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Școala a sosit.
Te-ai pregătit?
Cumpără din farmaciile semnalizate Alphega participante la Campanie, în perioada Campaniei*, suplimente alimentare, produse
cosmetice sau dispozitive medicale și poți primi, pe loc, un tichet răzuibil, în limita stocului disponibil. Tichetul răzuibil îți poate
aduce pe loc unul dintre premiile Campaniei indicat de mesajul inscripționat pe tichetul răzuibil, în limita stocului disponibil.
Află mai multe informații despre Campania “Școala a sosit. Te-ai pregătit?” întrebând farmacistul și/sau din Regulamentul
Campaniei disponibil gratuit, la cerere, în farmaciile semnalizate Alphega participante la Campanie și pe www.alphega-farmacie.ro
* Campania se desfășoară în perioada 1 septembrie 2019, ora 00:00 – 15 octombrie 2019, ora 00:00, în limita stocului disponibil, în farmaciile semnalizate Alphega participante la
Campanie. Lista farmaciilor Alphega participante la Campanie este indicată în Regulamentul Campaniei disponibil spre consultare, gratuit, pe www.alphega-farmacie.ro sau, la cerere,
în farmaciile semnalizate Alphega participante la Campanie.
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Numărul total al premiilor Campaniei este 38.400 de buc. Valoarea totală a premiilor este de 105,165.179 RON (TVA inclus).

INTERVIU

Farmaciile Alphega
și Crina Coliban,
aproape de părinți și copii cu sfaturi
sănătoase și utile!

Rolul de părinte vine la pachet cu multe emoții și responsabilități. Citim
în cărți, ne inspirăm din exemplele din jurul nostru, ne documentăm
intens pentru a le oferi copiilor noștri siguranța de care au nevoie și
pentru a-i ajuta să crească sănătos.
Farmaciile Alphega, în colaborare cu Crina Coliban,
doresc să vină în întâmpinarea părinților și
copiilor cu sfaturi și recomandări de calitate
personalizate, pentru adoptarea unui stil
de viață sănătos, încă de la cele mai
fragede vârste.
Cunoscută drept „Femeia-care-îiface-pe-copii-să-mănânce”, Crina
Coliban are o experiență de peste 7
ani în slujba copiilor și a părinților
care vor să înțeleagă „limba copiilor”
sau cum „să dea în mintea copiilor”.
„Propunerea Alphega de a scrie pentru
cititorii lor, adică pentru oameni interesați
de sănătate, oameni interesați să găsească
armonia, echilibrul în alegerile lor legate
de viață și de familie, m-a bucurat la fel de
mult pe cât m-a onorat. Abordarea lor este una
diferită de ce credeam eu că înseamnă o farmacie.
Credeam că la farmacie mergi când te doare sau când ți-e
rău. Alphega mi-a arătat că la farmacie poți să mergi și
când ți-e bine, dar vrei să îți fie și mai bine. Cumva, aceeași
abordare pe care o am eu în parenting. Ce înseamnă în
limba română parenting? „Treaba” unui părinte, „serviciul”
lui, adică să îi creștem pe copii. Nu doar fizic, ci și sau mai
ales psihic, emoțional, spiritual.” Crina Coliban
Pe Crina o puteți urmări totodată pe Instagram, pe
Facebook sau pe site-ul www.permisdeparinte.ro.
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DACĂ N-AȚI AUZIT ÎNCĂ DE MINE,
ÎNSEAMNĂ CĂ:
• nu aveți copil
• aveți un copil, dar nu aveți
probleme cu el, mănâncă foarte
bine, se poartă foarte bine
• sau aveți un copil, dar nu v-ați
gândit până acum că aveți nevoie și
de permis ca să îl creșteți.

Permis de părinte
După atâția ani în care am
lucrat cu părinți din toată
lumea, am ajuns la concluzia
că cel mai important aspect
din relația cu mâncarea este
felul în care o percepem, felul
în care ne uităm la ea. Un om
înfometat se va uita la o felie
de pâine cu totul diferit față de
cum se va uita la felie un om
sătul. Cel căruia îi e foame va
considera pâinea ca pe cel mai
bun aliment de pe pământ. În
același timp, omul care are
burta plină va îndepărta felia
de pâine din fața lui, speriat că,
dacă ar mai mânca, ar putea
vomita. Felia de pâine e aceeași
pentru amândoi oamenii, doar
că, pentru primul, generează
energie, sănătate, viață,
pe când, pentru al doilea,
generează greață.
Nu vitaminele și mineralele
sunt aspectul cel mai relevant
atunci când vorbim despre
copii și mâncare, ci gândurile
și emoțiile pe care le simțim
atunci când ne hrănim.
Despre asta o să vorbim în
seria de articole pe care o
începem astăzi:
Food for the body is not enough.
There must be food for the soul.
„Mâncarea pentru trup nu
este suficientă, trebuie să ne
hrănim și sufletul”
Hai să ne gândim: Aveți o
mașină? O conduceți? Ați
dat un examen ca să obțineți
permisul de conducere?
Dacă n-ați bifat răspunsurile
corecte la testul-grilă de la
examen, nu v-au dat permisul,
așa-i? Iar dacă ați condus și
ați depășit viteza sau n-ați
oprit la trecerea de pietoni, a
apărut un polițist lângă voi și
a luat permisul, așa-i?
Din păcate, ca să conducem un

copil prin viață, nu ne trebuie
permis. Și nu, nu există un
„polițist”, o poliție a copiilor,
care să ne oprească atunci
când încălcăm vreo regulă de
creștere a copiilor.
De copii nu trebuie să ne
ocupăm doar când le e rău sau
când nu ne mai înțelegem cu
ei. Încă dinainte să îi naștem,
ar trebui să ne ocupăm de ei,
pentru ei. Să învățăm să fim
părinți, pentru binele nostru,
al tuturor. Altfel, să ai pretenții
și dorințe doar pentru că ai
născut un copil e ca și cum
mi-aș trage eu un halat alb
peste rochiță, aș intra dupa
tejgheaua de la farmacie și aș
avea pretenția ca voi să mă
ascultați, să faceți ce zic eu, să
luați ce zic eu, doar așa, pentru
că mi s-a întâmplat să am
acces într-o farmacie.
În articolele viitoare,
permiteți-mi să vă ajut să
îi înțelegem mai bine pe
copii. Oricând întâmpinați o
dificultate în relația cu copiii,
nu vă gândiți că aveți copii răi,
obraznici, răsfățați, răzgâiați.
Gândiți-vă întotdeauna la ce
nevoi au copiii pe care voi,
părinții lor, nu ați reușit
să le identificați,
să le înțelegeți
sau să le

împliniți. Și de aici poate
începe o relație sănătoasă,
armonioasă, bucuroasă,
în timpul căreia îi veți auzi
adesea pe copii spunând: „Tu
ești cea mai bună mamă din
lume!” sau „Părinții mei m-au
înțeles cel mai bine dintre toți
oamenii, întotdeauna”. Diferit
total de ce aud frecvent
printre copiii și adulții din
jurul meu: „Mama nu m-a
înțeles niciodată” sau „Tata m-a
judecat întotdeauna și m-am
simțit mereu neînțeleasă”.
Dacă vă gândiți că rolul de
părinte este să îl educi pe
copil, verificați neapărat
sensul acestui cuvânt. „A
educa” înseamnă „a corecta”.
A-l corecta pe copil implică
ideea că a greșit.
A fi părinte nu înseamnă doar
a-i corecta pe copii când
greșesc. Înseamnă mai ales să
îi iubim pe copii, astfel încât să
se simtă iubiți, nu greșiți.
Mă bucur sincer să vă
cunosc. Abia aștept să
călătorim împreună prin
lumea copiilor.
Crina Coliban

NOUTĂŢI MEDICALE

Sinuzita
Rinită persistentă, congestia
nazală, durere la presiune în
obraji, frunte și ochi, secreții
nazale mai puternice: toate
acestea pot indica prezența unei
eventuale sinuzite.
Sinuzita (inflamația sinusurilor
nazale) reprezintă un proces
inflamator localizat în sinusurile
paranazale (Sinus paranasales).
Sinuzita acută

Simptomele specifice sinuzitei
acute sunt:
• febra;
• durerile puternice de cap
localizate diferit (ex: tâmple,
ochi, obraji) în funcție de zona
afectată;
• membrana mucoasă pe
peretele faringian;
• înroșirea și umflarea
pleoapelor (indică răspândirea
inflamației);
• durere la percuție în
sinusurile maxilare și frontale.

Sinuzita cronică

Simptomele specifice sinuzitei
cronice sunt:
• respirație nazală îngreunată
cu secreții mucoase;
• presiune ușoară asupra
sinusului afectat;
• durere la percuție în
sinusurile maxilare și frontale;
• tulburări ale simțului olfactiv
și gustativ.
De regulă, simptomele clinice
ale sinuzitei cronice sunt mai
puțin pronunțate, comparativ cu
forma acută, însă persistă pe o
perioadă mai lungă de timp.
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Diagnosticare

Printre procedurile obișnuite
de diagnosticare se numără
percuția sinusurilor și
controlarea interiorului
cavităților nazale pentru a
stabili inflamația mucoasei
sau prezența secrețiilor
purulente. Pentru o vedere
mai detaliată, medicul poate
apela la un instrument cu
lupă. Uneori este necesară
și examinarea cu ultrasunete
a sinusurilor sau măsurarea
valorii infecției din organism în
sânge. În cazul complicațiilor,
cum ar fi de exemplu înaintea
unei intervenții chirurgicale,
se poate apela și la o
tomografie computerizată a
sinusurilor.

Tratamentul sinuzitei
acute

Dat fiind faptul că în cazul
rinitei, inflamația mucoasei
nazale condiționează accesul
în sinusuri, este necesară
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 (obținute
din gențiană, ciuboțica
cucului, măcriș, soc) cu efect
antiinflamator și de inactivare
a virușilor.

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 non-operative
eșuează.

FAMILIE

Imunitatea

- cum o creștem în sezonul rece?
În perioada sezonului rece, din cauza factorilor externi cum ar fi
schimbările bruște de temperatură și microbii din mediul înconjurător,
organismul devine vulnerabil la infecții virale, lucru care ne
influențează în mod negativ activitățile zilnice.
Stresul, alimentația
dezechilibrată sau lipsa
activității fizice pot afecta
buna funcționare a întregului
organism, motiv pentru care
avem nevoie de un sistem
imunitar puternic care să
lupte împotriva amenințărilor
diverselor tipuri de virusuri
și bacterii, și să reducă riscul
de îmbolnăvire, mai ales în
lunile de toamnă și iarnă când
suntem predispuși la răceală
sau gripă.
Aceste două afecțiuni sunt
adesea confundate, deși
cauzele sunt diferite.
Răceala reprezintă o infecție
virală a sistemului respirator,
care se manifestă prin
inflamarea unui fragment
sau a întregii căi respiratorii.
Simptomele se declanșează
în decurs de aproximativ 48
de ore și durează, în mod
normal, între 3-10 zile. Cele
mai frecvente simptome sunt
scurgerea nasului, ochi apoși,
nas înfundat și congestie
nazală, tuse și strănut.
Gripa este o afecțiune extrem
de contagioasă, care poate
apărea la copiii sau adulții
de orice vârstă, și care se
instalează extrem de rapid
în organism, în funcție de

cât de slăbit este sistemul
imunitar. Simptomele de
gripă sezonieră pot varia de
la o persoană la alta, dar
de obicei includ febră mare
(temperatură de peste 38º
C), tuse acută, dureri în gât,
frisoane, oboseală, dureri de
cap și dureri musculare.
Afecțiunile precum răceala
și gripa nu trebuie tratate
cu superficialitate, pentru a
evita agravarea efectelor lor
asupra organismului.

