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Excursie
pentru 2 persoane
la Nisa

set de produse
de îngrijire marca
Eau Thermale JONZAC

Eau Thermale JONZAC
te trimite la Nisa!
Vino în farmaciile semnalizate Alphega participante la Campanie, cumpără un produs din gama
Eau Thermale JONZAC* și poți câștiga o excursie pentru două persoane la Nisa sau unul dintre
cele 10 seturi de produse de îngrijire pentru întreaga familie marca Eau Thermale JONZAC.
Campania se desfășoară în perioada 15 aprilie 2019 – 15 iunie 2019, în farmaciile semnalizate Alphega participante la Campanie, în limita stocului disponibil. La achiziționarea
unui produs din gama Eau Thermale JONZAC, te poți înscrie în tragerea la sorți pentru o excursie pentru două persoane la Nisa în valoare totală de 7200 lei sau unul dintre
cele 10 seturi de produse de îngrijire marca Eau Thermale JONZAC în valoare totală de 2.915 lei. Detalii despre campanie și modalitatea de înscriere sunt disponibile în
Regulamentul Campaniei. Regulamentul de participare / desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe www.alphega-farmacie.ro/concurs-jonzac sau în urma
unei solicitări scrise trimise la: Bucureşti, str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 7, sector 6, sau la adresa de e-mail contact@alphega-farmacie.ro. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
* Traducere: Apa termală JONZAC.
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Vacanța e aici, ai premii
multe, mari și mici!

Vino în farmaciile semnalizate Alphega, achiziționează orice produs din categoria
supliment alimentar, produs cosmetic sau dispozitiv medical participante la
Campanie, înscrie bonul fiscal pe www.alphega-farmacie.ro și poți câștiga unul
dintre premiile Campaniei puse în joc.
Campania se desfășoară în perioada 15 aprilie 2019 – 31 mai 2019, în limita stocului disponibil. Lista categoriilor de produse participante la Campanie este disponibilă spre consultare, gratuit, în farmaciile
Alphega participante și în Regulamentul Campaniei disponibil pe www.alphega-farmacie.ro. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Valoarea totală a premiilor este de 27.119 lei TVA inclus.

EDITORIAL

Acneea

- cauzele apariției și îngrijirea corectă
Dr. Mariana Olingheru - Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Acneea vulgară - o
afecţiune frecventă a pielii
Acneea vulgară este una
dintre cele mai frecvente
afecțiuni ale pielii. Debutează
la pubertate și, cu cât începe
mai devreme, cu atât este mai
severă, mai persistentă și mai
greu de tratat.
Acneea este o afecțiune
a foliculului sebaceu,
care împiedică eliminarea
sebumului produs de glandele
sebacee și care determină
multiplicarea unei bacterii
a pielii în interiorul porilor
blocați.

Cauze ale apariției acneei

• Predispoziția genetică –
adesea există istoric în familie
al acestei afecțiuni;
• Secreție crescută de sebum
(glande sebacee mai mari,
mai active);
• Factori infecțioși:
proliferarea Propionibacterium
acnes și a Stafilococului
epidermidis (două
microorganisme care în mod
normal există pe tegument) în
condiții de seboree, cu apariția
de leziuni caracteristice
acneei
• Modificările hormonale,
cum ar fi pubertatea,
ciclurile menstruale, sarcina,
sindromul Cushing și
sindromul ovarului polichistic
pot să contribuie la apariția
acneei vulgare. O creștere
a unor hormoni sexuali,
în special la androgeni în

8

timpul pubertății și sarcinii,
determină glandele foliculare
să producă mai mult
sebum. Utilizarea steroizilor
anabolizanți are de obicei
efecte similare. Hormonii
care sunt implicați în apariția
acneei vulgaris sunt hormonii
androgeni (testosteron,
dihidroepiandrosteron
și androstendion) sunt
secretați în exces în glandele
suprarenale, ovare și țesutul
adipos. De asemenea, în
apariția acneei este implicat
și Factorul de creștere
insulinică IGF 1 (insulin-like
growth factor) – mecanism
prin care obezitatea și
consumul de zahăr și
alimente cu index glicemic
mare contribuie de asemnea
la apariția acneei.
• Igiena: folosirea unor
produse necorespunzătoare
pentru igiena feței (curățare,
demachiere) care devin
comedogene sau iritante.
• Dieta: conform studiilor,
consumul de alimente cu
index glicemic mare (dulciuri,
cartofi prăjiți, cipsuri, bere
etc.) s-a dovedit a fi asociat
cu agravarea acneei
vulgare. S-a
sugerat, de
asemenea,
o corelație
pozitivă între
utilizarea unor
alimente (lapte,
ciocolată sau
sare) și creșterea

severității acneei vulgare. De
asemenea, a fost raportată
o relație între obezitate și
acnee.
• Factori psihologici. Unii
cercetători științifici au
indicat că severitatea acneei
este corelată cu o creștere
a stresului, iar stresul a
fost menționat ca un factor
declanșator al acneei.
• Cauze psiho-emoționale
ale acneei. Conform medicinii
psihosomatice majoritatea
bolilor sunt generate în
interiorul nostru și ajutate
să se dezvolte de emoții, de
gânduri negative, de stări
sau de trăiri prost gestionate.
Acneea are mare legătură cu
tot ce se întâmplă în interiorul
nostru. Principala problemă
emoțională în acnee este
descrisă ca fiind neacceptarea
propriei persoane,
neacceptarea de sine.

Îngrijirea tenului acneicreguli esențiale

• Pielea trebuie curățată
foarte bine cu un produs creat
special pentru tenul gras.
• Folosiți un produs tratament
antiacneic în fiecare zi.
• Folosiți produse
create pentru
tenul gras și
machiajul noncomedogenic.
• Protejați-vă
pielea de soare.
• Nu stoarceți
coșurile.

• Alegeți o hrană sănătoasă.
• Evitați zahărul și alimentația
fast-food.
• Luați un supliment cu
zinc - studiile au dovedit că
are efecte benefice in cazul
acneei.
• Uleiul de luminița nopții
(Evening primrose) și Uleiul
de borago (Borago officinalis)
administrate oral sub formă
de capsule sunt benefice in
special in acneea hormonală
la femei.

Tratamentul acneei – pași
de urmat
• Utilizarea unor produse
dermatocosmetice
specializate de curățare a
feței adaptate în functie de
tipul tenului.
• Asocierea unor creme/
geluri aplicate topic pentru
a favoriza eliminarea
microchistelor și
comedoanelor (acid salicilic,
retinoizi), pentru a calma
leziunile inflamatorii (benzoil
peroxid, antibiotic topic,
acid azelaic) sau pentru
a distruge bacteriile
de la nivelul pielii
(soluții cutanate cu
eritromicină).
• Tratament
oral: antibiotice
(minociclina,
doxiciclina), retinoizi
(isotretinoin).
• Terapie
hormonală, dacă
există dezechilibre
hormonale:
contraceptive orale.
• Tratament
dermatocosmetic:
îndepărtarea și
drenajul leziunilor
specific acneice
(pustule, comedoane,
microchisturi) urmate de
microdermabraziune și/sau
peeling chimic.
• Tratament LASER sau IPL
pentru cicatrici postacneice.

Bine de știut

Reacțiile adverse ale
tratamentului antiacneic
• Tratamentele locale
(produse care conțin peroxid
de benzoil sau retinoiziisotretinoin) pot lăsa pielea
rosie, iritată, cu o suprafață
vizibiă exfoliată.
• Tratamentul oral cu
antibiotice (doxiciclina)
determină fotosensibilitate
(o sensibilitate la lumină a
pielii), pot să producă disbioze
(afectarea florei intestinale).
normale) si afectare hepatică.
• Retinoizi cu administrare
pe cale orală (isotretinoin)conform actualizărilor cu
privire la teratogenicitate
şi tulburările neuropsihice.
La pacienţii la care s-au
administrat retinoizi pe cale
orală au fost raportate rare
cazuri de depresie, depresie
agravată,

anxietate şi modificări ale
dispoziţiei. Retinoizii cu
administrare orală sunt
puternic teratogeni şi nu
trebuie utilizaţi în timpul
sarcinii.
• Retinoizi topici (gelurile
cu isotretinoin, tretinoina)
pot produce o sensibilitate
crescută a pielii la lumina
solară (fotosensibilitate).
Trebuie evitată folosirea
lămpilor ultraviolete şi
expunerea la soare în
perioada tratamentului.
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FARMACIA VERDE

Cura de primăvară
- cu sevă de mesteacăn

Dr. Mariana Olingheru - Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie
scădere a tensiunii arteriale,
asemănător medicamentelor
antihipertensive). Scoarța de
mesteacăn (betulla cortex)
are efecte antimicrobiene
foarte puternice.

Cura de primăvară cu
sevă de mesteacăn

Mesteacănul – un arbore
pentru purificare

Mesteacănul este un arbore
zvelt și luminos care prin
scoarța alba iradiază lumină,
flexibilitate, puritate. Plantele
transferă caracteristicile
informaționale și în structura
părților componente.
De aceea, cura cu sevă de
mesteacăn are dincolo de
efectele biochimice și efecte
la nivel mental și sufletesc
de purificare, regenerare și
ascensiune.

Previne și controlează
bolile cronice
degenerative

De la mesteacăn sunt folosite
în terapie frunzele, mugurii,
amenții, scoarța și seva.
Efectele terapeutice cele mai
cunoscute ale frunzelor de
mesteacăn (betulla folium) sunt
cele de la nivelul rinichiului,
respectiv efectul diuretic și
inhibarea enzimei de conversie
și angiotensinei (efect de

10

Seva se acumulează în
trunchiurile de mesteacăn
odată cu venirea primăverii.
Perioada de recoltare începe în
luna martie și poate continua
până la apariția primelor
frunzulițe (de obicei până la
sfârșitul lunii aprilie). După
apariția mugurilor seva nu se
mai recoltează, nemaiavând
efecte terapeutice.
Seva de mesteacăn este
un lichid limpede, incolor.
Are un gust foarte plăcut,
asemănător unui suc natural
dulceag-acrișor, și este
revigorant.
Seva de mesteacăn se
consumă în stare pură,
proaspăt recoltată, câte
200-400 ml, de 2-3 ori pe
zi. Cura durează cel puțin
2-3 săptămâni, ideal în
toată perioada de recoltare,
respectiv lunile martieaprilie. Se poate păstra
după recoltare câteva zile la
frigider. Pentru a fi consumată
pentru perioade mai lungi
de timp, seva de mesteacăn
trebuie să fie pasteurizată sau
congelată.

Compoziția sevei de
mesteacăn

Seva arborelui de mesteacăn
conține foarte mulți nutrienți
valoroși pentru sănătate:
proteine, vitamine, minerale
(calciu, fosfor, cupru,
magneziu, potasiu, mangan,
zinc, sodiu și fier), enzime,
acizi organici, uleiuri volatile,
taninuri, saponine, zaharuri cu
index glicemic mic (xilitol) și
alte substanțe biologic active.

Beneficiile curei cu sevă
de mesteacăn

• Efect detoxifiant puternic,
acționând la nivelul ficatului și
rinichiului;
• Are efect de reducere
a colesterolului crescut,
trigliceridelor și acidului uric
crescut;
• Are efect diuretic, elimină
apa din țesuturi, drenează
limfa;
• Are efect antioxidant și
antidegenerativ, încetinește
procesele de scleroză a
țesuturilor;
• Ajută la scăderea în
greutate;
• Are efect nutritiv
vitaminizant și remineralizant;
• Are efect tonic fizic și psihic.
Seva de mesteacăn, pe lângă
detoxifierea, remineralizarea
și hrănirea organismului cu
nutrienți esențiali organici, are
și capacitatea de a modifica
pozitiv starea energetică a
organismului uman.

