
• Oferta de băuturi nealcoolice
este variată?
• Sunt folosite verdețuri

proaspete pentru pregătirea
felurilor de mâncare?
• Hrana este pregătită cu sare
iodată?
• Meniul cuprinde informații
calorice (masa de prânz din
timpul programului de muncă
nu ar trebui să depășească
1000 kcal).
• Există posibilitatea obținerii
de informații cu privire
la adaosurile alimentare
folosite?
Carențele alimentare,
respectiv excesele dintr-o
zi pot fi echilibrate de-a
lungul unui interval mai lung.
Este important ca cei care
servesc masa la cantină să
poată transmite personalului
din bucătărie felurile care
le-au plăcut și care nu.
Fiecare cantină ar trebui
să fie prevăzută cu o cutie
de sugestii sau să poată fi
contactată prin e-mail pentru
a se asigura contactul cu
consumatorii.
În cazul problemelor grave,
angajații ar trebui să se
adreseze direct conducerii sau
reprezentanților personalului.

MIȘCARE

Alergarea la 0 C
°

Mișcarea regulată previne
depunerile de grăsime
sau ne ajută să scăpăm de
ele. Sportul dozat corect
întărește inima, organele
aparatului respirator,
întărește musculatura și
articulațiile și stimulează
sistemul circulator.
Sportul întărește inima și
sistemul circulator

Săniușul, patinajul, o bătaie
cu bulgări de zăpadă, schiatul
și snowboarding-ul – sunt
doar câteva dintre atracțiile
sezonului rece. O plimbare
relaxantă alături de familie vă
oferă posibilitatea de a face
mișcare în aer liber și de a vă
expune luminii naturale, atât
de necesară în sezonul rece.
Cei care sunt obișnuiți să
facă sport în aer liber, prin
alergare de exemplu, nu ar
trebui să întâmpine probleme
nici iarna. Învățați să respirați
pe nas. Astfel, aerul rece este
încălzit înainte de a ajunge în
plămâni.

Începeți treptat

Pacienții care suferă de
astm trebuie să consulte un
medic înainte de a se apuca
de alergare. Persoanele
fără antrenament trebuie să
înceapă ușor și să crească
treptat intensitatea. Nici
alergătorii experimentați
nu ar trebui să alerge prea
repede. Cei care încă au
forța necesară de a purta o
conversație în timpul alergării
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sunt cei
cu viteza
corectă.
Ar putea fi de
folos și un monitor
pentru măsurarea
ritmului cardiac. Încălzițivă întotdeauna înainte de
alergare. Începeți încălzirea
încă de acasă și nu uitați nici
de exercițiile de întindere de
după alergare.

Îmbrăcați-vă cu mai multe
straturi

Unul dintre cele mai
importante aspecte atunci
când decideți să practicați
sporturi de anduranță în
natură este îmbrăcămintea
corectă.
Sportivii outdoor trebuie
să poarte căciulă și
îmbrăcăminte care respiră,
care protejează organismul
împotriva vântului și a ploii.
Metoda ideală de îmbrăcare
este cea în mai multe straturi.
Îmbrăcămintea de bumbac
este mai puțin recomandată
deoarece reține transpirația,
iar temperatura organismului
scade rapid. Pentru a nu
aluneca, încălțămintea trebuie

prevăzută
cu talpă
antiaderentă.
Nu uitați să
vă hidratați! Apa
minerală sau sucurile
naturale diluate cu multă apă
sunt ideale pentru a vă potoli
setea.

Înotul sau sportul la sală

Dacă zăpada și gheața de afară
nu vă îmbie la mișcare, puteți
opta pentru sălile de sport,
sălile de forță sau piscină.
Înotul protejează articulațiile,
fapt care îl recomandă
în special persoanelor
supraponderale.
Pentru cei care nu reușesc
să găsească motivația în a se
antrena singuri, sporturile de
echipă ar putea fi o alternativă
de succes: volei, hochei sau
baschet. Sporturile în echipă
sunt ideale nu doar pentru
condiția fizică, ci și pentru a
cunoaște persoane noi.