Sfaturi pentru întărirea
sistemului imunitar

Sunt câteva lucruri esențiale
de care trebuie să ținem
cont pentru a avea un sistem
imunitar mai puternic, care
să protejeze organismul
împotriva bacteriilor nocive și
a altor factori externi:
• o dietă echilibrată, bogată
în fructe și legume ce conțin
doze mari de vitamina C și
zinc;
• efectuarea de exerciții fizice
în mod regulat;
• odihnă suficientă;
• menținerea unui nivel optim
de hidratare prin consumul
zilnic de minimum 2 litri de
lichide;
• prevenirea expunerii
corpului la valori scăzute de
temperatură;

• evitarea contactului direct
cu persoanele care se
confruntă cu afecțiuni virale;
• utilizarea de suplimente
alimentare specifice pentru
susținerea imunității:
Vitamina C – crește producția
de globule albe, cu rol de
apărare a organismului
împotriva infecțiilor, are
proprietăți antioxidante,
neutralizează radicalii liberi
și luptă împotriva bolilor
infecțioase.
Zinc – are proprietăți
antioxidante și previne
infecțiile în cazul persoanelor
fără probleme de sănătate,
dar este recomandat mai ales
în timpul episoadelor de febră
când sistemul imunitar este
suprasolicitat.
Preparate ce conțin fructe
de Coacăz-Negru, fructe
de Soc și flori de Hibiscus
– surse importante de
vitamina C și flavonoide care
potențează acțiunea vitaminei
C asupra organismului,
cresc vitalitatea și nivelul de
energie.
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Cimbrul

- benefic nu doar împotriva tusei
Cimbrul poate fi folosit cu succes nu doar pentru rafinamentul adus
preparatelor, ci și pentru tratarea simptomelor răcelii. Cimbrul este
folosit, în special, în tratarea tusei neproductive și a bronșitei acute. În
plus, cimbrul are un efect antibacterian și inhibitor împotriva infecțiilor,
dar și împotriva răspândirii acneei. De asemenea, cimbrul are un
efect calmant asupra stomacului și poate combate simptome precum
sațietatea și balonarea, dar și infecțiile cavității bucale.
Sirop de tuse cu cimbru

În cazurile de bronșită acută,
combinația de cimbru și
extract de primula veris
(Ciuboțica cucului) s-a dovedit
foarte eficientă. Extractul
de ciuboțica cucului ajută la
desprinderea și eliminarea
mucusului, funcționând însă
pe un principiu diferit de
cel al cimbrului, astfel ca o
combinație între cele două
substanțe este ideală.
Pe lângă tuse și răceală,
cimbrul este cunoscut și
pentru alte beneficii, cum ar fi:
• Cremele cu cimbru ajută la
îmbunătățirea circulației
• Gargara cu ceai de cimbru
ajută la tratarea infecțiilor
din cavitatea bucală și a
amigdalelor
• Cimbrul este benefic
împotriva balonărilor și a
arsurilor stomacale
• Ceaiul de cimbru ajută la
calmarea sistemului nervos
și este recomandat împotriva
stărilor de neliniște și a
tulburărilor de somn.
• O cană de ceai de cimbru vă
va ajuta să treceți mai ușor
peste starea de mahmureală
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• O jumătate de linguriță de
ceai de cimbru consumată pe
stomacul gol poate combate
mirosul neplăcut al gurii
• Cimbrul are efecte
antimicrobiene deosebite,
este un puternic antibiotic,
antiviral, antimicotic și
antiparazitar natural.

Uleiul esențial de cimbru un excelent antimicrobian
natural
Uleiul esențial de cimbru
are efect puternic antibiotic,
antiviral, antimicotic și
antiparazitar. Este o alternativă
naturală la tratamentul cu
antibiotice, având rezultate
deosebite pe specii diferite de
bacterii și în infecții cu diferite
localizări (respiratorii, urinare,
cutanate etc.).
Atenție! Uleiul de
cimbru nu este
recomandat copiilor
cu vârsta sub 7 ani
și nici în perioada
sarcinii. Durata
tratamentului cu ulei
esențial de cimbru nu
trebuie să fie mai mare
de 14 zile.

În cazul folosirii uleiului de
cimbru, trebuie să rețineți
următoarele aspecte:
• Folosiți uleiul de cimbru
doar în stare diluată, în caz
contrar este posibilă iritarea
mucoaselor.
• Persoanele care suferă de
astm bronșic pot folosi ulei
de cimbru numai în condiții
deosebite, în nici un caz nu
trebuie inhalat, pentru a evita
un eventual atac de astm.
• Consultați medicul sau
farmacistul înainte de a
administra ulei de cimbru.
Există riscul apariției
problemelor respiratorii.

FAMILIE

Sforăitul la copii
Studiile internaționale arată că între
21-37% dintre copii suferă de tulburări
de somn și aproximativ 9% dintre
sugari și copii sforăie. Conform
estimărilor, unul din cinci
copii afectați de sforăit,
suferă de apnee de somn. În
unele cazuri, tulburările de
respirație din timpul nopții
sunt atât de severe pentru
bebeluși încât le afectează
dezvoltarea. Peste jumătate
din toți copiii cu vârsta între 1 și
4 ani sforăie ocazional, în timp ce
opt procente dintre aceștia sforăie
în fiecare noapte.
Semnal de alarmă

Sforăitul reprezintă un
semnal de alarmă pentru un
somn cu probleme. Copiii
care nu sunt odihniți, nu
se pot concentra, fapt care
le afectează performanță
școlară. Așa cum reiese
din studiile americane și
germane, numărul copiilor
cu probleme de performanță
școlară din grupul copiilor
care sforăie este de 30,6%,
respectiv dublu față de grupul
de control, unde procentul
este de numai 16,3%.
Oboseala de peste zi,
hipermobilitatea și aspectul
palid sunt mai frecvente
în rândul copiilor care
sforăie, comparativ cu cei
care reușesc să doarmă
fără probleme în timpul
nopții. Copiii care sforăie se
confruntă și cu o predispoziție

crescută la infecții, suferă
mai des de tuse cronică, de
răceli și otite.

Cauze

Cauza sforăitului nocturn
poate fi un blocaj la nivelul
căilor respiratorii, spre
exemplu ca urmare a
creșterii în dimensiuni a
amigdalelor faringiene,
respectiv așa-numiții polipi.
Greutatea excesivă poate
cauza probleme respiratorii.
De asemenea, și fumatul
pasiv în rândul copiilor se
numără printre cauzele
sforăitului în rândul copiilor:
dacă părinții fumează în
jurul copiilor cu vârsta
cuprinsă între 1 și 4 ani,
riscul bebelușului de a avea
probleme precum sforăitul
crește cu 60 de procente.

Terapie

Sforăitul poate fi tratat
deseori prin eliminarea
polipilor. Dacă se observă
și o creștere în dimensiune
a amigdalelor, acestea pot
fi îndepărtate parțial cu
ajutorul laserului. Operația
de îndepărtare a amigdalelor
palatine poate fi realizată și în
rândul pacienților mai mici de
cinci ani. O parte din țesutul
amigdalelor este reținut
pentru a putea să joace în
continuare rolul de protecție
împotriva agenților patogeni.
Dacă observați că bebelușul
dvs. sforăie, amintiți acest
fapt cu ocazia următoarei
vizite la medicul pediatru.
Acesta va efectua un examen
ORL pentru a stabili cauzele
exacte. În cazul copiilor care
sforăie în mod regulat, se
recomandă și un consult din
partea medicului ortodont.
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Cum evitați
depresia
de toamnă?
Sezonul rece se apropie, zilele devin mai scurte, nopțile devin mai lungi.
Nu putem influența anotimpurile, însă există câteva mici trucuri care ne
pot ajuta să depășim mai ușor depresia de toamnă.
Lumina, necesară pentru
starea de bine

Studiile au arătat că în
Europa Centrală, aproximativ
10% din populație suferă de
simptome precum oboseala,
lipsa energiei, tulburări de
concentrare și un apetit
sporit pentru carbohidrați în
sezonul rece.
Cauza ar putea consta în
modificările din raporturile
de lumină. Glanda pineală
secretă melatonina în condiții
de întuneric, un hormon
care stimulează somnul.
În lipsa luminii, hormonul
este descompus, nivelul de
melatonină scade și, odată
cu el și dispoziția noastră.
Studiile au demonstrat
că secreția naturală de
melatonină din timpul nopții
se prelungește cu o oră și
jumătate față de cea din
timpul verii.
Ca urmare a cantității
mai mici de lumină
naturală, serotonina –
neurotransmițătorul cu efect
pozitiv asupra dispoziției –
este produsă într-o cantitate
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prea mică. Producția de
serotonină este stimulată de
anumite alimente, cum sunt
bananele, nucile și ciocolata.

Evitarea proastei
dispoziții

Dacă vremea vă permite,
iesiți cât mai mult în natură și
aer curat. Acestea stimulează
buna dispoziție și sistemul
imunitar! Predispoziția la
afecțiuni crește în sezonul
rece.
Chiar și o simplă plimbare
poate fi benefică pentru
starea mentală, chiar dacă
cerul este înnorat. În zilele
înnorate, puterea luminii
dimineața este de 1.000 Lux,
iar la prânz ajunge până la
3.000 Lux. În spațiile închise,
puterea luminii măsoară
numai între 100 și 300 Lux.

Ieșirile în oraș

Ieșiți la un concert, la un
pahar de vin, un spectacol
de teatru, un film. Există
numeroase activități pe
care le puteți întreprinde cu
prietenii. Fiecare activitate va
contribui la buna dispoziție,

iar organismul va produce
mai multe endorfine.

Îngrijirea de sine

Nu uitați să vă răsfățați: fie
că optați pentru un masaj
ayurvedic, saună, o ședință
de manichiură sau un masaj
la picioare. Mirosurile plăcute
pot contribui la starea de
bună dispoziție. Puteți încerca
lămpile aromatice cu ulei de
bergamot și iasomie. Câteva
picături sunt de ajuns pentru
a vă ajuta să vă relaxați.

Gândirea pozitivă

Gândirea constructivă și
pozitivă reprezintă o condiție
importantă pentru influențarea
stărilor și acțiunilor noastre.
Îmbrăcămintea și accesoriile
colorate aduc mai multă
culoare zilelor de toamnă.
Nu ezitați să purtați tonuri de
galben, portocaliu, roșu sau
verde.
Important: Celor care
resimt starea depresivă pe o
perioadă mai lungă de timp,
li se recomandă o vizită la
medicul de familie.

PLUS
Lactoflorene
FERMEN Ț I LACTICI VII
®

PENTRU ECHILIBRUL FLOREI INTESTINALE

Recomandat în timpul tratamentului cu antibiotice orale, diaree sau constipa
constipaţie.

Lactoflorene® Plus conţine fermen
fermenţi lactici vii ce refac
echilibrul florei intestinale, vitamine din grupul B și Zinc,
pentru susţinerea sistemului imunitar.
Mod de prezentare: flacoane pentru adulţi și copii,
capsule gastrorezistente și plicuri orosolubile.
Acestea sunt suplimente alimentare. Citiţi cu atenţie prospectele.