SFATUL
SPECIALISTULUI

Testează-ți riscul
de diabet zaharat!
Dr. Mariana Olingheru - Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Diabetul zaharat - ucigașul
tăcut al civilizației
moderne
Diabetul zaharat afectează
peste 430 milioane de oameni
din întreaga lume, și se
estimează că această afecțiune
va crește alarmant în următorii
ani. Este numit și ,,ucigașul
tăcut”, deoarece evoluează
mult timp fără simptome și
este descoperit adesea prin
gravele sale complicații.

Diabetul în România

Rezultatele finale ale Studiului
Naţional privind Prevalenţa
Diabetului, Prediabetului,
Supraponderii, Obezităţii,
Dislipidemiei, Hiperuricemiei
şi Bolii Cronice de Rinichi
(PREDATORR) realizat în
România (2013-2015) au arătat
că 2 000 000 de români suferă
de diabet și doar 1 000 000
dintre aceștia sunt în evidență
și se tratează. Peste 3 000 000
de români au pre-diabet (risc
crescut de a dezvolta diabet).

Ce este diabetul zaharat?

Diabetul zaharat este
o tulburare metabolică
complexă ce se caracterizează
prin hiperglicemie cronică
asociată cu modificări ale
metabolismului glucidic,
lipidic și proteic.
Simptome sugestive atât
pentru diabetul de tip 2, cât și
pentru diabetul de tip 1 sunt:

sete continuă, consum crescut
de apă (2-4 l/zi), urinare
frecventă, oboseală.
Diabetul de tip 2 evoluează
lent, însă diabetul de tip 1
poate debuta brusc, prin comă
cetoacidozică.
Cine trebuie să se testeze
pentru riscul de diabet
zaharat?
Persoanele care au un risc
mai mare de diabet zaharat
și care trebuie să se testeze
periodic sunt:
• Persoanele supraponderale
și obeze, mai ales cele cu
obezitate abdominală;
• Persoanele cu istoric
familial de diabet zaharat
(părinți, frați, surori, bunici),
persoane cunoscute cu
prediabet;
• Persoanele sedentare,
fumătorii, persoanele cu
vârsta > 40 ani chiar dacă nu
au alți factori de risc;
• Persoanele care au
colesterol sau trigliceride
crescute, HTA sau alte boli
cardiovasculare;
• Femeile cu istoric de diabet
gestațional, femeile care au
boala ovarelor polichistice;

Care sunt testele pentru
depistarea diabetului
zaharat?

• Glicemia bazală. Este un
test rapid, ieftin, nedureros,
care poate depista ușor

diabetul zaharat.
• Valorile normale ale
glicemiei bazale, măsurată
dimineața pe nemâncate,
după cel puțin 8 ore de repaus
alimentar, sunt situate <
100mg/dl; valori între 101-125
mg/dl indică pre-diabetul, iar
valori >126mg/dl indică un
diabet zaharat.
• Hemoglobina glicozilată
Hb A1c este un test foarte
valoros atât pentru depistarea
diabetului și a prediabetului,
cât și pentru monitorizare
pe termen lung a controlului
glicemic în diabet. Reflectă
media glicemiilor din ultimele
3 luni. Valori de referință Hb
A1 c: normal: 4.8-5.6%, risc
crescut de a dezvolta diabet:
5.7-6.4% diabet zaharat:
>=6.5%.
• Testul de toleranță la
glucoză - se recomandă
de către medic atunci
când glicemia bazală este
modificată.
• Testarea genetică (se
recomandă pentru diabetul de
tip 1 în special).

Testează-ți riscul de
diabet. Diabetul nu
doare. Dacă nu este
tratat la timp, diabetul
conduce la amputație de
membre, orbire, infarct
și alte complicații grave!
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Ergonomia la birou
- poziția corectă
Orele petrecute cu ochii în
monitor și șezutul în aceeași
poziție ne pot afecta sănătatea.
Ce înseamnă ergonomia?
Ergonomia este știința
modului în care condițiile
de muncă se potrivesc
persoanelor. Condițiile
ergonomice de lucru constau
în asigurarea unui monitor
de înaltă rezoluție, a unei
surse de lumină optimă,
a unei distanțe corecte de
amplasare a monitorului și
a temperaturii potrivite a
încăperii. Importantă este
și adaptarea birourilor și a
scaunelor pentru angajați.

Testarea atentă înaintea
cumpărării

Cei care stau mereu în
aceeași poziție pe scaun, își
supun coloana unei presiuni
uniltaterale. Poziția corpului
trebuie permanent schimbată.
Scaunul potrivit ne permite să
ne mișcăm pe el, fie să stăm
aplecați în față sau rezemați
pe spate. Nu există scaunul
potrivit pentru toți. Acesta
trebuie testat atent înainte de
a-l cumpăra.

Poziția fixă pe cinci roți

Scaunul trebuie să fie fixat
pe cinci roți, să nu se clatine
și să fie ușor de reglat.
Spătarul trebuie să susțină
forma naturală a coloanei.
Partea din față a suprafeței
de șezut trebuie să fie
rotunjită și capitonată, pentru
a preîntâmpina dereglarea
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circulației sângelui în picioare.
Birourile la care libertatea
de mișcare a picioarelor este
limitată nu sunt adecvate.
Înălțimea mesei de lucru
trebuie adaptată la cea a
scaunului și invers.
Înălțimea corectă de șezut
înseamnă că picioarele
trebuie să formeze un unghi
de 90 de grade în zona
genunchiului când talpa este
pe pământ. Același unghi
trebuie format și în zona
cotului când antebrațele
sunt sprijinite pe planul de
lucru. Dacă înălțimea mesei
de lucru nu poate fi setată,
se poate folosi un sprijin
pentru picioare. Genunchii
și coapsele nu trebuie să se
lovească de masă.

Pauzele din fața
monitorului

Ochii pot suferi de
suprasolicitare dacă sunt
expuși unor monitoare de
calitate inferioară, așezate
în poziția incorectă sau dacă
nu sunt respectate pauzele
necesare. Poziția ideală a
monitorului trebuie stabilită
astfel încât direcția
privirii să fie paralelă
cu fereastra și sursa
de lumină. Distanța
monitorului față de
ochi trebuie să fie
între 50 – 70 cm.
În timpul lucrului,
capul trebuie menținut
în poziție naturală și
nu înclinată. Postura

incorectă, prelungită, poate
afecta spatele, umerii și ceafa,
în special discurile vertebrale.
Pot conduce și la tulburări
de circulație sau de inimă. O
recomandare practică: Lăsați
câteva obiecte la o anumită
distanță, pentru a fi necesar să
vă deplasați din când în când.

Mișcarea regulată

Spațiul de muncă amenajat
ergonomic nu va putea înlocui
mișcarea regulată.
La fiecare oră de lucru la
computer este necesară o
pauză de 10 minute, timp în
care este bine să vă deplasați
și să faceți câteva exerciții de
stretching.
Persoanele care își petrec
întreaga zi la birou, ar trebui
să opteze pentru un program
activ seara. Doar așa veți
putea crea un echilibru între
programul stresant de peste
zi, din fața monitorului, și a
posturii fixe a corpului din
timpul șezutului.

FAMILIE

Evoluția greutății
în timpul sarcinii
Pentru multe femei, perioada sarcinii reprezintă
faza în care calitatea hranei capătă noi
dimensiuni și semnificații.
Luarea în greutate în
mod echilibrat este foarte
importantă, în special în
primele luni de sarcină.
Femeile care la începutul
sarcinii au o greutate
normală înregistrează un
necesar energetic zilnic de
aproximativ 2500 calorii (kcal).
Așadar, valoarea obișnuită a
necesarului energetic zilnic
este depășită cu numai 150250 kcal. Pentru a vă putea
imagina cu ușurință, această
valoare corespunde unei
bucăți mici de macrou afumat
sau unei bucăți de pâine
integrală cu brânză proaspată
sau unei jumătăți de kilogram
de cireșe.
Femeile care înregistrează o
greutate normală, ar trebui
să câștige în cele 9 luni
de sarcină între 11- 16 kg.
Femeile care au o greutate
sub cea normală ar trebui
să câștige în cele 9 luni de
sarcină aproximativ 18 kg.
Femeile supraponderale nu
ar trebui să ia în greutate
mai mult de 7-10 kg în cele 9
luni de sarcină. Dacă femeile
iau mai mult în greutate,
după încheierea perioadei de
alăptare rămân aprox. 2,5 kg
în exces. Acest exces poate
ajunge și la 6 kg dacă luarea

excesivă în greutate s-a
produs înaintea celei de-a
20-a săptămâni de sarcină.

Mamă plinuță, bebeluș
grăsuț?

Greutatea femeii influențează
dezvoltarea fătului. O
greutate sub cea normală
și un consum insuficient
de alimente pot rezulta
într-o dezvoltare întârziată a
fătului și o greutate mică la
naștere. Greutatea în exces
conduce deseori la probleme
în timpul sarcinii, cum ar fi
hipertensiune arterială sau
diabet gestațional. Dietele
de slăbire trebuie evitate
în timpul sarcinii, deoarece
ar afecta direct dezvoltarea
fătului. Totuși, greutatea
mamei nu reprezintă o
garanție sigură a dezvoltării
optime a bebelușului. Există
mai mulți factori: vârsta și
greutatea mamei, tensiunea
arterială, numărul de sarcini
precedente și tipul de sarcină.
Un rol important în starea
de sănătate a fătului îl joacă
nutrienții consumați de
viitoarea mamă. Deficitul de
fier și zinc poate conduce la
o greutate redusă a fătului la
naștere.

Tulburările alimentare
pun în pericol bebelușul

Probleme speciale apar
când femeile care suferă
de tulburări alimentare
precum anorexie, bulimie
sau mâncatul compulsiv își
doresc un copil. Tulburările
alimentare trebuie tratate cu
asistență psihologică înainte
ca pacientele respective
să devină gravide. În caz
contrar, riscul întreruperilor
de sarcină, a subdezvoltării
fătului și a complicațiilor la
naștere este foarte mare. În
plus, este foarte posibil ca și
copilul să dezvolte mai târziu
o tulburare psihică. Acest
risc este semnificativ mai mic
dacă tulburarea alimentară
este vindecată din punct de
vedere psihic și fizic înainte de
începerea sarcinii.
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Checklist în
perioada de
sarcină
Pe lângă bucuria de a fi gravidă, femeia are de-a face cu o multitudine de
gânduri și îndoieli referitoare la alegerile pe care le ia zilnic.
Listele de mai jos au doar
rol orientativ.

Timp de aproximativ 40 de
săptămâni, fătul se va dezvolta
în uterul mamei. Iată câteva
recomandări de care vor beneficia
persoanele gravide și bebelușii.

Alimentație echilibrată

Când vine vorba de
alimentație, opinia generală
este aceea că gravida trebuie
să mănânce pentru doi. O
dietă echilibrată constând din
carbohidrați, proteine, grăsimi
și vitamine va sprijini pozitiv
dezvoltarea bebelușului.
Checklist: alimentația în
timpul sarcinii
• Alimentație echilibrată care
să includă legume proaspete
și fructe;
• Calciu și vitamina D sprijină
formarea oaselor celui mic;
• Vitamina importantă în
primele săptămâni de sarcină:
acizi folici;
• Vitamina C pentru îmbunătățirea
sistemului imunitar;
• Carnea crudă, peștele
crud și alimentele din lapte
nepasteurizat trebuie evitate
ca urmare a riscului sporit de
toxoplasmoză;
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• Evitarea brânzeturilor cu
mucegai datorită pericolului
de listerioză;
• Consumați de preferință
cafea decofeinizată.