Tommee Tippee, marcă premiată, a fost
lansată în Marea Britanie cu peste 50 de
ani în urmă și a fost înfiinţată cu un singur
scop - de a face viaţa de zi cu zi un pic mai
ușoară pentru părinţii din întreaga lume.
Se păstrează linia obiectivului original și
astăzi, așa cum a fost în 1965. De aceea se
lucrează neobosit pentru a crea produse
inovatoare și elegante, care sunt bazate
pe simplitate și intuiţie.
Tommee Tippee a revoluţionat piaţa
produselor destinate hrănirii copiilor
datorită gamei de biberoane și accesorii
Closer to Nature. Inspirate din natură,
și dezvoltate în colaborare cu doctori,
mame care alăptează, și copii, biberoanele
Tommee Tippee, datorită formei unice
a tetinei care imită sânul mamei, fac
ușoară, atât combinarea alăptării la sân
cu hrănirea cu biberonul, cât și trecerea
de la alăptarea la sân la hrănirea cu
biberonul, fiind preferate de mulţi copii.

Oferind o gamă completă de produse,
Tommee Tippee deţine un loc important în
opţiunea de cumpărare a consumatorului.
Clienţii pot rămâne fideli acestor produse,
care acoperă necesităţile copilului pentru
mai multe etape de vârstă, precum pompe
de sân, recipiente de stocare, biberoane,
tetine,
sterilizatoare,
pentru
nounăscuţi și bebeluși, sau produse pentru
diversificarea hranei pentru copii mai
mari.
• Tommee Tippee este în top 5 mărci de
accesorii pentru copii la nivel global;
• Este una dintre mărcile cu cea mai rapidă
creștere pe piaţa globală a accesoriilor
pentru copii;
• Brandul nr. 1 în rândul produselor de
hrănire pentru sugari și copii mici din
Marea Britanie și Australia;
• Brandul nr. 1 în rândul coșurilor pentru
scutecele murdare în multe ţări, inclusiv
Marea Britanie, Franţa, Italia și Spania;
• Este prezent în 65 de ţări.

LA DRUM
CU ALPHEGA

Maramureşul
de odinioară
şi oamenii de
astăzi
Pentru că noi suntem cei care duc mai departe
valorile şi tradițiile străvechi, ne strecurăm,
astăzi, în istorie, în fantasticul Maramureş, cu
ale lui biserici de lemn, legende cu haiduci,
tradiții seculare şi cu ai lui munți maiestuoşi.
Aici conştientizăm cel mai profund diferența
dintre oraş, modern şi elegant, şi sat, păstrător
al tradițiilor, valorilor ancestrale şi credinței în
Dumnezeu. Vă propunem să vizitați ţinutul istoric Ţara
Chioarului, învecinat cu Ţara Maramureşului, unde veți găsi atât monumente
de patrimoniu, oraşul Baia Mare, cât şi domeniile schiabile Şuior şi Cavnic,
renumite pentru pârtiile de schi şi peisajele montane de vis.
Baia Mare

Oraşul Baia Mare vă invită la
plimbare, pentru a-i descoperi
turnurile, muzeele şi frumosul
centru vechi, reabilitat şi
transformat într-o oază
de relaxare. Probabil unul
dintre cele mai emblematice
monumente ale oraşului
este Bastionul Măcelarilor,
datând din secolul al XVlea, când constituia unul din
cele şapte turnuri ale zidului
şi străjuia Poarta de Sud a
cetății. Clădirea are formă
circulară şi ziduri din piatră,
de aproape un metru grosime.
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Legendele spun că aici ar fi
fost răpus haiducul Grigore
Pintea Viteazul, în 1703.
Ultima restaurare a avut loc în
perioada 2009-2011, iar odată
cu redeschiderea sa, vizitatorii
au ocazia să vadă vechiul turn,
ce adăposteşte acum expoziții,
ateliere meşteşugăreşti şi o
sală multimedia la parter.
O altă clădire istorică
importantă este Localul
Monetăriei, unde se păstrau
metale preţioase, aveau
loc baterea şi schimbarea
monedelor, dar şi purificarea
metalelor. Acum, este

sediul Muzeului Judeţean
Maramureş, secţia Istorie.
Turnul Ștefan este turnulclopotniță al fostei biserici cu
hramul "Sfântul Rege Ștefan”
şi a fost construit în secolul
al XV-lea, fiind finalizat sub
domnia lui Matei Corvin.
Intrarea în turnul restaurat
se face prin ușa dinspre sud.
Până la primul nivel se ajunge
pe o scară de piatră în spirală.
De aici până la foișor, accesul
se face pe scări de lemn.
Clădirea măsoară circa 50
de metri și oferă o panoramă
deosebită întregului oraș. În

Centrul Vechi veți găsi Casa
Iancu de Hunedoara, ridicată
în 1446, parte a vechiului
castel medieval construit
de Iancu pentru soția sa,
Elisabeta.