Are grijă de bunăstarea ta
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Sindromul Crup
Părinții care trec cu cei mici printr-un episod de sindrom Crup cu
insuficiență respiratorie nu reușesc să treacă prea repede peste frica
resimțită într-o astfel de situație și, de asemenea, teama că s-ar putea
repeta. Vă oferim câteva sfaturi care sperăm că vă vor fi de folos în
astfel de situații.
Explicație

Sindromul Crup este o
afecțiune respiratorie
cauzată de o infecție virală a
căilor respiratorii superioare
care afectează în special
laringele. Ca urmare a
inflamării mucoasei, căile
respiratorii se îngustează,
împiedică respirația normală
și provoacă o tuse lătrătoare.
Termenul pseudocrup este
folosit pentru a descrie
stările de insuficiență
respiratorie nocturne suferite
de copiii afectați de difteria
crup. Datorită vaccinurilor
timpurii, difteria a dispărut
astăzi aproape complet, iar
termenul pseudocrup a fost
înlocuit cu Crup sau sindrom
Crup.

Simptomele

De cele mai multe ori, crup
se declanșează ca o răceală
banală și se transformă
brusc, în special în timpul
nopții. Cel mic începe să
tușească, vocea devine tot
mai răgușită și respirația
este puternic afectată și este
șuierătoare.
Copilul suferă de insuficiență
respiratorie, se instalează
teama de sufocare care
îi creează o stare și mai
mare de agitație, crescând

suplimentar consumul
de oxigen deja redus.
Ca urmare a lipsei
de oxigen, buzele și
unghiile încep să
se coloreze într-o
nuanță albastră,
iar fața devine tot
mai palidă.

Prim-ajutor

• Luați copilul în
brate și încercați să
îl calmați;
• Mergeți la aer,
deschideți larg fereastra
sau direct pe balcon, chiar
dacă este iarnă;
• Opriți încălzirea pentru a
evita inhalarea de aer uscat
și praf. Se recomandă aerul
umed și rece care să ajute
de dezinflamarea mucoasei.
Porniți apa rece la duș și
agățați prosoape umede în
camera copilului;
• Cel mic ar trebui să bea
cât mai multe lichide (apă la
temperatura camerei);
• Așezați-l cu trunchiul mai
sus față de restul corpului;
• Dacă este cazul,
administrați medicamentele
prescrise de medic (ex:
supozitoare cu cortizon sau
spray cu epinefrină).

Când trebuie să vă
adresați medicului?

Ca măsuri generale, trebuie

să acordați atenție unei
alimentații sănătoase și
echilibrate, să respectați un
regim de viață sănătos, cu
multă mișcare în aer liber
pentru fortificarea sistemului
imunitar al celor mici. În
cazul copiilor care suferă
în mod repetat de astfel de
atacuri, pregătiți-vă o trusă
cu medicamente de primajutor.
În cazurile minore, starea
celui mic se va îmbunătăți
imediat dacă veți respecta
măsurile de mai sus. În
cazurile severe când, în ciuda
administrării de cortizon,
insuficiența respiratorie se
menține, sunați imediat la
urgențe.
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Alăptarea

- benefică pentru copil, pentru mamă
și pentru economie
Alăptarea este benefică, nu doar pentru bebeluși și pentru starea
de sănătate a mamei, ci și pentru economia mondială. Aceasta este
concluzia mai multor studii care au cercetat mame care își alăptează
copiii. Rezultatele au fost publicate în revista de specialitate „The
Lancet" din Marea Britanie.
Astfel, potrivit studiului,
alăptarea prelungită poate
preîntampina moartea a
peste 800.000 de bebeluși
anual și decesul cauzat de
cancerul mamar în peste
20.000 de cazuri.
Studiul complet se bazează
pe date colectate din zeci
de studii și analize privind
efectele alăptării asupra
sănătății. În statele puternic
industrializate, numai 1 din
5 copii este alăptat pentru o
perioadă de 12 luni. În țările
slab dezvoltate, numărul
copiilor alăptați pentru o
perioadă de șase luni scade
la 1 din 3 copii. Astfel, nounăscuții nu se pot bucura de
avantajele pe care le conferă
laptele matern, explică
autorii studiului.
Organizația Mondială a
Sănătății (OMS) recomandă
ca alăptarea exclusivă să
dureze până la șase luni
de viață, iar apoi să fie
continuată, alături de o
diversificare corectă, până
la vârsta de 2 ani. Laptele
matern conține toți nutrienții
de care bebelușii au nevoie,
protejându-i în același timp

18

și împotriva bolilor specifice
copilăriei.
În țările dezvoltate, alăptarea
prelungită scade riscul morții
subite în rândul bebelușilor
cu până la o treime,
declară autorii. În țările
sub-dezvoltate, alăptarea
prelungită ar putea să scadă
numărul de cazuri de diaree
epidemică până la jumătate,
și ar putea preîntâmpina
până la o treime din cazurile
de boli respiratorii. În plus,
laptele matern scade riscul
apariției diabetului și a
obezității în rândul copiilor,
protejându-le în același
timp și pe mame împotriva
cancerului mamar și ovarian.
Alimentația corectă pentru
mamele care alăptează
Mamele care alăptează se
pot hrăni cu alimentele care
le plac. Pot consuma chiar
și cafea, maximum 3
cești pe zi. Există însă și
sugari foarte nervoși. În
cazul lor se recomandă
evitarea băuturilor cu
cafeină.
Fiecare mamă ar
trebui să își urmărească

bebelușul cu atenție, pentru a
afla ce alimente îi fac bine, și
ce alimente îi displac. Atunci
când sugarul reacționează
printr-o erupție la nivelul
pielii, ar putea fi necesară
evitarea unui anumit aliment.
Sugarii nu dispun
încă de mecanismele
necesare (enzime) pentru
descompunerea diferitelor
substanțe externe (cafeină,
alcool, nicotină), iar acestea
rămân timp îndelungat în
organismele lor. Alcoolul,
cafeina ar trebui limitate, iar
nicotina eliminată în timpul
alăptării. În ceea ce privește
medicamentele, întrebați
medicul sau farmacistul cu
privire la utilizarea lor.

FAMILIE

Durerea în gât
- sfaturi pentru ameliorare

De îndată ce vine toamna și scad temperaturile, începem să resimțim
iritații în gât, dureri la înghițire, răgușeală. Durerea în gât nu reprezintă
o afecțiune în sine, ci mai degrabă un simptom.
Cauzele durerilor în gât

Agenții patogeni tipici
pentru durerile acute în gât
sunt: răcelile, inflamarea
amigdalelor sau alte
inflamații din cavitatea bucală
și a gâtului, provocate de
virusuri sau uneori (mai
rar) de bacterii. Există și
infecții mai grave, precum
scarlatina sau difteria care
se manifestă, printre altele și
prin dureri de gât. Răgușeala
indică faptul că inflamația a
cuprins și laringele și corzile
vocale.

Tratamentul durerilor
în gât

• Hidratarea din plin:
Prin lichidele consumate,
mucoasa se menține umedă,
iar virusurile răcelii nu se
mai pot înmulți la fel de bine.
Se recomandă ceaiurile de
plante precum salvie, cimbru,
mușețel, nalbă sau renumita
băutură caldă cu lămâie.
• Gargară cu apă sărată,
călduță (1/4 linguriță cu
sare în 0,2 litri de apă
caldă) se numără printre
remediile naturale. Ceaiul de
mușețel și salvie sunt și ele
potrivite pentru gargară (în
concentrație bogată și infuzie
lungă).
• Împachetările în jurul
gâtului sunt apreciate de
multe persoane, deoarece

reușesc să amelioreze
durerea. Pentru aceasta
este folosit un prosop
de bucătărie,
scufundat în apă
rece sau caldă (în
funcție de durere),
stors și așezat în
jurul gâtului.
• O cură de
transpirație este
benefică după o
baie caldă. Stați la
căldură, în special
cu gâtul și picioarele
– și sunteti cu un pas mai
aproape de însănătoșire.
• Remediile homeopate
pot fi eficiente în funcție
de afecțiuni. Iată câteva
posibilități: Belladonna
împotriva durerilor intense
în gât, a problemelor la
înghițire și a amigdalelor
inflamate, Phytolacca
împotriva durerilor care
radiază până la urechi,
Lycopodium, dacă durerea
este localizată pe partea
dreaptă a gâtului și Lachesis,
dacă durerile se resimt în
partea stângă a gâtului.

Când este cazul să vă
adresați medicului?

• Atunci când durerile în gât
durează de mai bine de trei
zile;
• Durerile sunt însoțite
de senzație de sufocare,

probleme de respirație și
dureri la înghițire;
• Durerile se resimt
accentuat pe o parte a
gâtului sau apar în urma
suprasolicitării vocii;
• Când ganglionii limfatici
sunt foarte inflamați;
• Când resimțiți durere atunci
când încercați să deschideți
gura;
• Când temperatura corpului
se menține ridicată (38 grade
Celsius mai bine de 3 zile) sau
când depășiți temperatura de
39 de grade Celsius (în rândul
adulților) sau 40 de grade
Celsius (în rândul copiilor);
• În cazul durerilor în gât
resimțite de copiii foarte mici,
adresați-vă din timp unui
medic.
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Stenoza spinală
Șezutul și aplecatul nu sunt însoțite de dureri, însă statul în picioare și
mersul au devenit insuportabile? Diagnosticul acestor simptome ar putea
fi stenoza spinală. Canalul spinal este localizat în șira spinării și este cel
care protejează măduva spinării. Peretele canalului spinal este format
din mai multe structuri: discurile vertebrale, articulațiile intervertebrale,
ligamentul flavum, care stabilizează coloana vertebrală în lungime.
Cauzele stenozei spinale

Spre exemplu în cazul unei
hernii de disc – discurile
vertebrale pătrund în canalul
spinal și reduc spațiul
disponibil nervilor. Stenoza
spinală se agravează atunci
când coloana este întinsă,
deoarece ligamentul flavum,
care este mai degrabă scurt
și gros, îngustează și mai
mult spațiul interior. Prin
îndoirea în fața a coloanei
vertebrale, ligamentul se
întinde și devine mai subțire,
de aceea se reduc și durerile.

Stenoza spinală:
simptome și diagnostic

Stenoza spinală apare, în
principal, în zona lombară
a coloanei (stenoza spinală
lombară). Mai rare sunt
stenozele spinale cervicale și
cele toracice.
Stările de disconfort sunt
tipice: în funcție de poziția
corpului, apar și durerile
de spate și deseori durerile
în picioare. Durerile se
agravează în poziție verticală,
în picioare și în mers și
scad în intensitate în timpul
îndoirilor și a șezutului.

Tratamentul stenozei
spinale

Terapia stenozei spinale
începe prin măsuri
conservative, similare
herniei de disc: gimnastica
medicală, medicamente
antiinflamatoare, eventual
injecții cu cortizon în canalul
spinal. Dacă aceste măsuri
nu îmbunătățesc semnificativ
simptomele stenozei spinale,
este necesară intervenția
chirurgicală.

Intervenții chirurgicale:
rezultate bune pe
termen lung

De regulă, pentru tratarea
stenozei spinale este
necesară decompresia
rădăcinilor nervilor. În
trecut, procedura frecventă
consta într-o laminectomie
completă, prin rezecția
apofizelor vertebrale: așadar,

nu doar ligamentul flavum
îngroșat, ci și protuberanțele
osoase ale articulațiilor,
procesele spinoase și
îmbinările vertebrale.
Aspectul problematic constă
în instabilitatea ulterioară,
care deseori rezultă în
spondilolistezis și alte
disconforturi care necesitau
o stabilizare suplimentară
(spondilodeza).
Din acest motiv, în prezent,
în operația de stenoză
spinală se mențin procesele
spinoase și mici vertebre,
și sunt îndepărtate numai
protuberanțele osoase și
ligamentul flavum îngroșat.
Efectele benefice sunt
resimțite pe termen lung, iar
pacienții sunt scutiți ani de
zile de durerile specifice.