Renunțarea la obișnuințe
Consumul de alcool și țigări
trebuie limitat, având un
risc ridicat pentru cel mic.
Nicotina și alcoolul, dar și
drogurile pot de asemenea
provoca malformații dar și
avorturi spontane.

Checklist: obișnuințe în
timpul sarcinii
• Renunțarea completă la
droguri;
• Renunțarea completă la
consumul de alcool și nicotină;
• Medicamentele se vor
administra numai după
consultarea medicului;
• Renunțarea la diete și post
în timpul sarcinii;
• Evitarea activităților fizice
dificile;
• Evitarea ridicării de greutăți
mari;
• Igienă orală intensă.

Menținerea stării de bine
prin sport și mișcare
Mișcarea regulată asigură

menținerea stării de bine și în
timpul sarcinii. În plus, mișcarea
ajută la depășirea stărilor de
stres, aspect foarte important
pentru gravide. Rețineți însă că
nu sunt recomandate sporturile
cu risc sporit de cădere, mersul
pe schiuri sau role.
Checklist: sport și mișcare în
timpul sarcinii
• Exercițiile ideale sunt cele
de relaxare;
• Oferte speciale pentru
persoanele gravide, cum ar fi
yoga, aerobic acvatic, dans;
• Atenție la sporturile care
implică riscuri sporite de
cădere;
• Atenție la sporturile cu
mingea (cum ar fi handbalul,
baschetul sau voleiul pe plajă);
• Trebuie evitate sporturile
care implică încordarea
musculaturii abdominale.
Acest checklist pentru
perioada sarcinii se adresează
sarcinilor fără probleme.
În cazul disconfortului
resimțit în perioada sarcinii
și a întrebărilor legate de
diferitele particularități de
comportament, adresați-vă
medicului ginecolog.

FAMILIE

Ritualuri
pentru
somnul bebelușilor
Experții recomandă să dezvoltăm anumite ritualuri înainte de culcare,
cum ar fi un cântec, discutarea celor petrecute peste zi și stabilirea unor
ore clare de somn.
Ritualuri pentru somnul
bebelușilor

Bebelușii dorm, în medie,
două treimi din zi. Se trezesc
însă la intervale de 3-4 ore,
de cele mai multe ori de
foame. În al doilea an de viață,
bebelușii dorm, în medie,
13 ore/zi. Copiii de șase ani
necesită aproximativ 10,5
ore de somn/ zi. Modelele de
somn diferă de la un copil la
altul, potrivit psihologului York
Scheller: “Nu fiecare bebeluș
va putea respecta un ritm
de somn regulat. Trebuie să
deprindă somnul în același fel
în care învață să stea așezați,
să se ridice etc.”.

Ritualuri pentru somnul
copiilor

Problemele dinaintea
somnului se manifestă
mai pregnant în anii 3-4 de
viață, când cei mici devin tot
mai conștienți de propria
personalitate, iar despărțirea
nocturnă de părinți le produce
anxietăți. În astfel de cazuri,
ar putea fi de folos păstrarea
unei lumini aprinse în
apropierea camerei celui mic,

păstrarea în pat a unui animal
de pluș, a așternuturilor
preferate, vorbitul în șoaptă cu
părinții din cealaltă cameră.

adoarmă imediat la loc, fără
să-și amintească aceste
întreruperi de somn a doua zi.

Ritualurile ajută la găsirea
unei stări de liniște

Între 3 și 5 ani cei mai mulți
copii se trezesc în timpul
nopții în urma unui coșmar.
Chiar dacă cei mici nu se
simt surmenați sau nu
suferă niciun fel de conflict,
coșmarurile pot să apară.
În somn, prin vise, aceștia
procesează tot ce au trăit în
timpul zilei. Situații precum
lătratul unui câine sau o
ceartă cu fratele mai mare le
pot induce celor mici stări de
nesiguranță.

Poveștile de noapte-bună ca
ritual înainte de somn și orele
clare de culcare le conferă
celor mici siguranță și îi ajută
să se liniștească. Iată câteva
exemple de astfel de ritualuri:
• servirea cinei în familie – pe
cât posibil la aceeași oră;
• păstrarea unei rutine:
schimbarea hainelor, spălare,
periajul dinților, toate trebuie
făcute în aceeași ordine;
• pentru ca cei mici să meargă
la culcare mai liniștiti, vorbiți
despre cele petrecute peste zi;
• cel mai plăcut moment al
zilei – când adorm în brațele
mamei sau tatălui, ascultând
o poveste de noapte-bună. Un
astfel de ritual le conferă celor
mici siguranță.
Este normal ca cei mici să se
trezească din când în când în
timpul nopții, să se întoarcă
de pe-o parte pe alta și să

Coșmaruri

Copiii învață că visele nu sunt
reale abia la vârsta la care
termină și grădinița. Cea
mai bună soluție împotrivă
coșmarurilor vine tot de
la părinți, care îi pot liniști
pe cei mici. ”Dimineața
următoare puteți discuta cu
cei mici despre cele visate”,
recomandă York Scheller.
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Criza vârstei
mijlocii
Problemele cu care se
confruntă persoanele care
împlinesc 40 de ani

Multe persoane devin conștiente
în jurul acestei vârste că au
trecut definitiv în cea de-a doua
decadă a vieții. La angajamentul
profesional se adaugă și grijile
pe care le presupune creșterea
copiilor, grijile privind proprii
părinți. Apar probleme de
sănătate, iar responsabilitățile
trebuie împărțite cu ceilalți
membri ai familiei.

Cum să rămâi în formă?

Aniversarea de 40 de ani nu
ar trebui să constituie o sursă
de griji. Cu toate acestea,
sistemul imunitar începe să
scadă, articulațiile devin mai
rigide și musculatura scade,
iar sarcinile de peste zi devin
mai greu de îndeplinit.
Sfatul specialiștilor: cei care
simt că se află în fața unei
crize să încerce să o abordeze
în mod constructiv. Criza nu
înseamnă în mod obligatoriu
transformarea în ceva
negativ. Multe persoane
găsesc acum puterea
necesară pentru a face
schimbările pe care le
doreau, dar le amânau
de mult timp. Pentru
sănătate, aceste
modificări presupun
măsuri concrete, cum
ar fi găsirea timpului
necesar pentru mai
multă mișcare, renunțarea
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la obiceiurile alimentare
nesănătoase, mai mult timp
dedicat relaxării.

Deci distracția trece pe
locul doi...

Pericolul ne pândește prin
obiceiurile nesănătoase, când
consumăm preparate de tip
fast-food.

Recomandări pentru
persoanele sedentare

Nu are rost să vă faceți
abonament la sală, dacă nu
simțiți nicio atracție pentru
astfel de activitate. Începeți
cu pași mici: urcați pe scări
în loc să luați liftul. Înlocuiți
băuturile alcoolice cu cele
fără alcool, și încercați să
renunțați din când în când
la preparatele cu carne sau
mezeluri. Nu este vorba
despre diete, ci despre
schimbarea obiceiurilor.

Ce putem face în plus?

Încercați să ascultați vocea
interioară, să respectați
controalele medicale
preventive, să vă acordați
mai multă atenție. Pentru
femeile peste 40 de ani,
măsurile preventive împotriva
cancerului mamar sunt foarte
importante. După vârsta de 45
de ani, bărbații ar trebui să se
prezinte regulat la controalele
de prostată. De asemenea,
diagnosticarea timpurie a
cancerului de colon este
importantă după vârsta de 50
de ani, atât pentru bărbați, cât
și femei.

Schimbări pentru propria
sănătate

De 2-3 ori pe săptămână
alergați înaintea programului
de muncă. Stabiliți întâlniri cu
un prieten la alergare, pentru
a fi siguri că nu găsiți nicio
scuză să nu vă prezentați.
Acordați atenție alimentației
sănătoase, consumați mai
multe legume și fructe în
stare crudă, bogate în
vitamine, minerale și fibre
vegetale.
Sfârșitul de săptămână
trebuie dedicat
relaxării – gătiți ceva
delicios, dar sănătos,
și plecați în drumeții,
plimbări lungi în natură.

INTERVIU

Farmacistul
Alphega
- mereu aproape de tine!
Mai este puțin și se încheie
postul Paștelui.
Ce le recomandați celor
care au ținut postul (atât
referitor la masa de Paște,
cât și după aceea)?
În ceea ce privește alimentația
(și nu numai), cuvântul cheie
este moderația. Atât în post
cât și după, bine este să fim
moderați. De ce spun asta?!
Pentru că pe cât de benefice
pot fi efectele postului pentru
organism, pe atât de tare
le putem strica alegând
din abundența de alimente
nesănătoase de post de pe
piață, și aici exemplele pot
fi numeroase. La mesele
de sărbători tendința este
să fie mult, totul mult,
vedem la TV „românii și¬au umplut coșurile pentru
sărbători”, cozi peste cozi,
consum exagerat, de aici apar
problemele.
Recomandarea mea ar fi
să scădeți cantitatea și să
creșteți calitatea, pe cât
posibil consumați produse
locale, cu siguranță vor fi
cele mai proaspete. Lansez
deci o provocare, încercați
de Paștele acesta să mâncați
porțiile pe jumătate, nu spun
să nu mâncați, doar mâncați
jumătate.
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Primăvara alergiile își
intră în drepturi. Ce sfaturi
practice ne dați? Există
vreo metodă prin care
am putea preîntâmpina
declanșarea alergiilor?

O, alergiile de primăvară, să
vorbesc despre ele doar în 2-3
fraze?
Mă puneți la încercare
voi
încerca să sintetizez:
1. Pe cei care deja se știu
alergici la praf și polen
îi sfătuiesc să înceapă
administrarea zilnică a
antialergicului prescris de
medic la criza anterioară și
să folosească un produs cu
administrare locală (un spray
nazal cu efect antialergic și

☺

antiinflamator) și să mențină
tratamentul profilactic pe
toată perioada existenței
factorilor declanșatori în funcție
de numărul de alergii, de
exemplu o persoană cu alergie
cunoscută la un anumit polen
să ia tratament profilactic
pe perioada existenței
respectivului polen, câteva zile
înainte și câteva zile după. O
persoană cu alergii multiple, să
spunem la praf, polen de arbori,
de graminee și altele ar fi bine
să mențină tratamentul din
primăvară până în toamnă, în
funcție și de specificul zonei
în care trăiește sau al zonei
vizitate (de ex. la o persoană de
la oraș cunoscută cu alergii la
graminee merge în vizită la țară
în timpul recoltării fânului, în
lipsa antialergicului profilactic
poate apărea binecunoscuta
”febră a fânului”) deci cam de
prin primăvară până în toamnă,
de asta e foarte important să
ne testăm și să ne cunoaștem
exact tipul de alergie.
2. Vitamina D - administrarea
vitaminei D este asociată în
studii recente cu reducerea
frecvenței apariției crizelor
de astm și a intensităților
acestora la cei la care acestea
au evoluat până la stadiul
declanșării astmului, deci stați
la soare, țineți copii la aer și
soare.

Schimbările de
temperatură au impact
asupra organismului
nostru. Cum am putea să
ne creștem imunitatea?

Da, sigur! Schimbările bruște
de temperatură au impact
asupra organismului nostru,
iar aceste schimbări sunt
efectul direct al respectului
nostru față de natură; este
un mare cerc vicios, atât
timp cât vom afecta natura
cu nepăsarea noastră și
schimbările drastice ne vor
afecta pe noi.
Trecând peste partea aceasta
ca să putem face față acestor
schimbări necontrolate,
trebuie să ne asigurăm că
organismul nostru are tot ce
îi „trebuie”, că este hidratat,
vitaminizat, că este „călit”
și poate rezita la schimbări
bruște, și asta o putem face
prin schimbarea tendinței
de hiperprotecție și prin
suplimentarea aportului de
vitamine și minerale.