Satele maramureşene

Mergând spre sud, vom
pătrunde în tainele satelor,
unde fiecare uliță ne invită
să-i descoperim frumusețile:
case vechi, tradiționale,
porți maramureşene şi
maiestoasele biserici de lemn.
Primul este Şişeşti, unde
facem un popas la Ansamblul
Muzeal şi Monumental "Dr.
Vasile Lucaciu", pentru a
vizita casa parohială şi şcoala
unde a predat „Leul din
Şişeşti”, cunoscut luptător
pentru drepturile românilor
din Transilvania. Tot aici se
află Biserica Sfintei Uniri a
Tuturor Românilor (1890), cu
mormântul lui Vasile Lucaciu,
Locul de adunare, Izvorul
Maicii Românilor de la Şişeşti,
altarul vechii biserici de lemn,
biblioteca familiei Lucaciu.
Ajungem apoi în Şurdeşti,
un sat la fel de pitoresc,
unde găsim una dintre cele
mai înalte biserici de lemn
din Europa, şi a doua din
România, aflată din anul 1999
în Patrimoniul UNESCO.
Biserica greco-catolică de
lemn din Şurdeşti a fost
construită în 1766 de
meșterul constructor
Ion Macarie şi
se distinge prin
dimensiunile
impresionante ale
turnului ridicat
peste intrare,
care îi conferă
o eleganţă
unică. Înălțimea
turnului este
aproximată la
54 de metri, iar
înălţimea totală a

bisericii ajunge la 72 de metri.
Biserica îşi sărbătoreşte
hramul în ziua Sfinţilor
Arhangheli Mihail şi Gavril.
Pictura interioară a bisericii
datează din 1783. Acoperișul
are două rânduri de streșini,
care înconjoară biserica, iar
ridicarea sa pe vârful unui
deal îşi are originea într-o
veche credinţă a oamenilor
de aici, care considerau că
rugăciunile ajung mult mai
repede la divinitate dacă
lăcaşul se apropie cât mai
mult de cer.
Tot în Şurdeşti, se găseşte
şi o altă biserică de lemn,
mult mai mică şi mai veche.
Aceasta se află pe actualul
amplasament din anul 1930,
când a fost mutată aici din
satul Bontăieni.

Schi în Maramureş

După descoperirile spirituale
şi culturale, ar fi timpul
pentru explorări montane,
aşa că haideți la schi! Din
oraşul Baia Sprie, aveți
două variante. Prima

este Complex Şuior, aflat la
7,7 kilometri de Baia Sprie,
unde veți găsi pârtii de schi
medii şi dificile de peste 6
kilometri, dar şi un tobogan
tubing şi două trasee de
schi. A doua variantă este
Superski Cavnic, cel mai
extins domeniu schiabil din
Maramureş, situat la 23 de
kilometri sud de Baia Sprie, în
oraşul montan Cavnic. Pârtiile
omologate, de toate nivelurile
de dificultate însumează peste
7 kilometri, plus un Fun Park
şi un Tobogan tubing. Ambele
domenii schiabile au instalații
de teleferic, tunuri de zăpadă,
spații de închirieri echipament
de schi, monitori de schi şi
condiții excelente pentru
distracție pe pârtie.