Datorită simptomelor
specifice, diagnosticarea
stenozei spinale nu prezintă
probleme.
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Misterul
oboselii
cronice
Ce este sindromul
oboselii cronice?

Termenul provine din
engleză ("Chronic Fatigue
Syndrome"), și a început să
fie folosit în anii ‘80. Uneori
este folosit și sindromul
Burnout (sindromul epuizării)
pentru descrierea acelorași
simptome.
Sindromul oboselii cronice
debutează similar gripei:
pacienții se plâng de dureri
în zona gâtului și a capului,
dureri musculare și dureri
la nivelul membrelor.
La acestea se adaugă
tulburări de memorie și de
concentrare. Există și o serie
întreagă de alte simptome,
care pot varia de la un individ
la altul, cum ar fi senzația
de stare febrilă, tulburări
de somn, stări de greață.
Majoritatea pacienților au
vârste cuprinse între 30 și
50 de ani. Numărul femeilor
afectate de acest sindrom
este de două ori mai mare
decât cel al bărbaților.

Diagnostic și terapie în
cazul sindromului oboselii
cronice
Nu există un singur simptom
pe baza căruia ar putea fi
diagnosticat acest sindrom.
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Este necesară
excluderea altor boli
asociate cu stările de
epuizare severe, printre
care se numără fibromialgia
(afecțiune reumatică),
leucemia sau tulburări
psihice precum depresia.
Există următoarele criterii de
diagnosticare, recunoscute la
nivel internațional:
• Oboseala permanentă sau
recurentă timp de peste șase
luni, care nu dispare în ciuda
odihnei și care limitează
activitățile zilnice cu peste 50%;
• Ganglioni limfatici dureroși;
• Dureri musculare;
• Probleme de concentrare,
iritabilitate, depresii;
• Tulburări de vedere, de
memorie;
• Agravarea stării pentru
mai mult de 24 ore după
depunerea de efort.

Cauze posibile

Interesul oamenilor de
știință se îndreaptă și
asupra unei proteine care
se formează, de regulă,
în timp ce organismul se
apără împotriva virusurilor.
Această proteină este
întâlnită în cantități mai mari
în rândul a numeroși pacienți
diagnosticați cu sindromul

oboselii cronice.
Există și oameni de știință
care sunt de părere că ar
fi vorba despre o tulburare
asemănătoare unei afecțiuni
autoimune. În cazul bolilor
autoimune, sistemul imunitar
atacă în mod eronat structuri
precum celule și receptori din
propriul organism.

Tratamentul sindromului
oboselii cronice

Nu există un singur
medicament care să poată fi
folosit în mod eficient pentru
alinarea simptomelor.
Alimentația echilibrată,
respectarea unui program de
somn și odihnă, și tratarea
eventualelor infecții din
organism, se numără printre
măsurile de tratament. Însă
evoluția este vizibilă doar
pe parcursul mai multor
ani. Se acordă o importanță
deosebită psihoterapiei,
deoarece pacienții necesită
sprijin competent pentru
depășirea stării în care se
află.
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Cum afectează
diabetul inima?
Infarctul miocardic – o
cauză de deces în diabet

Cauza de deces a peste
jumătate dintre pacienții
care suferă de diabet
este infarctul. Această
certitudine atrage atenția
asupra importanței unei
bune funcționări cardiace pe
parcursul evoluției diabetului.

Diabetul afectează toate
vasele de sânge

Glicemia crescută afectează
toate vasele de sânge din
organism, atât pe cele
mari, cât și pe cele mici.
Afectarea vaselor mari
(macroangiopatia diabetică)
determină hipertensiune
arterială, boli ale arterelor
periferice, infarcte cerebrale
și infarcte miocardice.
Afectarea vaselor sanguine
mici (microangiopatia
diabetică) conduc la apariția
retinopatiei,

nefropatiei și a neuropatiei
diabetice.

Neuropatia diabetică

În cazul persoanelor cu
diabet, resimțirea durerii
este limitată, deoarece
nivelul glicemic mare
distruge nervii din apropierea
vaselor de sânge, provocând
neuropatia diabetică.
Neuropatia autonomă
înseamnă că inima continuă
să bată cu o frecvență sporită
inclusiv în repaus (tahicardia
de repaus), nereușind să se
adapteze la efortul depus,
respectiv lipsa efortului.

Cum se manifestă
afectarea inimii la
diabetici?

Combinația între percepția
limitată a durerii și progresia
arteriosclerozei coronariene
fără simptome evidente, poate
conduce în cazul persoanelor
diabetice la o extenuare a
inimii. În mod normal,
durerile inimii ar fi
resimțite și efortul
fizic ar fi sistat.
Însă, în cazul
persoanelor cu
diabet, aceste
dureri nu sunt
resimțite, iar
în cele mai
grave cazuri
se poate
produce un
infarct care nu
este anunțat de
nici un simptom
de avertizare.

Cum este diagnosticată
afectarea cardiacă în
cazul diabetului?

O creștere a frecvenței
ritmului cardiac se
recunoaște încă din repaus,
prin măsurarea pulsului. Cu
ajutorul electrocardiogramei
de efort se verifică în ce
măsură frecvența cardiacă
și activitatea cordului se
modifică sub influența unui
efort definit (de regulă
mersul pe bicicletă pe
un ergometru) și dacă
electrocardiograma indică
modificări de frecvență
cardiacă și circulație a
sângelui.

Poate fi prevenită
afectarea inimii în diabet?

Creșterea activității fizice,
renunțarea la alcool și tutun,
alimentația sănătoasă și
reducerea consumului de
sare reprezintă modalități de
protejare împotriva diabetului
și creștere a calității generale
a vieții.

Tratamentul adecvat

Controlul cardiologic periodic
este foarte important.
Medicul specialist va evalua
sănătatea cardiovasculară
și va prescrie, după caz,
medicamente pentru reglarea
tensiunii arteriale, pentru
protecția inimii și a vaselor
de sânge, pentru prevenirea
și controlul complicațiilor
diabetului.
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Armurariul

- scut de apărare pentru ficat
Vechile tratate de botanică amintesc de folosirea unei poțiuni obținute
din tulpină de armurariu pentru stimularea lactației, însă și împotriva
durerilor abdominale, a hemoragiilor, a crampelor și a bufeurilor.
Folosirea în prezent a armurariului ca plantă medicinală în tratamentele
hepatice se datorează medicului Rademacher, care i-a recunoscut
importanța în anul 1848.
Ficatul, organ detoxifiant

Pe lângă producția de
bilă și rolul important în
realizarea digestiei, ficatul
nostru trebuie să facă față
nenumăratelor reacții
de detoxifiere: alcoolul,
substanțele toxice din mediu,
adaosurile alimentare sau
medicamentele sunt preluate
și descompuse. Se formează
astfel radicalii liberi, agresivi,
care atacă pereții celulari ai
organului.
Atunci când ficatul este
supus unui atac continuu,
regenerarea naturală a
celulelor nu mai face față.
Grăsimile încep să se
depoziteze în ficat, iar acesta
nu își mai poate îndeplini
sarcinile. Uneori acest proces
este însoțit și de o inflamație.
În cele din urmă se dezvoltă
ciroza hepatică, prin care tot
mai multe celule funcționale
sunt înlocuite cu țesut
necrozat.
Nu doar substanțele toxice,
ci și excesele alimentare
și grăsimile sau anumite
alimente declanșatoare pot
dăuna ficatului. Din păcate
simptomele bolii devin
evidente după o perioadă
lungă de timp. De aceea, cei
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care consideră că ficatul
le-ar putea fi afectat, ar
trebui să se prezinte cât mai
devreme la un medic.

Substanțele active din
armurariu

Din fructele de armurariu se
obține un extract care poate
preîntâmpina afecțiunile
hepatice. Responsabil pentru
efectul protector este un
complex format din patru
flavonoliganzi diferiți, numiți
silimarină prin referire
la denumirea științifică a
armurariului, "Silybum
marianum". Studiile au
arătat că silimarina prinde
radicalii liberi și combate
astfel distrugerea pereților
celulari. În plus, ajută la
regenerarea țesutului
hepatic.
Medicii folosesc
preparatele
de armurariu
ca tratament
complementar
împotriva
afecțiunilor
cronice
inflamatorii
ale ficatului,
împotriva daunelor
provocate de alcool
și de medicamente.

Preparatele de armurariu au
un efect ușor laxativ. Nu se
cunosc alte efecte secundare.

Tratamentul cu armurariu
Dat fiind faptul că silimarina
este doar greu solubilă în
apă, substanța activă este
rareori consumată sub formă
de ceai. De cele mai multe ori
este disponibilă sub formă de
drajeuri, capsule sau tablete.
Preparatele disponibile în
farmacii asigură un dozaj
stabil și suficient. Specialiștii
recomandă o cantitate de 200
până la 400 mg de silimarină
pe zi.
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Ce sunt
hemoroizii?
Hemoroizii sunt grupuri de vase de sânge tumefiate și uneori foarte
dureroase, localizate în zona ano-rectală (similare cu varicele de la
nivelul picioarelor). Hemoroizii sunt o maladie comună în societățile
industrializate și pot începe să se dezvolte în jurul vârstei de 20 de ani.
Femeile sunt afectate mai mult decât bărbații, în special datorită
sarcinii, când presiunea asupra venelor hemoroidale crește, iar peste
80% din gravide dezvoltă hemoroizi de sarcină.
Hemoroizii pot provoca
sângerări, senzații de arsură,
durere, iritație, umflături
și inflamație. Hemoroizii
sângerânzi pot duce la
anemie din cauza pierderii
cronice de sânge. Alte
probleme ano-rectale, cum
ar fi fisurile anale, fistulele
sau abcesele, pot însoți
adesea hemoroizii.
Există două grupe principale
de hemoroizi: cele care se
formează intern, în partea
inferioară a rectului și
cele care se prezintă ca o
umflătură externă în jurul
marginii anusului.

Hemoroizii interni

Hemoroizii interni își fac
cunoscută prezența atunci
când apare sânge de culoare
roșu aprins pe scaun sau în
vasul de toaletă înainte, în
timpul sau după defecație. Ei
nu sunt, în general, dureroși,
deoarece nu există terminații
nervoase senzoriale în
zona respectivă, dar dacă
hemoroizii interni prolabează
(coboară pe la nivelul
anusului) atunci devin iritați

și durerosi. Dacă se menține
prolapsul, exista un risc
crescut ca un cheag de sânge
să se formeze, cheag care
poate migra prin sistemul
circulator și determina
diverse accidente vasculare
sau infarcte.
Hemoroizii interni pot avea
o evoluție naturală, în patru
etape, după cum urmează:
• Vasele de sânge dilatate sunt
prezente, dar nu se simt direct.
• Hemoroizii ies în timpul
defecației și se retrag
singuri.
• Hemoroizii ies, dar nu
se retrag singuri.
• Hemoroizii ies, dar
nu pot fi retractați.

încep să se dilate. Ele pot
să apară ca o umflătură
violacee circulară, adiacentă
deschiderii anale. Umflătura
este sensibilă la presiune
și, prin urmare, foarte
dureroasă. Aceasta are
potential de a forma un
cheag de sânge, cheag care,
ca și in cazul hemoroizilor
interni, poate migra în
sistemul circulator și provoca
accidente vasculare sau
infarcte.

Fiecare fază
poate fi însoțită
de sângerare.
Durerea devine
acută în special în
ultima fază.