Cum putem să ne pregătim
corpul pentru vară?
Este ușor; trebuie să ne
asigurăm că suntem bine
hidratați, să ne asigurăm
că ne îmbrăcăm cu haine
fabricate din materiale
naturale de calitate, să nu
ieșim din casă fără creme
de protecție UVA și UVB,
asta e simplu! Știți ce mi se
pare foarte greu în vremurile
noastre? Să pregătim vara
pentru noi... trăim exact
efectele comportamentului
nostru nepăsător și voi da
un singur exemplu: cei ce
stau mult în mașini parcate
cu motorul pornit, ați trecut
vara pe lângă vreunul? Ați
văzut cum se simte aerul
de lângă acea mașină? Vi se
pare bine? Am o întrebare
pentru cei ce au acest obicei:
când vă dați jos din confortul

vostru, respirați alt aer? De
dragul tuturor sunt sigură că
ar trebui să avem fiecare mai
multă grijă față de amprenta
noastră asupra mediului.

Aveți pacienți care
practică automedicația?
Cum reușiți să-i convingeți
să recurgă la sfatul
farmacistului/ medicului?

☺

O, prietenul Google
sau
„vreau ce a luat vecina că
ei i-a mers bine”; cine nu le
întâlnește? Câteodată cred
că le-am auzit pe toate și fix
atunci apare cineva care să
mă surprindă.

Nu am o abordare fixă legată
de acest subiect, depinde de
situație și de înverșunarea
celui care „s-a informat și s-a
documentat”. Prima intenție
este să îi conving să ajungă la
medic.
Celor care par de
neînduplecat le explic
pericolele tratamentului
autorecomandat și le expun
varianta corectă, pe cât îmi
permite afecțiunea în cauză.
În niciun caz nu eliberez ce mi
se cere dacă asta depășește o
limită de siguranță.

Care sunt cele mai
frecvente afecțiuni cu
care se confruntă copiii în
această perioadă?

Aveți sfaturi pentru părinți?
Pe lângă niște mici răceli și
câteva secreții nazale care nu
ar trebui să sperie pe nimeni,
ar mai fi alergiile despre care
am vorbit mai sus; și apoi vin
„bolile copilăriei” cărora le
„place” să apară primăvara,
în general aceste boli pot
fi prevenite prin vaccinare
și eu mă poziționez clar în
tabăra pro-vaccinare, nu mă
regăsesc în „ noi le-am făcut
și uite, ne-am făcut mari”, ci
mai degrabă în „dacă există
o formă să evit suferința
copilului, o voi evita”.
Pe lângă bolile ce pot fi
prevenite prin vaccinare,
toate celelalte pot fi prevenite
sau măcar diminuate prin
încercarea de a menține
organismul sănătos, echilibrat
și voios, deci joaca în aer liber,
soare, veselie și suplimente
nutritive în funcție de
carențele observate.
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Desensibilizarea
în cazul alergiilor
Când mesteacănul, arinul,
alunul încep să elibereze
polen, începe și perioada
rinitei alergice.

Avantajele desensibilizării
Desensibilizarea combate
cauzele alergiei, persoanele
alergice fiind expuse la
substanțele la care sunt
alergice. Substanțele sunt
administrate prin injecții
subcutanate, dar există și
posibilitatea administrării
orale a acestora, sub formă
de picături sau tablete. Dacă
pacientul este alergic la mai
multe substanțe, medicul
poate prepara anumite
combinații din mai mulți
alergeni.

Desensibilizarea: posibilă nu
doar în cazul rinitei alergice
Prin desensibilizare
pot fi tratate și alergiile
la acarieni, la anumite
ciuperci de mucegai, la
pișcăturile de insecte și
părul de animale. Totuși, în
cazul unui astm puternic,
a problemelor sistemului
circulator și a tumorilor, a
sistemului imunitar scăzut,
a problemelor renale și
în timpul sarcinii, nu se
recomandă efectuarea
desensibilizării.

Imunoterapia subcutanată
Medicul trebuie consultat
în legatură cu diferitele
posibilități de vaccinare

antialergică. La început,
tratamentul se desfășoară
săptămânal, ulterior fiind
suficientă o injecție pe lună.
Terapia poate fi aplicată cu
succes împotriva alergiei la
polen, la veninul de insecte,
ciuperci de mucegai, păr de
animale sau acarieni.

Imunoterapie
sublinguală

Dacă pacientul suferă de
o fobie împotriva acelor,
este posibilă și o terapie
orală. Pacientului îi sunt
administrate picături pe o
perioadă de cel puțin trei ani,
zilnic sau la două zile. Pentru
a exclude efectele secundare,
prima administrare se va
realiza sub monitorizare
medicală.

Imunoterapia cu tablete

În cazul tratării alergiei la
polenul de ierburi, rata de
succes a desensibilizării
cu tablete este mai mare.
Tratamentul cu tablete poate
începe cu până la patru
săptămâni înaintea începerii
sezonului de înflorire.

Efectele secundare ale
desensibilizării

Odată cu injectarea
subcutanată a substanței
este posibilă o reacție de
înroșire, inflamare a pielii
și chiar apariția senzației
de mâncărime. Simptomele
pot fi reduse în intensitate

prin aplicarea de comprese
reci asupra zonei înroșite. În
cazul optării pentru terapia
cu tablete sau picături, este
posibilă inflamarea sau
mâncărimea cavității bucale,
sau a amigdalelor. Efectele se
estompează de la sine.
Este posibilă o stare
generalizată de oboseală
resimțită în ziua tratamentului
și se recomandă evitarea
acestor factori de stres
suplimentar în ziua
tratamentului.

Desensibilizarea: Rată
mare de succes

Studiile arată că în special
pacienții care suferă de alergii
la polen, la acarieni sau
venin de insecte se bucură
de o rată mare a succesului
desensibilizării. Gradul de
succes al desensibilizării
depinde de vârsta pacientului
și de tabloul clinic general.
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Cum reacționăm
în cazul unei
intoxicații la copii?
Curiozitatea celor
mici nu cunoaște
limite, iar locuința
este plină de pericole.
În unele soluții de
curățare au fost
adăugate substanțe
atât de amare, încât
odată gustate de copii,
aceștia le vor scuipa
imediat. Recipientele
atractive și lichidul
colorat se regăsesc în
mai toate locuințele și
de cele mai multe ori
se află la îndemâna
copiilor. Deseori,
intoxicația și, mai
ales, sursa nu pot fi
stabilite imediat.
Recunoașterea intoxicației

Părinții trebuie să intre în
alertă când cei mici povestesc
de senzația unui gust
neplăcut sau când găsesc un
ambalaj gol. Un indiciu clar
al intoxicației sunt urmele de
detergenți în gură, pe față, pe
mâini sau țesutul conjunctiv
înroșit puternic în jurul ochilor
și al buzelor.
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Alte indicii:
• Modificarea spontană a
comportamentului copilului;
• Hipersalivație;
• Dureri abdominale, stare de
rău, diaree, dureri de cap;
• Tulburări de cunoștință, apatie,
pierderea cunoștinței;
În cele mai grave cazuri sunt
posibile tulburări de respirație sau
chiar stopul cardio-respirator.

Cum trebuie să reacționați?
• Dacă observați în gura copilului
resturi de substanță, încercați să
le îndepărtați cu un deget;
• Dacă substanța este
cunoscută, iar copilul nu
prezintă semnele unei
intoxicații, sunați la numărul
de urgență 112 sau apelați la
un medic pediatru. Păstrați
toate resturile de substanță
ingerată sau vărsată și
prezentați-le medicului;
• Nu oferiți copilului nimic
de mâncare. Laptele
este periculos, ajutând la
asimilarea mai rapidă a
substanței toxice în sânge;
• Nu provocați vărsăturile;
• Monitorizați respirația și
circulația;
• Permiteți copilului să bea
multă apă pentru a dilua
substanța (dar nu băuturi
carbogazoase și lapte). Copilul
nu trebuie să verse (pericol de
iritare a esofagului și a gurii).

Cum puteți evita
producerea unei intoxicații?

Administrați cărbuni
activi și un antispumant
ca medicament de primajutor. Trusa de prim-ajutor
trebuie să conțină și numărul
centralei de urgență în
caz de intoxicații. Solicitați
ajutorul farmacistului și al
medicului pediatru în alegerea
medicamentelor.
• Păstrați sub cheie
medicamentele, soluțiile de
curățare, detergenții de vase
și de rufe;
• Folosiți capacele speciale de
închidere împotriva accesului
copiilor. Nu refolosiți
recipientele pentru alimente;
• Rețineți că orice aruncați la
gunoi poate fi găsit de copilul dvs;
• În cazul în care cel mic
cotrobăie în poșetă, nu
păstrați în ea parfumuri,
țigări, medicamente;
• Alcoolul trebuie păstrat
întotdeauna într-un spațiu
ferit și inaccesibil celor mici;
• Nu păstrați în grădină sau
pe balcon plante toxice;
• Nu păstrați oje, acetone,
fixative, creme la îndemâna
copiilor;
• Mini bateriile pot fi înghițite;
• Dacă cel mic își petrece
timpul și în alte locuințe (bunici,
îngrijitori), aceste măsuri
preventive se aplică și acolo.
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Alergia la
albumină
Substanța care declanșează alergia este de fapt inofensivă, însă sistemul
imunitar al persoanei care suferă de această alergie clasifică substanța
drept agresivă și reacționează, încercând să o combată.
Histamina este responsabilă
pentru roșeață, inflamații
și iritații, fapt pentru care
persoanele care suferă
de alergie la albumină
experimentează stări de
rău, dureri abdominale,
diaree, roșeață sau
chiar dificultate în
respirație, după ce
consumă ouă.
În funcție de gravitatea
alergiei, uneori și consumul
unor cantități infime de
alergeni poate induce o stare
de șoc care poate avea urmări
fatale.
Alergia nu este la fel de
puternică în cazul tuturor
celor afectați. Unele persoane
care, spre exemplu, nu
pot consuma ouă crude (în
desert), dar pot consuma fără
probleme ouă dacă acestea
sunt gătite. Alții suferă de
alergii atât de puternice
încât nu pot consuma nici
măcar ouă de rață sau gâscă.
Cazurile de alergii încrucișate
sunt mai rare, însă atunci
când apar pot fi provocate
de alimente cu structuri
asemănătoare chimic
albuminei, respectiv carnea
de pasăre.

Alergia la alimente

Când vine vorba de alergii
la alimente, trebuie să
amintim și de pseudo-alergii.
Ingredientele anumitor
alimente precum conservanți,
potențiatori de aromă și
coloranți pot reacționa direct
cu mastocitele, eliberând
histamină. Consumul de
alimente bogate în histamină,
precum brânza, peștele,
carnea și vinul, poate conduce
la apariția unor simptome
similare alergiei în cazul
anumitor persoane.
Spre deosebire de alergii,
pseudo-alergiile sunt mai
rare, iar disconfortul poate fi
creat numai de cantități mari
de pseudo-alergeni. Regula

este însă aceeași: evitați
substanțele care provoacă
apariția simptomelor
respective!
Evitarea consumului de
ouă poate fi complicată
atunci când începem să
citim etichetele tuturor
alimentelor. Ouăle sunt
folosite ca agent de legare,
de creștere și desfacere, și
se regăsesc în produsele de
patiserie, în sosuri, maioneză,
înghețată, creme și deserturi.
Ouăle mai sunt folosite și
pentru redarea clarității
anumitor feluri de mâncare,
astfel că poate fi regăsit în
supe, sucuri și chiar în vin. Pe
lista de ingrediente prezentă
pe etichetă, în spatele
proteinei de origine străină,
de origine animală, lecitină,
stabilizatori sau emulgatori, se
ascunde deseori oul de găină.
Cea mai sigură metodă
este evitarea alimentelor
procesate și pregătirea lor
acasă. Însă cele mai multe
rețete necesită folosirea de
ouă. Iată câteva produse
alternative (majoritatea
pe bază de soia) care sunt
disponibile în magazinele
naturiste sau în farmacii.
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Enurezis

- emisia involuntară de urină la copii
De îndată ce încep grădinița, copiii trebuie să fie capabili să rămână
curați, fără scutec. Când însă, în ciuda tuturor încercărilor, cel mic
continuă să ude pantalonii sau patul, crește și panica în rândul părinților.
Prezentare succintă

Unul din 5 copii cu vârsta de
5 ani și unul din 10 copii cu
vârsta de 7 ani continuă să
ude patul. Medicii vorbesc
de enurezie în cazul copiilor
de peste 5 ani care timp de 3
luni udă patul. Când emisiile
involuntare de urină se produc
ziua, avem de-a face cu
enurezia diurnă, iar în timpul
nopții cu enurezia nocturnă.
Majoritatea copiilor reușesc
în jurul vârstei de 3 ani să își
controleze vezica.