Distracție plăcută!
Echipa i-Tour

Sursa foto schi: www.superskicavnic.ro

TIMP LIBER

Coordonate ale
timpului liber
15 ianuarie - 28 februarie
Anul nou debutează cu
evenimente în săli de teatru şi
de concerte, în cafenele, berării
şi cinematografe, însă ne
cheamă şi în aer liber pentru a
ne alimenta cu energia pozitivă
a naturii.
Începem cu un eveniment
dedicat întregii familii. Disney
on Ice - Reach For The Stars va
avea loc în perioada
6 februarie 2019 - 10 februarie
2019, la Romexpo, Pavilionul
Central, în Bucureşti. Disney
On Ice - Reach For The Stars,
un fenomen la nivel mondial,
ajunge pentru prima dată în
România cu o producție nouă,
după ce a încântat peste 285 de
milioane de spectatori în 67 de
țări de pe 6 continente. Publicul
de toate vârstele va fi încântat
de poveștile Disney prezentate
într-o manieră unică de Mickey
Mouse și prietenii săi, alături de
cele mai cunoscute personaje
din Regatul Disney – Anna, Elsa
și Olaf, Frumoasa și Bestia,
Ariel, Rapunzel și mulți alții.
Detalii, program şi bilete la:
www.infomusic.ro
Hohote de râs se vor auzi în
săli de spectacole din mai
multe oraşe din țară, acolo
unde va poposi „Filarmonica
de comedie”, un spectacol de
miniaturi umoristice, scrise
de Radu Gabriel şi avându-i ca
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interpreți principali pe Radu
Gabriel, Marius Florea Vizante
şi Gheorghe Ifrim, trei actori de
comedie cunoscuți din aparițiile
de pe micul ecran (grupul
Vouă, serialele “Las Fierbinți”,
” Pariu cu viața”, “Ultimul
stinge lumina”) cărora li se
alătură Leonid Doni și Mihai
Munteniță. Spectacolul se va
juca pe 12 februarie - la Bacău,
pe 13 februarie – la Focşani,
pe 14 februarie – la Galați, pe
15 februarie – la Constanța, pe
23 februarie – la Sibiu şi pe 24
februarie – la Sebeş. Miniaturile
aduc pe scenă vrajba vecinilor
dintr-un bloc, milionarul
de carton care cumpără o
filarmonică, provincialul
care caută să răzbească
în București, muncitori cu
probleme metafizice… Satira
unei lumi pestrițe, cu țâfnele,
candoarea și gândirea abisală
a eternului locatar din spațiul
Carpato- Danubiano- Pontic.
Detalii, program şi bilete la:
www.infomusic.ro
Un alt turneu care va descreți
frunți şi va amuza spectatorii
este cel al piesei de teatru
“Soț de vânzare”, de Mihail
Zadornov, cu Maria Radu, Ana
Odagiu, Marius Gilea. Piesa
va poposi pe 17 ianuarie în
Galați, pe 18 ianuarie în Iaşi,
pe 19 ianuarie în Focşani, pe
20 ianuarie în Braşov, pe 24

ianuarie în Râmnicu Vâlcea,
pe 25 ianuarie în Sibiu şi pe
26 ianuarie în Cluj-Napoca.
Subiectul piesei tratează
original şi picant eterna temă a
trio-ului conjugal, în trei acte cu
multiple şi intense răsturnări
de situație. Cu sau fără acordul
celor implicați, singura garanție
oferită este o seară plină de
umor şi râsete-n cascade!
Detalii, program şi bilete la:
www.infomusic.ro
La final de recomandări, vă
încurajăm să simțiți şi aerul
rece de afară, la Vlădeasa
Winter Trail, pe 23 și 24
februarie. Aflat la a cincea
ediție, Vlădeasa Winter Trail
va aduce 2 zile de competiții
pentru întreaga familie. Prima
zi va fi dedicată unei întreceri
de schi de tură pentru adulti
şi unui concurs de schi fond
pentru copii. În cea de a doua zi,
vor avea loc o alergare montană
de iarnă şi cursa copiilor.
Evenimentul se va desfăşura
în localitatea Rogojel, lângă
Săcuieu, în județul Cluj. În zonă
se află şi pensiuni, aşa încât
vă puteți caza aproape de locul
competiției şi vă puteți bucura
de un mic concediu alături de
alți iubitori de sport în aer liber.
Detalii despre concurs, trasee şi
program la: http://wintertrail.
ro/.

N-ai nevoie de noroc,
cu Alphega câștigi pe loc!

Alphega răsplătește alegerile bune!
Cumpără din farmaciile semnalizate Alphega participante la Campanie suplimente
alimentare, produse cosmetice sau dispozitive medicale și te califici pe loc pentru
câștigarea unei sacoșe din pânză, inscripționate Alphega.

* Campania se desfășoară în perioada 15 ianuarie 2019 – 28 februarie 2019, în limita stocului disponibil. Lista categoriilor participante este disponibilă spre consultare în farmaciile Alphega participante și în
Regulamentul Campaniei disponibil pe http://www.alphega-farmacie.ro. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.