Hemoroizii
externi

Hemoroizii externi se
formează atunci când
venele din jurul anusului
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Sprayuri
și aerosoli
Atunci când gâtul 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 cu pompă care eliberează
substanța activă prin acționarea unui mecanism cu pompă. Fie că folosiți
sprayurile nazale sau de gât sau pe cele de astm, respectați indicațiile
prospectelor.
Chiar dacă gustul soluției nu
este foarte plăcut, evitați să îl
clătiți imediat cu apă. Doar în
cazul unui contact prelungit
cu substanță activă, aceasta
își va putea face efectul.

Aerosoli

Spray nazal

În cazul acestora, capul
sprayului trebuie menținut
în poziție verticală. Astfel,
sprayul va acționa optim
asupra mucoasei, iar
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 cât mai adânc în
gură.
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Aerosolii sunt ambalați
în recipiente mici sub
presiune și sunt vitali pentru
persoanele care suferă de
astmă. 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 în care trebuie
inhalați aerosoli cu cortizon
sau aerosolii trebuie
administrați copiilor, puteți
folosi elemente de distanțare
(Spacer), piese intermediare
de volum mai mare care
simplifică inhalarea
sprayului. Aerosolul eliberat
în spacer este inhalat în
mai multe tranșe, iar aerul
expirat este eliminat printr-o
supapă specială.

Curățarea elementului de
distanțare

Materialul sintetic se încarcă
electric în timp, astfel că este
necesară o curățare regulată
a elementului de distanțare.
Dacă spacerul 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.
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Viața cu astm
Persoana depistată cu astm trebuie să întreprindă ceva concret în
această direcție. Printre aceste măsuri se numără participarea la
un program de antrenament referitor la subiectul astm, care va
explica modul corect de abordare a astmului bronșic, stabilirea
medicamentației, măsurătorile realizate personal cu ajutorul
dispozitivului Peak-Flow-Meter.
Peak-Flow-Meter și
jurnalul de astm

Pacientul trebuie să verifice
funcția plămânilor de patru
ori pe zi, la ore stabilite. Cu
ajutorul acestui dispozitiv se
măsoară punctul maxim al
fluxului respirației. Așadar,
cel mai puternic flux de aer
expirat la începutul unei
expirații puternice.
Valorile de măsurare
sunt documentate într-un
jurnal de astm împreună
cu medicația. Termenul
"schema – semafor” este
folosit pentru a ordona mai
bine valorile măsurate.
• Culoarea verde indică
atingerea unui punctaj de

80 – 100% din valoarea
personală maximă. Pacientul
este bine situat.
• Culoarea galbenă
corespunde unei valori de 60
– 80% din valoarea personală
maximă. În această situație,
medicul trebuie să adapteze
medicația pe termen lung și
să stabilească procedurile
următoare.
• Culoarea roșie înseamnă
că valoarea înregistrată se
află sub pragul de 60 % din
valoarea personală maximă,
iar pacientul trebuie să
apeleze urgent la un medic.

Modul de funcționare al
măsurătorii Peak-Flow

• Poziționați indicatorul în
dreptul valorii zero.
• Inspirați cât mai adânc
și mențineți aerul în
plămâni.
• Introduceți tubul în
gură și mențineți-l
închis etanș, de
jur împrejur
cu buzele!
Tubul trebuie
menținut drept,
iar indicatorul
lateral nu
trebuie acoperit
cu degetele.
• Expirați apoi cât
mai repede și cu
cât mai multă forță.

Valoarea poate fi citită pe
indicator.
• Pentru pregătirea
următoarei măsurători,
valoarea indicatorului va fi
readusă la zero.
• Este importantă spălarea
finală cu apă caldă. Uscați-l
corespunzător.

Prevenirea astmului

În cazul în care se cunosc
factorii declanșatori sau
substanțele iritante, acestea
trebuie evitate pe cât posibil,
fie că este vorba de fum
de țigară, păr de animal
sau vreme cețoasă, umedă
și rece. Pentru părinții
copiilor care suferă de astm
se recomandă evitarea
fumatului în prezența copiilor.
Astmaticilor li se recomandă
evitarea infecțiilor căilor
respiratorii și a infecțiilor
dentare.

Astmul și sportul

Prin sport și activitate fizică
regulată cum ar fi înotul sau
mersul pe bicicletă, bronhiile
sunt antrenate. În cazul
în care un astfel de efort
provoacă accese de astm după consultarea medicului
- poate fi administrat un
medicament bronhodilatator
înainte de activitatea fizică.
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Keratoza actinică
și riscul de cancer
de piele
Chiar dacă semnalele de alarmă cu privire la
evitarea expunerii pielii la soare ar fi trebuit
să ajungă deja la toată lumea, multe persoane
aleg să le ignore. Unul dintre efectele ignorării
acestor recomandări este keratoza actinică, o
etapa preliminară a cancerului de piele.
Modificarea pielii

Pentru multe persoane,
cancerul de piele este
legat direct de periculosul
melanom malign. Însă
peste 95% din modificările
canceroase ale pielii sunt
de altă natură: mult mai
frecvente sunt tumorile
superficiale, cum ar fi
carcinomul celular bazal
și spinaliomul. Foarte
răspândit, însă puțin
cunoscut este predecesorul
spinaliomului, respectiv
keratoza actinică.

Simptome deseori
ignorate

În cazul keratozei actinice
avem de-a face cu o modificare
a celulelor pielii, provocată
de razele ultraviolete. Chiar
dacă keratoza actinică este o
etapă preliminară a cancerului
de piele, simptomele ei sunt
deseori trecute cu vedere.
Atunci când rămâne netratată,
keratoza actinică se dezvoltă în
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așa numitul cancer alb de piele.
Debutul se remarcă prin
porțiuni roșii clar delimitate cu
ușoară descuamare. Aceste
formațiuni continuă să se
dezvolte în papule alb-maronii
în special pe zonele neprotejate
de soare: urechi, pielea capului,
buza inferioară, palme.
Procesul de distrugere se
produce aproape neobservat.
Deseori trec chiar și 10-20 de
ani înainte ca keratoza actinică
să se dezvolte în modificările
descrise și să fie observate.
Pielea se simte aspră. În plus,
simptomele sunt confundate
deseori cu pigmentarea
specifică pielii persoanelor în
vârstă.

Frecvența sporită în cazul
persoanelor cu ten alb și
vârsta de peste 50 de ani
Chiar dacă keratoza actinică
este mai frecventă în rândul
persoanelor de peste 50 de
ani, ea poate fi diagnosticată
și în cazul persoanelor mai

tinere. Riscul este mai mare în
rândul celor care petrec foarte
mult timp în soare, de aceea
protecția solară ar trebui luată
foarte în serios, în special în
timpul activităților de vacanță
petrecute în aer liber.

Tratament

În cazul unui diagnostic
timpuriu, keratoza actinică și
carcinomul celular bazal pot
fi tratate cu succes. În terapia
keratozei actinice, în prezent,
predomină intervențiile
chirurgicale.
Mai nou, tratamentul
medicamentos constă în
aplicarea unui gel care
conține diclofenac și acid
hialuronic. Gelul poate fi
aplicat foarte simplu de
pacienți, iar rezultatele par
să fie foarte eficiente fără
să afecteze calitatea vieții
pacienților. Gelul are și un
efect antiinflamator, astfel
că sunt excluse durerile și
formarea de țesut cicatrizat.
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Tratamentul
natural în depresie
Depresia majoră rămâne dificil de tratat, în ciuda
gamei largi de antidepresive înregistrate drept
disponibile. În ultimii ani, s-a înregistrat o creștere
a popularității medicamentelor naturale sau
alternative. În ciuda acestei popularități în
creștere, sunt necesare cercetări suplimentare
privind eficacitatea multora dintre aceste
tratamente naturale.
Acizi grași Omega-3

Suplimentele Omega-3 sunt
studiate ca un posibil tratament
pentru depresie și simptome
depresive la persoanele
cu tulburare bipolară.
Suplimentele cu Omega-3 sunt
considerate, în general, sigure.
Pot avea gust de pește, iar în
doze mari, pot interacționa cu
alte medicamente.

Vitamina C

Studiile efectuate asupra
pacienților spitalizați - care
au adesea niveluri mai
scăzute decât cele normale
de vitamina C - au relevat
faptul că dispoziția lor s-a
îmbunătățit după ce au
primit vitamina C. Un studiu
al elevilor de liceu a indicat
faptul că vitamina C a redus
nivelele de anxietate.

Vitamina D

Deficiența de vitamina D
conduce la multiple tulburări
în organism, printre care se
numără: bolile autoimune,
bolile cardiovasculare, bolile

degenerative, osteoporoză
(la vârstnici), rahitismul (la
copii), scădererea imunității,
infecții repetate și depresie.
Cel mai mare risc de
deficiență de vitamina D
prezintă: persoanele care
nu se expun la soare sau se
expun limitat, persoanele
care își petrec cea mai
mare parte din timp în spații
închise, în birouri, vârstnicii
și copiii.

Vitaminele din grupul B

Cercetătorii de la University
of Western Australia au
arătat că vitamina B12 poate
fi un tratament eficient
al depresiei, în special la
vârstnici. Studiul a fost
efectuat în anul 2014 pe 4000
de bărbaţi vârstnici care au
suferit episoade depressive,
și care aveau un nivel foarte
ridicat de hemocisteină în
sânge. După administrarea
de suplimente cu vitamina
B12, starea psihică a
bărbaţilor s-a îmbunătăţit.

5-HTP

Suplimentul
numit 5-hidroxitriptophan
cunoscut și sub numele de
5-HTP poate juca un rol în
îmbunătățirea nivelurilor
serotoninei, o substanță
chimică care afectează
starea de spirit - dar dovezile
sunt doar preliminare și
sunt necesare mai multe
cercetări.

SAM-e

S-adenozil-L-metionina
(SAM-e) este unul dintre
cele mai studiate remedii
naturale. SAM-e este un
donator de metil și este
implicat în sinteza diferiților
neurotransmițători din
creier. SAM-e poate avea
un debut mai rapid decât
acțiunea antidepresivelor
convenționale și
poate potența efectul
antidepresivelor triciclice.
SAM-e poate, de asemenea,
să protejeze împotriva
efectelor dăunătoare ale bolii
Alzheimer.
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Efectele benefice
ale căldurii
împotriva
durerilor
Căldura se numără printre cele mai vechi metode
de tratament. Căldura are efect calmant, stimulează
procesele metabolice, îmbunătățește circulația, stimulează sistemul
imunitar și alină durerile. Pe cât de variate sunt efectele căldurii, pe atât
de numeroase sunt și formele de aplicare.
Căldura împotriva durerii

În cazul durerilor acute de
spate, a mușchilor tensionați,
a articulațiilor dureroase,
căldura poate fi foarte
eficientă: folosiți mai multe
prosoape pentru a forma
o cuvă. Turnați apoi apa
fierbinte în cuva formată și
aplicați prosoapele pe locul
dureros.

Împachetări cu nămol și
băi fierbinți

Împachetările și băile de
nămol sunt folosite de mulți
ani în tratarea durerilor. Pot fi
aplicate local sau general, la
nivelul întregului corp.
Razele infraroșii sunt folosite
deseori în cazul infecțiilor
la nivelul sinusurilor sau
al urechii medii. Unele
metode presupun și folosirea
ultrasunetelor care provoacă
încălzirea țesutului prin
oscilațiile mecanice.
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Cum acționează căldura?