Cauze

Cea mai întâlnită cauză a
emisiei involuntare de urină
la copii este „hormonul
antidiuretic“, care limitează
producția de urină în timpul
somnului și al cărui ritm
zi-noapte trebuie reglat. La
unii copii, acest hormon se
reglează mai repede decât la
alții.
Factorii psihici joacă un
rol minor. Pentru emisiile
de urină involuntare din
timpul zilei este responsabil
controlul insuficient al vezicii
deoarece vezica și mușchii nu
colaborează.

Ce puteți face?

• În cazul în care copilul
dvs. a împlinit deja 5 ani, ar
trebui să discutați cu medicul
pediatru. Se recomandă
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notarea cantităților de lichid și
a orelor la care acestea sunt
consumate de copil și orele le
care acesta a folosit toaleta
și la care s-au înregistrat
emisiile involuntare de urină;
• Trebuie să rețineți că toți
copiii reușesc în cele din urmă
să depășească această stare
și să rămână curați. Cu puțină
răbdare vă puteți asigura
că aceste episoade nu se
transformă într-un factor de
stres psihic;
• Păstrați-vă calmul. Copilul
dvs. nu încearcă să vă supere,
mai degrabă suferă și el de
pe urma situației. De aceea,
nu îl jigniți și nu îl pedepsiți, ci
discutați;
• Explicați-i copilului că nu are
niciun motiv pentru care să
se rușineze, și că propriul lui
corp are nevoie de puțin mai
mult timp pentru a se adapta.
Așezați pe saltea un cearșaf
impermeabil și oferiți copilului
un scutec în timpul nopții. Nu
îl obligați însă să îl poarte; unii
copii nu se vor simți astfel mai
în largul lor și vor crede că nu
sunt luați în serios;
• Consumul de lichide după
cină trebuie limitat;
• Pantalonii/salteaua cu
alarmă care se activează la
umiditate pot antrena creierul
copilului să conștientizeze la
timp vezica plină. Merită să
încercați în cazul în care nu

constatați nicio îmbunătățire
după mai multe luni.
• Consultați medicul cu privire
la necesitatea unui tratament
medicamentos.
• Ceaiul din plante medicinale
(fenicul, lavandă, tei, melisă,
flori de portocal) se poate
dovedi eficient. Încercați,
înainte de culcare, o baie la
picioare, apoi masați zona
femurală și inghinală a
copilului cu ulei de sunătoare.
• Puteți apela la un terapeut
homeopat cu experiență.
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Prevenirea
hepatitelor
virale A și B
Hepatita A - pericol în
călătorii

Agenții patogeni care
declanșează această boală
hepatică nu se ascund doar la
Tropice, ci sunt prezenți și în
țări mediteraneene precum
Italia și Spania. O protecție
eficientă împotriva hepatitei A
și B este vaccinul.

Pericol pentru turiști

Pentru persoanele fără
imunitate dobândită natural
și nevaccinate, pericolul de
infectare este deosebit de
mare. Principalele surse
de infecție sunt alimentele
contaminate, apa infectată,
fructele de mare crude sau
nepreparate suficient. În
plus, pot fi purtătoare de
virus și persoanele aparent
sănătoase, deoarece
simptomele de boală apar
numai după 1-4 săptămâni.
Derulare diferită a bolii
Ochii devin galbeni, urina se
închide la culoare, scaunul
devine aproape alb, și se
instalează o stare generală
de rău. Aproximativ o treime
dintre persoanele afectate
prezintă stări febrile, frisoane
și dureri articulare. Chiar dacă
hepatita A nu se cronicizează
și derularea bolii are loc
fără complicații, persoanele
în cauză sunt afectate timp

de 1-2 luni, uneori chiar
4. În cazul copiilor foarte
mici, hepatita A nu prezintă
simptomele obișnuite. Chiar
dacă boala este de cele mai
multe ori inofensivă pentru cei
mici, aceștia devin surse de
infecție pentru cei din jurul lor.
Vaccinul împotriva hepatitei A
este singura măsură eficientă
de protecție.

Hepatita B - o boală ce
poate avea urmări fatale

După tuberculoză și malarie,
este boala infecțioasă care
face cele mai multe victime
la nivel mondial. Persoanele
care supraviețuiesc
stadiului acut sunt expuse
complicațiilor precum ciroza
hepatică și cancerul hepatic.

Infecția cu virusul
hepatitic B (VHB) în
Romania

Prevalența infecției cu virus
hepatitic B în populația
generală a României in 2013
era de 4,2%. România se
menține însă și în prezent în
grupa țărilor cu prevalență
ridicată pentru infecția cu
VHB.
Virusul hepatic B se transmite
prin sânge și secreții.
Contactele sexuale reprezintă
cea mai frecventă sursă de
infecție.

Numai vaccinul vă poate
proteja

Vaccinul asigură o protecție
sigură împotriva contaminării
cu hepatita A și B. Sunt
necesare 2 vaccinări la
interval de 4 săptămâni și apoi
o a 3-a vaccinare după șase
luni de la primul vaccin pentru
a garanta eficiența.

Prezentare pe scurt a
hepatitei A și B

Transmitere:
• Hepatita A: alimente
nespălate, toalete infectate
• Hepatita B: sânge și mucoase
Risc:
• Hepatita A: excursii în
străinătate, în special în
spațiul Mării Mediterane
• Hepatita B: sex neprotejat,
transfuzii de sânge, seringi
nesterile
Perioada de incubație:
• Hepatita A: între 2 și 9
săptămâni
• Hepatita B: între 1 și 6 luni
Progres acut și vindecare:
• Hepatita A: 99% din cazuri
• Hepatita B: 90% din cazuri
Vaccinare posibilă:
• Hepatita A: Da
• Hepatita B: Da
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Ce să mâncați
când sunteți
bolnav
Probabil că ați remarcat deja faptul
că apetitul scade considerabil când
suntem bolnavi. Chiar și cele mai
apetisante mâncăruri ne pot lăsa
indiferenți atunci când starea noastră
de sănătate nu este bună. Trebuie să
realizăm însă că este important să ne
hrănim bine și să rămânem hidratați pe
durata bolii. Diferite tipuri de mâncare
pot combate diferite boli.
Iată mai jos o listă de
recomandări de alimentație
corespunzătoare câtorva
afecțiuni mai des întâlnite:

grepfruturile conțin vitamina
C, care cresc imunitatea și
luptă împotriva febrei.

Gripă și răceală

• Ghimbir
Ghimbirul poate fi folosit atât
pentru salate, cât și pentru
ceaiuri. Dacă veți considera
că aroma este prea puternică,
puteți adăuga niște miere în
ceai.

• Ceai
Ceaiurile de turmeric
ameliorează durerile în
gât, având proprietăți
antiinflamatorii și antiseptice.
De asemenea, se recomandă
să beți ceai de echinacea
pentru a scurta perioada
simptomelor de gripă și
răceală.
• Miere
Mierea este bogată în
proprietăți antibacteriene și
tratează tusea.
• Citrice
Portocalele, lămâile și
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Diaree și stări de vomă

• Bananele
Bananele sunt nu numai
gustoase, dar și foarte
sănătoase.
• Apa de cocos
Apa de cocos conține
minerale precum sodiu și
potasiu și ajută la hidratarea
organismului după stări de
vomă și diaree.

Constipație

• Fructe uscate
Fructele uscate precum
caisele, smochinele si prunele
conțin sorbitol, un laxativ
natural, și se recomandă
în cazul în care suferiți de
constipație.
• Semințe de in
Datorită conținutului de fibră
solubilă, semințele de in sunt
recomandate în constipație.
De asemenea, reprezintă o
excelentă sursă de Omega 3.
Există însă și alimente pe
care ar trebui să le evitați,
precum lactatele, alimentele
procesate, cafeina și alcoolul.
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Coriza

- care sunt cauzele și cum o putem combate?
Coriza este enervantă – nimic nu mai are miros, nimic nu mai are gust,
nu mai reușim să dormim și căutăm mereu batiste.
Ce este coriza?

Coriza sau rinita este o
inflamație a mucoasei nazale
provocată de viruși. Mucoasa
afectată începe să secrete mai
mult mucus. În plus, mucoasa
se umflă și respirația este
îngreunată, fiind afectat atât
mirosul, cât și simțul gustului.

Care sunt cauzele corizei?

Infecțiile
De cele mai multe ori, coriza
este provocată de o infecție
virală, cum ar fi rinovirusul
sau virusurile gripale. Coriza
acută durează între opt și zece
zile, fiind deseori însoțită și de
tuse, durere în gât, dureri de
cap, dureri musculare.
Alergiile
Tot mai multe persoane
suferă de corize alergice, care

reprezintă o reacție exagerată
a sistemului nostru imunitar
la anumite proteine care se
regăsesc în polenul plantelor.
De îndată ce polenul ajunge
în ochii sau nasul persoanelor
alergice, ochii lăcrimează,
nasul curge. Coriza alergică
poate fi activată de copacii care
înfloresc timpuriu, de blană
de animale, praf, mucegai,
alimente sau medicamente.
Coriza cronică
Coriza cronică este provocată
de poluarea aerului, fumat,
anumite medicamente,
consumul de alcool sau de
obstrucțiile nazale. Bacteriile,
virusurile, ciupercile
și paraziții pot provoca
simptome cronice.
Polipii
Proeminențele mucoasei
nazale se numesc polipi și
se formează ca urmare a
unei inflamații cronice
a mucoasei nazale.
Respirația pe nas și
simțul mirosului
sunt puternic
afectate. De
cele mai multe
ori, aceste
proeminențe
găzduiesc
adevarate colonii
de bacterii fapt ce
provoacă apariția
corizei.

Coriza provocată de
medicamente

O formă dureroasă a corizei
este cea provocată de
folosirea regulată a spray-ului
nazal. Majoritatea acestor
spray-uri conțin așa-numite
simpto-mimetice, care
decongestionează mucoasa
nazală. Însă prin folosirea
prelungită a acestor mijloace
se provoacă inflamarea
mucoasei nazale.

Cum puteți combate
coriza?

Reacțiile corecte
Cel mai important este aportul
suficient de lichide. Beți
minimum 2, chiar 3 litri de
lichide/zi. Asigurați un climat
propice în cameră: evitați
încăperile prea calde sau prea
uscate, acestea vor agrava
starea mucoasei. Instalați
un umidificator sau așezați
prosoape ude pe calorifer.
Evitați încăperile cu fum și
supraîncălzite!
Medicamente
Apelați la preparatele care
umezesc mucoasa nazală
și care o decongestionează,
mucusul devine mai lichid și
este eliminat mai ușor. Aceste
preparate conțin apa de mare,
sare marină, sare Emser
naturală sau ser fiziologic.