Organismul își reglează
temperatura prin mecanisme
complicate. Atunci când
temperatura ambientală este
scăzută, organismul încearcă
să reducă la minim pierderea
căldurii în organism,
reducând circulația sângelui.
Mâinile și picioarele
sunt primele care resimt
temperaturile scăzute. Atunci
când căldura este aplicată
din exterior, este stimulată
circulația sângelui la nivelul
pielii și a celorlalte țesuturi.
Stimularea circulației
sângelui conduce
concomitent la o creștere
a proceselor metabolice.
Țesuturile sunt alimentate
mai bine cu oxigen și
nutrienți, iar produșii
metabolici sunt eliminați mai
repede. Inclusiv sistemul
imunitar este stimulat.
Datorită circulației mai

bune a sângelui, celulele
imunitare ajung mai repede
la țesutul afectat. Căldura
ajută la relaxarea mușchilor,
a tendoanelor și ligamentelor
și alină astfel eventualele
dureri acumulate.

Nu și în cazul infecțiilor!

În ciuda efectelor pozitive
pe care le are căldura
în alinarea durerilor, se
recomandă atenție în
folosirea sa. Căldura nu
este recomandată împotriva
tuturor durerilor. În cazul
durerilor provocate de o
infecție, căldura ar putea
avea exact opusul efectului
dorit, deoarece căldura poate
stimula evoluția infecțiilor.
Persoanele care nu sunt
sigure în ce măsură un
tratament cu căldura le-ar
putea fi benefic, ar trebui
să se adreseze mai întâi
medicului.

ÎNGRIJIRE

Neuroplasticitatea
Ce ne transformă creierul?
Creierul se transformă

Plasticitatea neuronală,
cunoscută și sub denumirea
de neuroplasticitate,
plasticitate cerebrală,
plasticitate corticală,
reprezintă modificarea
structurii, funcției și
organizării celulelor (și
nu numai) ca răspuns
la experiențe noi.
Plasticitatea neuronală
se referă în mod
specific la consolidarea
sau diminuarea
conexiunilor nervoase sau
la suplimentarea cu neuroni
noi în funcție de experiențele
externe, respectiv la stimuli
din mediu.
Neuroplasticitatea se produce
în mod constant, atât în fazele
de dezvoltare a creierului, cât și
în creierul adult, prin formarea
de noi sinapse și neuroni.

Stilul de viață și
plasticitatea creierului

Noile descoperiri în domeniul
neuroplasticității au implicații
pentru modul în care
fiecare dintre noi își poate
proteja creierul împotriva
degradării datorate înaintării
în vârstă sau diferitelor boli.
O dietă sănătoasă, sportul,
dar și activitățile care să
stimuleze creierul (cititul
sau conversațiile), alături de
neuroplasticitate, contribuie
enorm la ceea ce înseamnă
un creier sănătos și pot ajuta
la întârzierea debutului bolilor
comune ale creierului, cum ar
fi demențele.
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Învățarea unui instrument
muzical, învățarea unei limbi
străine, jocurile ( “Sudoku”
sau “Cuvinte încrucișate” )
sunt metode care ajută la
creșterea conectivității
dintre regiunile
creierului și pot ajuta
la formarea de noi
rețele neuronale.

Metode care stimulează
neuroplasticitatea

Hrana sănătoasă
O dietă sănătoasă (bazată
pe alimente integrale,
neprocesate, neaditivate,
nemodificate genetic) și un
program alimentar bine
definit (3 mese pe zi sau chiar
și o dietă dacă se impune)
ajută la creșterea adaptării
sinaptice, ajută la creșterea
neuronilor, scade riscul
bolilor neurodegenerative
și îmbunătățește funcția
cognitive.
Călătoriile ajută la expunerea
creierului la stimuli noi,
deschizând noi căi și activități
în creier.
Utilizarea dispozitivelor de
memorare - Exercițiile de
învățare pot preveni pierderea
memoriei.

Exerciții cu mâna
non-dominantă - Toți
oamenii au o mână
dominantă, cea mai
populară fiind mâna dreaptă.
Astfel, dacă o persoană
este dreptace, mâna nondominantă este opusă, adică
mâna stângă. Folosirea mâinii
non-dominante poate ajuta la
formarea de noi căi neuronale
și întărește conectivitatea
între neuroni.
Extinderea vocabularului Un vocabular bogat activează
procesele vizuale și auditive,
precum și procesarea
memoriei.
Implicarea în diverse
activități artistice - Desenul,
pictura, sculptura sporesc
conectivitatea creierului în
repaus și implicit ajută la
stimularea introspecției, a
memoriei, empatiei și atenției.
Somnul încurajează reținerea
învățării și ajută la transferul
de informații intre celule.
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Căderea
părului
la femei
Pe lângă predispoziția ereditară, femeile pierd mai mult păr în timpul
sarcinii și la menopauză. Motivul este unul simplu: estrogenul contribuie
la căderea părului, în timp ce androgenul o inhibă. În astfel de perioade
speciale din punct de vedere hormonal, producția gonadelor feminine
scade și există o preponderență relativă a hormonilor masculini în
organism. Prin urmare, este de înțeles că atunci când apare o schimbare
a echilibrului hormonal, numărul firelor de păr pierdute crește. Alți
factori precum vârsta sau sezonul joacă, de asemenea, un rol important.
Cauzele pierderii părului
la femei

• Factori ereditari
• Restabilirea echilibrului
hormonal după naștere
• Scăderea nivelului
de estrogen în timpul
menopauzei
• Disfuncție tiroidiană
• Infecții severe, intoxicații
• Boli metabolice, cum ar fi
diabetul zaharat
• Stres, deficiențe
nutriționale
• Tratamente cu
medicamente pentru nivelul
ridicat ale lipidelor din sânge,
medicamente împotriva
hipertensiunii arteriale
(inhibitori ECA, beta-blocanți)
și medicamente pentru
tratamentul cancerului

Căderea părului după
sarcină

În timpul sarcinii, nivelul de
estrogen din sânge este foarte

mare. De aceea, majoritatea
femeilor observă mai întâi
părul frumos, dens, strălucitor
și pielea netedă. La naștere,
însă, nivelul de estrogen scade
brusc, aducând părul din
stadiul de creștere, în stadiul
de repaus și de cădere. Aceste
fire de păr cad în mod obișnuit
după 2-3 luni.

Căderea părului în timpul
menopauzei

În timpul menopauzei,
numeroase femei
înregistrează o schimbare
radicală a părului. Acest
fenomen poartă numele de
efluviu telogen cronic (CTE).
Acest lucru poate fi determinat
cu ajutorul unei trichograme.
Trichograma este o metodă
frecvent utilizată pentru
măsurarea gradului de
pierdere a părului sau efectul
terapiei asupra părului. În
acest scop, 50 până la 100

de fire de păr sunt smulse
cu pensete pentru a putea
evalua rădăcinile părului sub
microscop.

Ce putem face împotriva
căderii părului?

Pentru a putea combate eficient
pierderea părului, trebuie
stabilite mai intâi cauzele. În
acest sens, se recomandă mai
întâi o vizită la dermatolog
și la ginecolog. Căderea
părului datorată stresului,
deficiențelor nutriționale,
dezechilibrelor hormonale
sau medicamentelor este de
obicei un fenomen tranzitoriu
care este reversibil. În farmacii
găsiți medicamente în acest
sens, care vă asigură toate
substanțele nutritive esențiale
necesare pentru o creștere
sănătoasă a părului. Acestea
asigură rădăcinii firelor de păr,
necesarul de aminoacizi, sulf și
vitamina B.
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Vitamina D
pentru imunitate
Există multe beneficii pe care vitamina D le are asupra sănătății
organismului, unul dintre acestea fiind rolul său în menținerea unui
sistem imunitar puternic. Din păcate, majoritatea dintre noi se confruntă
cu un deficit de vitamina D, dat fiind aportul insuficient.
Suport nutrițional pentru
bolile autoimune
Tulburările autoimune au
cunoscut un avânt dramatic
în ultimele decenii, fiind
clasificate în acest moment
aproximativ 80 de tipuri de
boli autoimune. Acestea
descriu o stare în care
organismul și sistemul său
imunitar sunt stimulate și/
sau înșelate în atacarea
țesuturilor sau organelor
sănătoase, un proces care
nu are loc în circumstanțe
normale.

Vitamina D este un suport
puternic pentru sistemul
imunitar. Într-un studiu
efectuat, femeile adulte care
au consumat în mod regulat
400UI pe zi de vitamina D au
avut un risc redus cu până la
40% de dezvoltare a artritei
reumatoide. Un alt studiu a
arătat că suplimentarea cu
vitamina D în doză mare a dus
la ameliorarea simpotomelor
artritei reumatoide la un
procent de 89% dintre pacienți.

Suport pentru sistemul
imunitar

Răceala și gripa sunt unele
dintre cele mai frecvente
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afecțiuni, mai ales în sezonul
rece. Acestea apar când
sistemul nostru imunitar
– linia principală de
apărare a organismului
– nu funcționează la
capacitate normală.
Toate celulele
sistemului imunitar au
receptori ai vitaminei
D care activează
celulele T, responsabile
cu apărarea organismului
de virusuri sau bacterii.
Un aport optim de vitamina
D poate modula răspunsul
autoimun și poate întări
sistemul imunitar.
Cum ne putem asigura că
avem un aport suficient din
acest nutrient incredibil?
Există 3 modalități ușoare
pentru a obține vitamina D:
Soarele - atunci când pielea
este expusă la radiațiile
solare (15-20 minute zilnic
în funcție de pigmentul
pielii), este formată în
epidermă pre-vitamina D,
care este apoi transportată
în sânge. De acolo, este rapid
transferată în ficat, care o
transformă în vitamina D.
Alimentația – în timp ce
vitamina D nu este abundentă

în mod natural în multe
alimente, peștele gras cum
ar fi somonul, precum și
produsele lactate, ouăle,
conțin cantități mici. Într-un
efort de a combate incidența
ridicată de vitamina D,
multe alimente sunt acum
îmbogățite cu această
vitamină, de exemplu laptele
și cerealele.
Suplimentele alimentare – o
modalitate sigură de a obține
doza necesară de vitamina D
este prin aport de suplimente
alimentare, cu precădere în
lunile de iarnă, cât expunerea
la soare este redusă și nu
putem obține în mod natural
vitamina D.
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Tulburările
menstruale
în adolescență
Pubertatea este etapa de
dezvoltare a organismului
între perioada copilăriei
și vârsta adultă. Debutul
pubertății este marcat
de apariția pilozității și
dezvoltarea sânilor. Ulterior,
apare modificarea vocii,
dezvoltatea bazinului,
șoldurilor și feselor.
Creșterea somatică se
desfășoară în paralel
cu psihosexualizarea,
modificările având loc atât în
plan fizic cât și în plan psihic.
Momentul esențial al
pubertății este apariția
primei menstruații
(menarha), care survine în
mod normal între 11 și 14
ani. Ciclurile neregulate sunt
frecvente în primele luni după
menarha. Apar cicluri de 4
săptămâni care alternează cu
cicluri de 5-6 săptămâni sau
mai lungi, până la 3 luni.
Durata menstrelor poate
fi variabilă, de la 3-4 zile
normal, la 1-2 zile sau
menstre prelungite 5-7
zile. Menstrele pot fi, de
asemenea, modificate
cantitativ: uneori reduse
la câteva picături, alteori
abundente, mai rar
hemoragice.

Dismenoreea primară
Dismenoreea primară
reprezintă durerea la
menstruație asociată
ciclurilor ovulatorii, în
absența unei afecțiuni
organice.

În dismenoree uterul se
contractă anormal pentru
a elimina mucoasa uterină.
Principalul simptom al
dismenoreei este durerea din
abdomenul inferior, iradiată
în coapse, vagin, rect. Ea
apare, de obicei, în primele
4-6 ore de la începutul
menstruației și poate dura
până la 48-72 ore. Se poate
însoți de alte simptome:
greață, vărsături, leșin,
dureri de spate, dureri la
nivelul sânilor (mastodinie),
amețeli. Pentru ameliorarea
simptomelor, se recomandă
administrarea de analgezice
sau antiinflamatoare. Dacă
simptomatologia este foarte
severă se recomandă examen
medical de specialitate.