37

ÎNGRIJIRE

De ce simțim
mâncărime în
zona plăgilor?
Vorbim de o experiență prin care am trecut cu toții. Ne accidentăm în
timp ce mergem cu bicicleta, ne tăiem în timpul bărbieritului sau
pur și simplu ne lovim în timp ce meșterim prin casă. Mai întâi,
resimțim o durere puternică, apoi plaga pare că ar
fi fost anesteziată. Când se formează crusta
deasupra plăgii și începe procesul de
vindecare, resimțim o mâncărime
puternică în zonă. Cum se explică această
mâncărime și cum o putem depăși?!
Mâncărimea – un semn
pozitiv

Mâncărimea unei răni nu ar
trebui să ne neliniștească,
dimpotrivă. Este un indicator
al faptului că plaga se află
în plin proces de vindecare.
Organismul nostru
gestionează o adevărată
organizație în care fiecare
celulă joacă un rol și
îndeplinește o funcție. Pentru
a coordona procesele, celulele
schimbă între ele substanțe
transmițătoare. Aceste
substanțe bio-chimice servesc
drept mediu de comunicare
pentru celule.

Substanțele
transmițătoare sunt cele
care provoacă mâncărimea
plăgii
În cazul unei plăgi, această
organizație intră într-o stare
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de dezechilibru.
Este activat dintr-o
dată un număr
mare de celule
de reparare, care
trebuie să refacă
diferite straturi ale
pielii. Celulele trebuie
să se reorganizeze și să
inducă un proces de vindecare
cât mai rapid. Pentru a evita
pierderea de sânge și gradul
sporit de infecție, celulele
trebuie să comunice între ele
în mod accentuat și, în primul
rând, rapid. Dat fiind faptul că
plăgile sunt foarte sensibile,
ele sunt iritate de substanțele
transmițătoare, de unde
rezultă și mâncărimea.

Cum putem combate
mâncărimea?

Deși este tentant să dăm curs
mâncărimii și să scărpinăm

plaga, ar trebui să ne abținem.
În caz contrar, bacteriile
ar putea pătrunde în plaga
încă nevindecată și ar putea
provoca o infecție.
Mâncărimea poate fi
combătută prin aplicarea unei
comprese reci. Astfel, celulele
nervoase vor transmite
creierului senzația de rece, nu
mâncărimea.

ÎNGRIJIRE

Mesoterapia
- aliatul împotriva stresului

Mesoterapia a fost dezvoltată în anii ‘50 de medicul francez Dr. Michel
Pistor, și constă în administrarea de medicamente în doze mici direct în
părțile afectate ale corpului. Mesoterapia este folosită în toate domeniile
medicinii, cu precădere în practicile estetice și anti-îmbătrânire.
Mesoterapia este o punte
între tratamentele naturale
și medicina convențională.
În România, această metodă
este clasificată în rândul
celor alternative. În ultimii
ani, mesoterapia a devenit
cunoscută în special în
domeniul procedurilor antiaging și cele cosmetice.
Mesoterapia trebuie
practicată numai de medici
și de practicienii medicinii
naturiste. Cosmeticienii care
oferă servicii de mesoterapie,
trebuie să dispună de
calificările necesare.

Microinjecții punctuale

În cercurile de specialitate
ale mesoterapiei, se atrage
mereu atenția asupra
efectelor secundare minime
ale acestei metode.
După o consultație în detaliu
cu pacientul, se pregătește
un amestec special, constând
din mai multe substanțe.
Medicii recurg la substanțe
din medicina convențională,
potențe homeopate, minerale
și vitamine pentru obținerea
preparatelor necesare, care
sunt apoi administrate în
diluții reduse de substanțe.
Amestecul obținut este apoi
injectat, în doze foarte mici,
în straturile superioare ale
pielii din zona care necesită

tratament. Se formează astfel
un fel de depozit de substanțe
active în corp, substanțele
eliberându-se treptat pentru
ameliorarea stării. Injecția
în sine nu este dureroasă,
deoarece în amestecul
injectabil este întotdeauna
inclus și un anestezic ușor.
Succesul mesoterapiei este
condiționat atât de amestecul
obținut din diferitele
substanțe, cât și tehnicile de
injectare.

Piele întinsă, fără riduri

Pe fondul trendului antiaging, mesoterapia și-a
câștigat popularitatea. Astfel,
este posibilă întinderea
ridurilor, tratarea celulitei și
a striațiilor din perioada
de sarcină fără a
recurge la bisturiu.
Efectul de întindere
este obținut prin
injectarea de acid
hialuronic, diferiți
antioxidanți
și vitamine.
Această variantă
a mesoterapiei
este cunoscută
și sub denumirea
de mesolifting
sau biolifting.
Printre acestea se
numără și așa-numita
injecție „adio-grăsime”

prin care este eliminată
grăsimea din părțile dorite
ale corpului. Deși se apelează
la mesoterapie în special
în tratamentul cosmetic, în
ultimii ani s-au înregistrat
numeroase succese și în alte
domenii ale medicinei, cum
ar fi reumatismul, artrozele,
durerile arteriale și de spate,
migrene, dureri de cap, dar
și accidentări sportive, cum
ar fi contuziile, luxațiile
și contorsiile musculare.
Mesoterapia se recomandă
și în tratarea simptomelor
cauzate de stres, cum ar fi
insomnia și extenuarea.
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ÎNGRIJIRE

Ce este
agorafobia?
Agorafobia reprezintă o tulburare de anxietate cu privire la spațiile
deschise. Se numără printre numeroasele fobii existente și reprezintă
frica față de un anumit obiect, respectiv situație.
Folosirea corectă a termenului
(Agora, din limba greacă
= piață, spațiu public de
adunare) pare să fie neclară
pentru mulți, fiind deseori
confundată cu frica de spații
înguste (claustrofobie).
Agorafobia descrie frica față
de adunările de oameni și de
spațiile largi, pe care cei care
suferă de agorafobie încearcă
să le evite, temându-se că nu
se vor putea retrage suficient
de repede în cazul unei situații
penibile sau periculoase. De
cele mai multe ori, persoanele
care suferă de agorafobie
dezvoltă atacuri de panică.
Definiția a suferit modificări
Agorafobia a fost definită
în trecut ca frică față de
piețele și spațiile publice
sau străzile largi, mai
exact de adunările
mari de oameni,
de prezența în
cadrul unui public
amplu. Potrivit
unei definiții
detaliate, stabilită
în urma acumulării
de cunoștințe
medicale, agorafobia
include și frica de a
se afla într-o situație
penibilă sau periculoasă,
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frica de simptome ale
organismului considerate
periculoase, frica de a nu se
putea retrage la timp și de
a pierde controlul situației.
Agorafobia este determinată
de factori genetici și de
mediu, iar apariția ei poate fi
determinată de un eveniment
stresant sau traumatic. Există
studii care atestă faptul
că persoanele afectate de
agorafobie sunt predispuse la
depresie.
Astfel, în prezent, agorafobia
este folosită pentru a descrie
următoarele anxietăți:

• Frica de spațiile largi, alei,
străzi (goale), săli, biserici,
hale. Însă rareori această
frică este percepută ca un
indiciu al unei boli;
• Frica și evitarea anumitor
situații neplăcute sau
considerate periculoase
pentru persoana în cauză,
temându-se de un atac de
panică; frica de a părăsi
propria locuință (de unul
singur), de a merge la
cumpărături, la muncă, de a
folosi mijloace de transport
în comun și, în principiu, de a
părăsi spațiul în care se simte
confortabil;
• Folosirea anumitor obiecte
pentru calmarea acestor
stări de frică: o persoană
însoțitoare, obiecte simbolice
de protecție, precum
bastoane sau alte
obiecte familiare
precum căruciorul
copiilor, căruciorul
de cumpărături,
animalul de
companie, colțuri
„sigure” pentru
evacuare aflate în
apropierea ușilor,
ochelari de soare
etc.

ALIMENTAȚIE

Ghimbirul

Ghimbirul este folosit în special pentru
tratarea problemelor de digestie, precum
balonarea și senzația de sațietate, dar
și pentru stimularea apetitului scăzut. De
asemenea, ghimbirul poate alina și simptomele
kinetozei (răul de mișcare), precum amețeala, durerile
de cap, greața și vărsăturile. Prin blocarea anumitor receptori care
reacționează la serotonină, ghimbirul reduce stările de greață.
În China, ghimbirul este folosit
în tratarea febrei, a tusei, a
stărilor de greață, a durerilor
de stomac și a diareii.
Dat fiind faptul că ghimbirul
încălzește din interior,
este folosit cu succes și
pentru tratarea răcelilor.
Domeniul principal în care
găsește aplicare este cel al
condimentării preparatelor și
băuturilor.
Homeopatia apelează la
ghimbir și pentru tratarea
astmului bronhic și a retenției
urinare.

Conținut

Rădăcina de ghimbir conține
1,5 - 3% ulei eteric. Alte
substanțe active importante
care se regăsesc în ghimbir:
gingeroli (substanțe antiinflamatoare și antioxidante
valoroase) și shogaoli.
Shogaolii sunt constituenți
ai ghimbirului asemănători
în structura chimică cu
gingerolii. Gustul specific
al ghimbirului se datorează
în special conținutului de
gingerol.

Recomandări pentru
utilizare

Împotriva problemelor
digestive, a balonărilor, a

senzației de sațietate, a
diareii, a durerilor de stomac,
a apetitului scăzut, a răului de
mișcare, a răului de altitudine,
a vărsăturilor, a amețelilor,
gastritei.
Cea mai răspândită formă
pentru consumul de
ghimbir în scop terapeutic
este ceaiul. De asemenea,
ghimbirul uscat poate fi
achiziționat și sub formă
de pulbere, în numeroase
preparate combinate sub
formă de sucuri, bomboane,
picături, creme. Doza zilnică
recomandată este de 2-4
grame de pulbere de ghimbir
uscat.
Pentru tratarea grețurilor din
timpul sarcinii, specialiștii
recomandă ghimbirul,
deoarece până în prezent
nu există studii care să
ateste efecte nedorite ale
acestuia asupra fătului. Cu
toate acestea, pentru orice
medicament adminstrat în
timpul sarcinii este indicat să
consultați medicul.
În cazul calculilor biliari,
consumul de ghimbir se
recomandă numai după
consultarea medicului

curant. În cazul administrării
pe termen îndelungat sau
în cazul unei doze mari,
ghimbirul poate influența
capacitatea de coagulare
a sângelui și tensiunea
arterială, și în același
timp nivelul glicemiei
din sânge (scădere). Din
acest motiv, se recomandă
atenție sporită persoanelor
diabetice care se află sub
tratament cu medicamente
pentru subțierea sângelui,
cât și persoanelor cu
hipertensiune, care pot
necesita scăderea dozelor
uzuale ale medicamentelor
pentru diabet, respectiv
hipertensiune. Acest fapt este
însă benefic pentru organism.
Substanțele aromatice care
se regăsesc în ghimbir
acționează asupra receptorilor
termici ai mucoasei cavității
bucale, fapt ce stimulează
producția de salivă și de
suc gastric. În mod indirect,
prin acestea sunt stimulate
și alte mecanisme precum
secreția de bilă. Prin aceste
mecanisme, ghimbirul
susține digestia normală a
alimentelor.
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ALIMENTAȚIE

Fructele de pădure
- un izvor de ingrediente benefice organismului
Fructele de pădure au un conținut mare de vitamine, minerale și fibre
care ajută tranzitul intestinal, sunt antioxidante, anti-inflamatoare și
reglează tensiunea.
Fructe indehiscente și
fructe agregate

Fructele de pădure se împart
în fructe indehiscente și fructe
agregate:
• Cele mai frecvente sunt
cele indehiscente: coacăze,
afine, struguri, banane, kiwi,
curmale, castraveți și dovleci;
• Căpșunele, zmeura și
murele sunt fructe agregate;
• Fructele de soc și fructele
ienupărului nu reprezintă
fructe de pădure.