Amenoreea

Amenoreea sau lipsa
menstruației este organică
(afecțiuni genitale)
sau funcțională (cauze
hormonale). Amenoreea
fiziologică apare în timpul

sarcinii și în perioada
alăptării. Amenoreea după
eforturi fizice intense este
întâlnită la sportive în
special și după activități
fizice intense. Amenoreea
psihogenă apare ca urmare
a unor traume psihice,
stresului sau emoțiilor
puternice. O formă specială
de amenoree psihogenă
apare în anorexia nervoasă,
în cadrul curelor drastice de
slăbire.
Consultul medicului
specialist se recomandă în
situațiile în care:
• menstruația lipsește după
ce a apărut menarha - prima
menstruație (cel puțin 3
cicluri anterioare)
• prima menstruație
(menarha) nu a apărut
până la vârsta de 14 ani, și
fetița prezintă deficiențe
de creștere și dezvoltare
a caracterelor sexuale
secundare (apariția pilozității,
dezvoltarea sânilor)
• prima menstruație nu a
apărut până la vârsta de 16
ani, indiferent de creștere
sau caracterele sexuale
secundare.
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Sfaturi pentru
menținerea stării
de relaxare și
după vacanță
Vacanța de vară s-a încheiat
și, odată cu ea, concediul
anual al multora dintre noi.
Din păcate, de cele mai multe
ori, după vacanță ne afundăm
din nou în stresul cotidian.
Trebuie să reacționați pentru
ca efectul odihnei să nu
dispară la fel de repede ca
bronzul.

Amintiri și deconectare

Psihologii au constatat
că nivelul de stres scade
simțitor atunci când reușim
să rezervăm 15 minute
pentru noi în fiecare zi.
Un suvenir din destinația
de vacanță, cum ar fi o
scoică sau muzică, ne vor
purta cu gândul la amintiri
plăcute, reușind astfel să ne
deconectăm și acasă.
Concediile sunt importante,
atât pentru corp, cât și
pentru psihic, deoarece
în cele câteva zile libere,
reușim să ne deconectăm
de la cotidian. Micile
evadări de acasă ne ajută
să depășim sentimentele de
suprasolicitare și tensiune.
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Gastronomie sănătoasă în
vacanță

Dieta mediteraneană are
gust de soare și mare, cu
feluri de mâncare nu doar
gustoase ci și sănătoase,
legume proaspete din plin,
pește și ulei de măsline, toate
acestea influențează pozitiv
metabolismul.
Alimentația bogată în
vitamine, cu puține grăsimi
și echilibrată reduce
riscul hipertensiunii sau a
diabetului și ajută la întărirea
sistemului imunitar.

Păstrarea bunelor intenții
Zilele de concediu oferă
timp din plin pentru activități
sportive cum ar fi alergarea,
înotul sau yoga. Atunci când
timpul pentru acestea se
scurtează, odată reveniți
din vacanță, nu ar trebui să
renunțăm la aceste activități,
ci să rămânem activi.
Experții sportivi consideră
că două sedințe săptămânale
de câte 30 de minute sunt
suficiente pentru a crește
starea de bine în mod
constant.

Îngrijirea pentru trup și
suflet

Se recomandă stabilirea
unei ședințe de îngrijire
specială, odată întorși din
vacanță: măștile pentru față
relaxează pielea crăpată și
o hidratează. Părul redevine
mătăsos după un tratament
intensiv. O zi într-un centru de
îngrijire poate fi de asemenea
relaxantă.
Dacă nu aveți timp să ajungeți
la spa, vă puteți răsfăța
acasă cu o mască de față
sau de păr, realizate dintr-un
amestec de lapte, miere și
ulei de măsline.

Păstrați-vă calmul

De regulă, odată cu concediul
se încheie și starea de
relaxare. O persoană care
s-a băgat în fața noastră
la coadă, eterna căutare a
unui loc de parcare, laptele
stricat turnat în cafeaua de
dimineață reușesc să ne
strice buna dispoziție.
Păstrați-vă calmul și
amintiți-vă de vacanță!
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Ce este boala
oaselor fragile?
Osteogeneza imperfectă (OI) este cunoscută și sub denumirea de boala
oaselor fragile, deoarece oasele persoanelor diagnosticate cu această
boală se sparg la fel de ușor precum sticla. Copiii afectați suferă uneori
fracturi chiar înainte de naștere.
Cauza fracturilor

Cauza acestei boli constă
într-un defect genetic în
metabolismul colagenului.
Colagenul reprezintă
elementul de bază pentru
toate tipurile de țesut. Din
cauza lipsei de colagen,
oasele nu au suficientă
rezistență, se pot deforma
și se fracturează la cea mai
mică presiune.
Oamenii de știință disting
diferite clase de severitate:
Tipul 1: Oasele se fracturează
foarte repede, dar se refac
normal.
Tipul 2: Primele fracturi
se produc deja în perioada
intrauterină. Copilul ajunge
rareori în al doilea an de
viață.
Tipul 3: Deformările spinale
severe impun pacientului o
viață în scaunul cu rotile.

Simptomele

Boala oaselor fragile se
poate extinde și la nivelul
pielii, tendoanelor, mușchilor,
ligamentelor și al altor tipuri
de țesut.
Pe lângă slăbirea țesutului
conjunctiv, boala oaselor

fragile se manifestă și prin
următoarele simptome:
• Probleme pulmonare și
respiratorii;
• Hematoame după lovituri
ușoare;
• Deformarea membrelor, a
gâtului și a craniului;
• Scolioza (curbura coloanei
vertebrale);
• Deformarea conică a
corneei;
• Laxitatea musculaturii;
• Hiperextensia articulațiilor.

Diagnosticul osteogenezei
imperfecte
Pe baza unei radiografii,
specialistul poate recunoaște
"oasele fragile", prin
structura lor aproape
transparentă, care au
un aspect mult mai alb
și dens comparativ cu
persoanele sănătoase.
Ecografia prenatală face
posibilă vizualizarea oaselor
deformate în uter.

Diferitele forme de
terapie a bolii oaselor
fragile

Boala este ereditară, se
manifestă pe durata întregii
vieți, iar în prezent nu poate fi
vindecată.

Există însă diferite abordări
terapeutice care conduc
la o îmbunătățire a stării
pacientului. Ingredientele
active folosite în tratamentul
împotriva osteogenezei
imperfecte includ:
• bifosfonați;
• calcitonină;
• calciferol;
• fluoruri.

Dieta alimentară ca parte
a tratamentului

Calciul și proteinele sunt
esențiale pentru regenerarea
osoasă. Vitamina D3, care
este importantă pentru
formarea osoasă, este
generată doar prin expunerea
pielii la razele solare.

Antrenarea musculaturii
ca supliment la terapie

Tipurile de mișcare pentru
pacienții diagnosticați cu
boala oaselor fragile includ
înotul, gimnastica, aquaboxing
și exercițiile izometrice în
care mușchii sunt alternativ
tensionați și eliberați.
Mișcările neobișnuite ar
trebui efectuate, de preferință,
numai sub supravegherea
fizioterapeuților sau a
antrenorilor experimentați.
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Măceșele

- sursă naturală de vitamina C
Generații întregi de copii au învățat pe de rost versurile de la mijlocul
secolului 19, aparținând poetului Heinrich Hoffmann despre „Omulețul
din pădure“ care se acoperă cu mantia purpurie începând de la sfârșitul
verii până iarna târziu, la marginile pădurilor. Omulețul oval, micuț și
rotunjit nu este altul decât fructul comestibil al diferitelor soiuri de
trandafiri: sălbatici, urcători sau măceș, a căror tulpină poate atinge
înălțimi de până la trei metri și care înfloresc în luna iunie, în culori ce
pot varia de la alb la roz.
Măceșele sau ceaiul de
măceșe poate revigora un
sistem circulator obosit.
Acest fapt le era cunoscut
chiar și grecilor din
antichitate, care foloseau
fructele de măceș ca
remediu, considerându-le
„fructe ale zeităților“. Cultura
măceșului a început cel mai
probabil în Asia, în emisfera
nordică. Aveam de-a face
de fapt cu un pseudofruct, deoarece fructele
propriu-zise sunt semințele
din interior. Substanțele
valoroase din interior
se regăsesc în învelișul
atrăgător al acestor fructe
sălbatice.

De ce sunt măceșele atât
de sănătoase?

Cantitatea de vitamina C
care se regăsește în măceșe
este depășită doar de cea din
cătină. De aceea, ceaiurile
sau pelteaua de măceșe este
folosită cu succes pentru
prevenirea răcelilor.
Fructele sunt benefice și
împotriva reumatismului și a
febrei. Împreună cu calciul și
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rutina, vitamina C întărește
gingiile.
În plus, are un efect pozitiv
asupra sistemului imunitar,
fapt datorat colorantului
natural roșu, licopina:
aceasta ajută la formarea
vitaminei A în corp,
care protejează celulele
împotriva radicalilor liberi
și încetinește procesele
de îmbătrânire. Sistemul
nervos este liniștit de
vitamina B1, iar fierul
sprijină producția de sânge.
Materia tanantă are efect
diuretic. Toamna, când zilele
devin mai scurte, măceșele
cresc buna dispoziție prin
acțiunea stimulatoare asupra
glandelor.

Cum trebuie depozitate
măceșele?
Măceșele proaspete
ar trebui procesate
imediat, deoarece nu
sunt foarte rezistente
la păstrare. Alternativ,
acestea pot fi înghețate.

Recomandare de pregătire

pentru peltea și marmeladă:
spălați și curățați de codițe
măceșele, lăsați-le la
înmuiat în apă timp de 30
de minute, și apoi treceți
prin strecurătoare pentru a
reține semințele. Adăugați
miere și turnați în borcane.
Preparatul obținut poate fi
păstrat în frigider timp de 14
zile.
Procesați în continuare cu
suc de mere, lămâie și zahăr
cu gelatină pentru a obține
marmelada. Pentru ceaiuri,
uscați fructele pe un grilaj
des, la temperatura scăzută
în cuptor.
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Mierea

- leac din antichitate
Mierea reflectă culorile toamnei – fie că optăm pentru mierea maronie
de flori de castane, mierea roșiatică obținută din Calluna vulgaris (iarba
neagră) sau mierea neagră de brad. Mierea este apreciată pentru
gustul deosebit și pentru proprietățile sale cu care ne apărăm împotriva
răcelilor.
Mierea vindecă rănile

Hipocrate, medicul
antichității cunoștea efectele
antipiretice ale mierii, pe
care o folosea des în tratarea
rănilor. Biochimistul Peter
Molan din cadrul Universității
Waikato din Noua Zeelandă a
descoperit că mierea poate
combate în jur de 60 de tipuri
de bacterii, printre care unele
deosebit de periculoase
precum Staphylococcus
aureus. Bacteriile rezistente
împotriva antibioticelor sunt
distruse prin aplicarea unui
strat de miere. În numeroase
clinici, pacienților care au
suferit plăgi, li se aplică
pansamente cu miere.
Cercetătorii sunt de părere
ca efectul anti-microbian al
mierii se datorează enzimelor
produse de albine. Mierea își
menține această proprietate
curativă numai dacă nu este
tratată termic. Cantitatea
mare de zahăr din miere
conduce la extragerea apei
necesare bacteriilor pentru a
supraviețui. Un alt ingredient
important este și peroxidul de
oxigen care combate microorganismele. Peroxidul de
oxigen se formează dintr-o
enzimă, atunci când mierea

este dizolvată și se menține
la concentrație înaltă timp de
24 de ore.