Trei reguli importante

• Alegeți fructele tari și cu
înveliș lucios;
• Așezați fructele într-un
vas cu apă pentru scurt timp
și lăsați să se scurgă pe un
prosop de hârtie;
• Fructele de pădure pot fi
păstrate în frigider 1-2 zile.

Metoda corectă de
păstrare a fructelor de
pădure în congelator

Fructele de pădure pot fi
congelate, însă este bine să le
puneți în straturi individuale
(întinderea fructelor pe o folie).

Fructe de pădure

Căpșuni
Au vitamina C, calciu, potasiu,
fier, și sunt benefice împotriva
diareii, reumatismului.
De asemenea, reglează
metabolismul. Se recoltează
din mai până în iulie.
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Zmeură
Au vitamina C, A, potasiu,
magneziu, fier, și purifică
sângele, fiind benefice
în formarea oaselor. Se
recoltează din mai până în
august.

Mure
Au fier, calciu. Sunt detoxifiante,
anti-cancerigene, scad
tensiunea arterială. Se
recoltează din mai până în iulie.

Agrișe
Au vitamina C, calciu, potasiu,
magneziu și au acțiune
digestivă, diuretică. Se
recoltează din iulie până în
august.

Soc
Conține uleiuri eterice. Asigură
protecție împotriva bolilor
sistemului cardiovascular,
a articulațiilor, a pielii și
rinichilor, tonic în cazuri de boli
febrile, reumatism și gută. Se
recoltează în iunie.

Coacăze
Au vitamina C, calciu, potasiu,
fier, fosfor. Acționează
împotriva reumatismului și
a gutei, fiind detoxifiant și
diuretic. Se recoltează din mai
până în iulie.

Măceșe
Au vitamina C. Sunt
antioxidante, stimulează
sistemul imunitar, digestiv,
antiinflamator. Se recoltează
din septembrie până în
octombrie.

Afine
Au vitamina C, betacaroten,
fier, potasiu, sodiu. Sunt
antiinflamatoare, benefice
împotriva diareii, a durerilor
de stomac și a afecțiunilor
vezicii urinare. Se recoltează
din iunie până în august.

Fructele de scoruș
Au vitamina C, A. Reprezintă
tonic pentru stomac și
intestine, antioxidant și
digestiv. Se recoltează din
august până în octombrie.

Merișor
Conține vitaminele C, A,
betacaroten, fier, magneziu,
potasiu, sodiu. Reduc
colesterolul, sunt benefice
împotriva diareii, a infecțiilor
tractului urinar, a gutei și
reumatismului. Se recoltează
în septembrie.

Cătină
Are vitamina C și se folosește
în tratarea arsurilor de piele.
Se recoltează din august până
în octombrie.
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MIȘCARE

Sfaturi sportive
pentru diabetici
Mișcare și sport în ciuda
diabetului? Un lucru este cert:
mișcarea crește eficiența și
starea de bine.

Ce efect are sportul
asupra diabeticilor?

• Sportul stimulează circulația
și ajută la scăderea în
greutate;
• Sportul are un efect pozitiv
în cazul hipertensiunii și a
valorilor colesterolului;
• Sportul reprezintă o
bună protecție împotriva
arteriosclerozei;
• Sportul îmbunătățește
sensibilitatea la insulină.
Sportul este benefic nu doar
pentru organism, ci și pentru
încrederea în sine și pentru o
stare de bine. Un alt avantaj
îl reprezintă contactele
sociale care pot rezulta de
pe urma activităților comune
întreprinse. Cele mai indicate
sporturi pentru diabetici sunt
alergarea, schiatul, mersul pe
bicicletă, dansul și înotul.

Ce se întâmplă când
diabeticii se supun
efortului fizic?

Atenție: Activitățile
fizice precum curățenia,
grădinăritul, deszăpezirea,
plimbările mai lungi, urcatul
treptelor pot cauza o scădere
a glicemiei. Diabeticii care
nu urmează un tratament
medicamentos pentru
creșterea producției de
insulină pot practica sport.

Sfaturi generale

• Persoanele care doresc
să practice sport după o
pauză mai lungă ar trebui să
consulte mai întâi un medic;
• Diabeticii care au probleme
cu picioarele și care doresc
să practice sporturi precum
drumețiile, alergări, schi
trebuie să-și controleze
regulat picioarele și tălpile.

Sfaturi pentru diabeticii
insulino-dependenți

• Discutați cu medicul despre
tipul de sport recomandat.
Tipul, durata și intensitatea
activității fizice influențează
semnificativ nivelul glicemiei;
• Controalele regulate ale
glicemiei, înainte, în timpul și
după activitatea sportivă, sunt
esențiale deoarece este dificil
de evaluat cu cât va scădea
glicemia în condiții de efort
fizic. Această regulă se aplică
în special tipurilor neobișnuite
de sport sau a celor abia
deprinse. Dispozitivul
de citire a glicemiei
trebuie să vă
însoțească mereu.
În plus, pentru
evitarea efectelor
hipoglicemiei,
păstrați mereu
o porție de
carbohidrați cu
efect imediat;
• La primele
semne ale unei
hipoglicemii,
întrerupeți imediat

activitatea sportivă, consumați
carbohidrați și luați o pauză
mai lungă. Printre cele
mai frecvente indicii ale
hipoglicemei: transpirația,
tremurul, starea de apatie,
senzația de foame, care pot fi
interpretate ca stări normale
în timpul activității fizice;
• După încheierea unei
activități, și în special înainte
de culcare, controlați regulat
valoarea insulinei. Motivul:
cu cât activitatea fizică a fost
mai intensă și de mai lungă
durată, cu atât mai mult
timp are nevoie musculatura
pentru a reface rezervele de
energie;
• După o repriză de sport,
pofta de bere rece este cu
atât mai mare. Se recomandă
evitarea ei deoarece efectul
de scădere a glicemiei pe care
îl are sportul, dar și alcoolul,
se poate potența.
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Ce trebuie să urmărești
când alegi o pompă de sân
Fie că te pregătești să revii la serviciu sau pur și simplu vrei să te odihnești sau să
ieși din casă, folosirea unei pompe pentru colectarea laptelui îți va permite să îi oferi
celui mic lapte matern chiar și atunci când nu ești lângă el. Datorită numărului mare
de modele, cele mai multe mame sunt puse în dificultate atunci când trebuie să aleagă
tipul de pompă care li se potrivește.
Când am nevoie de o
pompă pentru sân?

Cel mai probabil vei alege să
folosești o pompă de sân din
urmatoarele motive:
- Dacă ai nevoie sa sporești
secreția lactată.
- Dacă ești nevoită sa stai o
perioadă separată de copil.
- Dacă ai reluat serviciul sau
ești nevoită să lipsești de
acasă preț de mai multe ore.
- Pentru a hrăni un copil care
temporar refuză sânul sau
care incă nu suge corect.
- Pentru a ameliora sau
preveni angorjarea sanului.

Ce tip de pompă mi se
potrivește?

Există două tipuri de pompă:
electrică și manuală. Alegerea
pompei perfecte pentru tine
depinde în primul rând de
nevoile tale. Alege în funcție
de motivul pentru care optezi
pentru colectarea laptelui
și de cât de des și unde
intenționezi să folosești
pompa. Dacă o vei folosi rar
sau dacă nu te grăbești, o
pompă manuală ar putea să
fie alegerea potrivită pentru
tine. Însă dacă te intorci la
serviciu sau dacă nu ai timp
să colectezi laptele, o pompă
electrică este mult mai rapidă
și mai eficientă. De asemenea,
ia în calcul și situația în care
vei pleca mai multe zile,
copilul nu va fi cu tine și va
trebui să colectezi. Caută o
pompă ușoară iar dacă este

electrică, verifică dacă o poți
folosi și cu baterii.

Care sunt cele mai
importante caracteristici
ale unei pompe?

Dacă te orientezi spre o
pompă electrică, alege una
care imită acțiunea de hrănire
naturală a copilului. Funcția
de masaj ajută la stimularea
lactației iar posibilitatea de
a alege viteza de sucțiune
te va ajuta să te simți mult
mai confortabil și vei reuși să
colectezi mai mult lapte.
Cupa, dimensiunile,
portabilitatea și
manevrabilitatea sunt alte
aspecte pe care trebuie să le
ai în vedere atunci când alegi
pompa, fie ea electrică sau
manuală. Cupa trebuie să
fie dintr-un material moale
astfel încât colectarea să nu
fie dureroasă și dificilă. Cu cât
întregul proces de colectare a
laptelui este mai ușor și mai
confortabil, cu atât vei fi mai
relaxată și vei putea colecta
mai mult.
Alege o pompă care este
ușoară, de mici dimensiuni.
Portabilitatea pompei poate
fi un factor de decizie major
dacă vei fi nevoită să iei o
cu tine atunci când pleci de
acasă. La fel de importantă
este și manevrabilitatea
pompei. O pompă manuală
greu de utilizat și de asamblat
va face colectarea dificilă

în timp ce o pompă ușor de
manevrat, silențioasă, discretă
va fi mult mai confortabilă și
eficientă.
Unele pompe, manuale sau
electrice, îți oferă posibilitatea
să stochezi laptele în
recipientul în care a fost
colectat, fară să fii nevoită să
transferi laptele colectat în alt
recipient. Poți depozita laptele
în frigider sau în congelator
însă, în ambele cazuri fii
sigură că folosești un recipient
sterilizat și închis etanș.
Indiferent de tipul de pompă
pe care o vei alege, încearcă
să iei decizia înainte de a
naște pentru a te putea
familiariza cu aceasta și
pentru a evita căutarea
acesteia.
Pompa de sân manuală
Tommee Tippee este ideală
pentru colectarea laptelui
pentru prima dată sau
ocazional acasă sau în
călătorii. Pompa este ușor și
rapid de asamblat și curățat
iar operarea cu o singură
mână este ușoară, discretă,
asigurând astfel ritmul potrivit
de colectare a laptelui matern.
Cupa din silicon moale,
prevăzută cu inele circulare
pentru masaj, formează o
pernă de aer și stimulează
lactația oferind confort maxim
în timpul recoltării.

LA DRUM
CU ALPHEGA

La salină, unde
munții de sare îşi
deschid
porțile
La salină, lumea fascinantă
a muntelui ne primeşte în
interiorul său, pentru a-i
descoperi misterele, povestea
şi beneficiile pentru sănătate.
Puteți vizita saline pentru a
explora adâncurile munților, dar
şi pentru a practica salinoterapie.
Haideți să vedem unde ne putem
bucura de toate acestea la noi în țară.
Vizita în saline creşte
rezistenţa organismului,
ajutând corpul să combată
efectele nocive ale mediului
înconjurător, deoarece
aerosolii sunt micro-particule
de sare inhalate pe nas şi
pe gură, care dezinfectează
mucoasele, elimină
toxinele, refac elasticitatea
membranelor celulelor și
reduc micro-organismele
iritante. În ultimii ani, s-au
făcut investiții majore în
noi facilități, transformând
salinele în adevărate
atracții turistice. Unele sunt
labirintice şi misterioase, iar
altele se deschid precum o
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catedrală romanică. Unele
au dotări care te fac să te
simți într-un film SF, pe
când în altele pătrunzi prin
tunelurile săpate de minerii
de pe vremuri. Temperatura
din salină este constantă,
cu valori între 12 şi 16 grade
Celsius.
Majoritatea salinelor din
țara noastră (Slănic Prahova,
Praid, Ocnele Mari, Târgu
Ocna şi Cacica) se află
în proprietatea Societății
Naționale a Sării SA (Salrom),
având programul de vizitare
cuprins între orele 10:00
şi 15:00, dar şi cu zile sau

perioade când acesta este
extins, în funcție de salină,
chiar şi de la ora 7:00 sau
până la ora 18:00. Pentru a-şi
încuraja vizitatorii să petreacă
mai mult timp în interior,
salinele oferă condiţii optime
pentru relaxare, agrement şi
tratament: terenuri de volei,
baschet, fotbal, tenis, biliard,
minicarting. Pentru copii sunt
amenajate spaţii de joacă
dotate cu leagăne, tobogane
şi balansoare. Aici veți găsi
câte o mică biserică închinată
Sfintei Varvara, ocrotitoarea
minerilor, un muzeu al sării,
restaurant sau cafenea,
uneori chiar şi cramă cu

posibilitatea de
degustare, sau
cinema 3D.
Accesul către
şi dinspre
salină se face
cu microbuze
care circulă la
fiecare 30 de minute
din parcarea situată la
intrare. Prețul unui bilet este
de maxim 35 – minim 15 lei
pentru adulți şi maxim 25 –
minim 8 lei pentru copii, în
funcție de salină.
Salina Slănic Prahova se află
pe drumul Ploieşti-Cheia şi
este una dintre cele mai mari
din Europa. Exploatarea sării
de aici datează din anul 1688.
Înălțimea unei săli este de 70
m, iar circuitul se desfășoară
în jurul enormului pilon ce
susține mina. Se pot admira
basoreliefurile înfățișându-l
pe Mihai Viteazul sau statuile
lui Eminescu, Decebal, Traian
(în Sala Genezei) și te poți
reculege ca într-o imensă
catedrală.
Salina Praid este situată întrun orasel micuț din județul
Harghita. Aici s-au descoperit
cărămizi cu înscrieri latine, ce
atestă faptul că exploatările
datează încă de pe timpul
romanilor. În salină se țin
expoziții de sculptură şi
pictură, iar vizitatorii pot

degusta vin
în Galeria
vinurilor,
pentru care se
achită separat
intrarea. Baza
de agrement
este amenajată
la “Orizontul 50”,
care se află la o adâncime
de 120 m de la suprafaţă.
Transportul persoanelor se
face cu autobuzele salinei pe
o distanţă de 1250 m.
Salina Ocnele Mari se află
chiar lângă Râmnicu Vâlcea,
iar primele atestări ale
exploatării de sare de aici
datează din secolul XVIII.
Salina a fost amenajată
şi deschisă publicului în
anul 2009, vizitatorii fiind
plimbați timp de 10 minute cu
microbuzul, până la punctul
turistic. Pe lângă facilitățile
standard, în interiorul bazei
turistice sunt amenajate spaţii
pentru relaxare şi gimnastică,
pentru a spori efectele
terapeutice ale salinoterapiei.
Salina Târgu Ocna este
situată în oraşul Tărgu
Ocna, din județul Bacău, la
240 de metri adâncime, în
„miezul lentilei de sare”.
Lacul cu apă sarată şi
cascada completează peisajul
fascinant din interiorul
muntelui, iar în cabinetul
medical tratarea afecțiunilor
se realizează în prezența
personalului de specialitate.
La Muzeul sării puteți afla
lucruri interesante despre
geneza, evoluția exploatării
şi prelucrarea sării,
virtuțile sale terapeutice,
admirând imagini şi
exponate din trecut.
Salina Cacica este situată
în județul Suceava, fiind
înconjurată de frumoasele

mănăstiri aflate în patrimoniul
mondial UNESCO: Humor,
Voroneț, Arbore, Moldovița si
Sucevița. Salina Cacica este,
poate, una dintre cele mai
fascinante, pentru coborârea
pe trepte de brad vechi de
peste 200 de ani, plimbarea
prin galeriile şi spațiile
deschise săpate manual, fără
utilaje în masivul de sare.
Salina Cacica se vizitează încă
de la jumătatea sec. al XIXlea, pe un traseu scurt, care
s-a păstrat până în prezent,
constând şi într-o interesantă
sală cu ecou (8 reveniri ale
ecoului) şi un muzeu al minei.
Salina Turda, din județul
Cluj, este cea mai modernă
salină din țară, ce apare în
ghiduri turistice naționale
şi internaționale despre
România. Odată intrați aici
veți avea impresia că vă aflați
pe platourile unui film SF.
Accesul se face coborând
treptele până la primul nivel
subteran, iar de acolo, cu un
lift din sticlă, până la al doilea
nivel, unde se află: terenuri
de minigolf, bowling, tenis
de masă, o roată mare cu 6
gondole, un lac subteran, pe
care vizitatorii se pot plimba
cu barca, spații de joacă
pentru copii, magazine de
vinuri şi suveniruri. Programul
este luni-duminică 9:00-16:00,
iar tarifele sunt 30 de lei
pentru adulți și 15 lei pentru
copii.
Ar mai fi multe de povestit
despre lumea tainică a
munților de sare, însă vă
lăsăm să le descoperiți pe
cont propriu, vizitând salinele
din România.
Plimbare plăcută,
Echipa i-Tour

TIMP LIBER

Jocuri de familie,
în călătorie

Anca Stănilă

Pentru că teama cea mai mare, atunci când plecăm în excursii sau
concedii cu copiii, este că aceştia se vor plictisi şi, inevitabil, se vor
adânci în ecranul telefonului sau al tabletei, avem veşti bune pentru
dumneavoastră! Îi puteți ajuta să se conecteze la ceea ce se întâmplă
în jurul lor, prin jocuri amuzante şi interactive. Astfel, nici nu vă veți da
seama când trece timpul, iar ei vor fi încântați de noile distracții.
Cine vede primul

Ştiați că autostrada poate
fi mai interesantă, iar
mersul prin sate (care nu
se mai termină) poate fi mai
distractiv, dacă pasagerii
privesc şi în lateral? Iată cum!
Necesar:
Voie bună
Geamuri fără parasolare
Dezvoltă: spiritul de
competiție, atenția
distributivă, răbdarea,
cunoaşterea mediului.
Vârstă: de la 2 ani, pentru
toată familia.
Cum se face: Stabiliți ordinea
în care veți întreba „Cine
vede primul... (o pasăre, o
casă cu acoperiş albastru, un
câine, o maşină verde etc.)?”.
Aceasta poate fi în sensul
acelor de ceasornic, de la
mic la mare, de la primul
născut, la ultimul născut
într-un an, însă niciodată
cel care va vedea primul nu
trebuie să fie cel care pune
umătoarea întrebare. Motivul
este simplu: şoferul trebuie
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să se concentreze la drum şi
nu la ce au oamenii prin curți.
Întrebările vor fi adaptate
tipului de peisaj: dacă
traversați un oraş, vă puteți
referi la reclame stradale,
tipuri de magazine, obiective
turistice, oameni; dacă
traversați sate puteți căuta
animale domestice, copii în
curți, căpițe; dacă sunteți
pe autostradă sau drumuri
fără case, vă puteți gândi la
păsări, animale sălbatice,
semne de circulație. Cel mai
bine puteți juca „Cine vede
primul” în maşina personală,
întrucât este un joc zgomotos
şi distractiv, care ar putea
deranja alți călători. Acest
joc se va termina doar când
stabiliți împreună, sau se
poate continua prin explicații
suplimentare despre ceea
ce vedeți. În scurt timp, veți
observa că cei mici propun
reluarea jocului sau chiar noi
modalități de joc.

Povestiri adăugate

Poveştile nu se spun doar la
culcare. Ele pot fi un bun liant
între toți membrii familiei,

mai mici sau mari, dacă sunt
dezvoltate împreună.
Necesar:
Voie bună
Drum întins
Dezvoltă: atenția, imaginația,
vocabularul, memoria,
răbdarea, capacitatea de
anticipare.
Vârstă: de la 3 ani, pentru
toată familia.
Cum se face:
Stabiliți ordinea în
care veți intra în joc.
O persoană începe o
povestire, prin doar
o frază sau două,
apoi se opreşte în
mijlocul propoziției.
Următoarea
persoană preia
povestirea şi
adaugă ideile
proprii, tot în
maximum două
fraze. De aici,
intervine următorul
membru al
familiei şi continuă
povestirea. Cel mai

amuzant este când nu există
o linie tematică, iar libertatea
celui care adaugă idei este
maximă, însă puteți încerca
să păstrați şi un element
comun, în jurul căruia să
se desfăşoare acțiunea.
Niciodată să nu negați ceea
ce a spus cel dinainte! În
orice mod veți juca jocul,
râsetele sunt inevitabile, iar
timpul se va scurge fără să
simțiți. Acest joc se poate
pune în practică în
orice mijloc de
transport:
maşina

personală, tren, avion, poate
chiar şi autocar. În cazul în
care mai sunt şi alți pasageri
în preajmă, care poate nu
sunt interesați despre cum
„Albă ca Zăpada s-a urcat în
elicopter şi a văzut Vulcanii
Noroioşi, apoi a mâncat
cârnați de

Pleşcoi...”, coborâți puțin
vocea astfel încât să vă auziți
doar între voi.
Distracție plăcută şi concediu
de vis!

100% protecție naturală
împotriva țânțarilor doar cu
ajutorul cosmeticelor Chicco
Protecție corectă
indiferent de vârstă, chiar
și împotriva țânțarilor

Pielea bebelușilor este
fragilă și delicată. De aceea
necesită o îngrijire specială
și produse care să ofere
protecție indiferent de vârstă,
cu atât mai mult în timpul verii,
perioadă în care ciupiturile
țânțarilor pot cauza disconfort,
mâncărime și iritații.

0 luni – 3 ani

Bebelușilor le sunt recomandate
produsele cu formulă specială
care le protejează pielea datorită
ingredientelor naturale, precum
uleiurile esențiale.
Lipsa repelenților chimici
oferă o protecție delicată
împotriva agenților externi în
egală masură cu cea oferită și
împotriva insectelor și țânțarilor.
Este de preferat a se utiliza
produse testate dermatologic
pentru pielea sensibilă.

pielea bebelușilor împotriva
țânțarilor în mod natural.

Principalele caracteristici
ale acestei game sunt:

• Formulă delicată, ideală
pentru cei mici
• Conține Melissa (cunoscută
în România sub denumirea de
roiniță sau frunza albinelor)
și ulei de Carapa guianensis
(Crabwood oil)
• Fără repelenți chimici
• Parfum natural și delicat,
fără arome sintetice
• Produsele sunt testate
dermatologic și nu conțin:
- Alcool
- Coloranți
- Parabeni
- SLES

- Fenoxietanol
- Derivați din petrol
- Silicon
- Uleiuri minerale
- Parfumuri sintetice
Noua gamă de cosmetice
Chicco oferă 100% protecție
naturală atât în timpul
zilei, cât și în timpul nopții
împotriva celor mai cunoscute
tipuri de țânțari, inclusiv
împotriva țânțarului Tigrul
Asiatic (Aedes Albopictus).
Toate produsele de la
Chicco sunt concepute cu
respectarea celor mai înalte
standarde de calitate.

3 ani+

Și la această vârstă este de
preferat a se evita produsele
care conțin repelenți chimici.
Cercetările științifice au scos
în evidență că formulele care
conțin ingrediente active de
origine naturală sunt la fel
de eficiente precum cele
care conțin ingrediente active
sintetice (de exemplu, DEET).
Noua gamă de cosmetice
de la Chicco împrospătează,
hidratează și protejează
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