Mierea împotriva
răcelilor și a problemelor
intestinale
Laptele cu miere sau
ceaiul cu miere se numără
printre cele mai vechi
remedii naturiste împotriva
durerilor de gât. Nectarul
albinelor conține aprox.
180 de substanțe adiacente,
dintre care amintim
inhibina – substanță cu
acțiune bactericidă. Dintre
substanțele importante
menționăm și pinocembrina,
un antioxidant termostabil
și acidul cafeic. Acesta din
urmă inhibă dezvoltarea
infecțiilor.

inimii, să dilate vasele
coronariene, să reducă
tensiunea și să protejeze
cordul.

Gustul delicios

Gustul delicios al mierii
se datorează conținutul
mare de zahăr. Însă este
vorba de zahăr valoros: în
special procentul mare de
fructoză (de peste 40%) și
glucoză (peste 30%) conferă
organismului energie,
și mențin funcționarea
organismului și capacitatea
de concentrare. Nu încălziți
mierea la peste 40°C
deoarece își va pierde
proprietățile terapeutice.

Acesta este motivul
pentru care laptele
amestecat cu miere
are un efect calmant
împotriva durerilor în
gât.
Acetilcolina, o altă
substanță importantă
constituie un compus
al nitrogenului, care are
efecte benefice asupra
activității cardiace, reușind
să reducă numărul bătăilor
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Constipația în
timpul sarcinii
Aproximativ o treime din femeile însărcinate se confruntă cu simptome
ale constipației în timpul sarcinii, fapt ce poate transforma o perioadă
plăcută, plină de speranță într-o experiență dureroasă și neplăcută.
Constipația se numără
printre cele mai frecvente
probleme ale tractului
gastro-intestinal în timpul
sarcinii. Cauzele ei nu au fost
încă descifrate complet de
oamenii de știință, cel mai
probabil există o combinație
a mai multor factori care
provoacă aceste probleme
dureroase de digestie.
Un punct central îl ocupă
cu siguranță schimbarea
hormonală care se produce
în organismul oricărei
femei gravide. Hormonii
sexuali feminini sunt produși
în cantități mai mari și
previn mișcările întregii
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musculaturi interne, pentru
a proteja fătul din uter
(care în sine reprezintă un
mușchi) împotriva unor
zdruncinări exagerate. Acest
fapt afectează și peretele
colonului, ale cărui contracții
sunt necesare pentru o
digestie obișnuită.

Tratarea constipației în
timpul sarcinii

Anumite laxative reprezintă
un tabu absolut în timpul
sarcinii, deoarece anumite
ingrediente pot induce
contracții timpurii ale
uterului, fapt ce ar putea
pune în pericol viața fătului.
Așadar, se recomandă
să optați mai întâi pentru
măsurile naturale și să
încercați să adaptați
alimentația la situația
metabolică modificată.
O alimentație
variată, bogată în
legume și fructe
conține o cantitate
mare de fibre
vegetale care vor
stimula activitatea
colonului. În plus,
veți menține și nivelul
glicemiei la o valoare
constantă și veți putea
evita diferitele pofte atât
de cunoscute în perioada

sarcinii. Hidratarea suficientă
de 2-3 litri de lichide/zi va
ajuta la creșterea în volum a
fibrelor vegetale din intestin,
iar la rândul lor acestea vor
stimula activitatea colonului.
Dacă nu doriți să beți doar
apă, puteți opta pentru
ceaiuri de plante speciale
pentru digestie.
În plus, mișcarea fizică va
influența pozitiv activitatea
colonului, iar sistemul dvs.
imunitar va avea doar de
câștigat de pe urma aerului
curat.

Ajutor din farmacie

Preparatele din semințe în
întregime sau tegumentul
seminal de plantago ovata ar
putea fi o solutie: pulberea
este dizolvată în apă și
asigură o mai bună motilitate
a colonului. Guma de guar și
lactoza pot avea un efect de
reglare a activității colonului.
În cazul unei constipații
prelungite, adresați-vă
medicului sau farmacistului.
Aceștia vă vor recomanda
laxativele potrivite pentru
perioada sarcinii pentru a
nu expune fătul unor riscuri
inutile.

MIȘCARE

Sportul în
diabet
Mișcare și sport în ciuda
diabetului – este posibil?

Atenție: activitățile
fizice precum
curățenia,
grădinăritul,
deszăpezirea,
plimbările mai lungi,
urcatul treptelor
pot cauza o scădere a
glicemiei.

Ce efect are sportul asupra
persoanelor cu diabet?

Sfaturi generale

Numeroase întrebări trebuie
discutate cu medicul curant,
în funcție de evoluția bolii
și de capacitatea fiecărei
persoane. Un lucru este cert:
mișcarea crește eficiența și
starea de bine.

Persoanele care sunt active
sunt mai puțin predispuse la
boli cardiace și circulatorii și
reușesc să facă față mai ușor
situațiilor stresante. Sportul
este benefic nu doar pentru
organism, ci și pentru psihic,
pentru încrederea în sine și
pentru o stare de bine.
• 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. În general,
sportul reduce riscul
afecțiunilor vasculare.
• Și un aspect foarte
important: se îmbunătățește
sensibilitatea la insulină.

Ce se întâmplă atunci
când persoanele cu diabet
se supun efortului fizic?

Există riscul unei hipoglicemii
atunci când persoanele cu
diabet insulino-dependente
depun efort fizic. Din acest
motiv, terapia trebuie
adaptată tipului de activitate
fizică.

• Persoanele care doresc să
practice sport după o pauză
mai lungă, ar trebuie să
consulte mai întâi un medic.
Acest sfat se adresează în
special persoanelor cu diabet
care suferă de afecțiunile
secundare datorate
diabetului.
• Persoanele cu diabet care
au probleme cu picioarele
și care doresc să practice
sporturi precum drumețiile,
alergări, schi trebuie să își
controleze regulat picioarele
și tălpile. Accidentările
mici sau punctele de
presiune pot conduce la
apariția ulcerațiilor în cazul
neuropatiilor.

Sfaturi pentru persoanele
cu diabet, insulinodependente

• Discutați cu medicul
dumneavoastră despre
tipul de sport recomandat
pentru dumneavoastră.
Tipul, durata și intensitatea
activității fizice, influențează
semnificativ nivelul glicemiei.
Pentru a evita o hipoglicemie,
doza de insulină respectiv
consumul de carbohidrați

trebuie adaptate la activitatea
sportivă.
• 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.
• La primele semne ale unei
hipoglicemii: întrerupeți
imediat activitatea sportivă,
consumați carbohidrați și
luați o pauză mai lungă. În
final: stabiliți cauzele. Cu cât
un sport este mai antrenant,
cu atât scăderea glicemiei va
fi mai semnificativă. 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.
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LA DRUM
CU ALPHEGA

Grădina Cişmigiu
- 165 de ani de istorie, plimbări romantice
şi arbori seculari

Bucureşti, oraşul acela pe care unii îl iubesc, datorită eclectismului său,
pe când alții îl detestă, din cauza traficului şi a modificărilor ultimelor
decenii. Bucureşti este oraşul care găzduieşte, se spune, a doua cea mai
mare clădire din lume după Pentagon, Palatul Parlamentului, ridicată
dintr-o manie a lui Nicolae Ceauşescu, pe locul unui deal ce a trebuit ras
laolaltă cu fermecătorul cartier cu vile şi case pitoreşti, care aminteau
de vechea burghezie a oraşului. Dar, cum comunismul a avut ca scop
dezrădăcinarea şi uitarea valorilor morale, ne bucurăm că oraşul încă
mai aminteşte de epocile trecute.
Un astfel de loc al memoriei
este Parcul sau Grădina
Cişmigiu, cel mai vechi parc
al Bucureştiului, şi unul
dintre cele mai vechi şi mai
frumoase din țară. Parcul
Cişmigiu este situat în centrul
oraşului, fiind mărginit de
bulevardele Regina Elisabeta
şi Schitu Măgureanu, precum
şi de Strada Ştirbei Vodă.
În ultimele luni, proiectul
Primăriei Municipiului
Bucureşti de reabilitare a
parcului a fost subiect de
dezbateri aprinse, din cauza
propunerilor ce desconsideră
valoarea istorică şi
peisagistică a monumentului
istoric.
Dar, pentru a înțelege de ce
Parcul Cişmigiu este atât de
valoros pentru oraş şi pentru
locuitorii săi, vă vom relata
povestea sa, în toamna în care
se împlinesc 165 de ani de la
inaugurare şi 560 de ani de la
prima atestare documentară a
oraşului Bucureşti.
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Începuturile celei mai
vechi grădini publice
a Bucureştiului
datează din
secolul al XVIIIlea, când,
pe locul
parcului,
a fost
ridicată o
cişmea, de
către seful
lucrărilor
de curgere
a apelor,
Dumitru
Suiulgi-basa,
numit “marele
cişmigiu”, la
comanda domitorului
Țării Româneşti,
Alexandru Ipsilanti.
Denumirea dată acestuia
de către oameni a devenit,
mai târziu, chiar denumirea
parcului, inaugurat în 1854.
Cişmeaua a denaturat, însă,
creînd, alături de izvoarele
subterane, o mlaştină
insalubră.

În 1830 generalul rus Pavel
Kiseleff, pe vremea aceea
guvernator al Principatelor
Române, începe desecarea
lacului cu scopul de a-l
transforma în parc. Lucrările
sunt reluate abia în 1847 pe
timpul domniei lui Gheorghe

Bibescu, cel care îl angajează
pe Carl Friederich Wilhelm
Mayer, fost director al
Grădinilor Imperiale din Viena,
pentru a crea aici o bijuterie
arhitecturală şi peisagistică.
Meyer este ajutat de
grădinarul Franz Harer,
împreună proiectând parcul
după modelul grădinilor
englezeşti.
Balta este secată şi
transformată într-un
frumos lac, având instalaţii
de canalizare pentru a
putea fi golită şi curăţată,
iar în centru instalează
o fântână arteziană, ce
constituie o incântare şi
astăzi. O altă moştenire din
timpul lui Meyer este tradiția
patinoarului, ce se forma
iarna pe lac.
Meyer trasează aleile şi
foloseşte fiecare ridicătură de
teren pentru a crea experiențe
vizuale şi peisagistice cât
mai interesante. În perioada
de cristalizare a parcului
Cişmigiu sunt plantaţi peste
30.000 de arbori indigeni,
dar şi specii rare, aduşi de la
Viena: platani, liriodendroni,
magnolii, aluni, peri, frasini
pletoşi şi meri decorativi. Toti
atunci sunt realizate grotele
artificiale, podurile romantice
şi sunt montate bănci. În
anul 1852 s-a făcut, pentru
prima dată, împrejmuirea cu
uluci şi s-au montat o sută de
“canapele” (lavite) fără spatar,
din lemn de stejar.
Inaugurarea Grădinii Cişmigiu
are loc în anul 1854, pentru a
deveni în curst timp, un loc de
promenadă a clasei înstărite a
vremii. În anul 1883 Primaria
a cumparat o parte a grădinii
familiei Crețulescu, aflată
în apropiere, integrând noul
areal în spațiul parcului şi
ducând, astfel, la definitivarea

formei
şi
mărimii de
care ne bucurăm
şi astăzi.
Mai tarziu au fost construite
celebrul restaurant Monte
Carlo, chiar pe lac, a fost
amplasat chioscul de ziare
de la intrarea dinspre coltul
de est, care functioneaza şi
în zilele noastre şi au fost
realizate superbe covoare
florale. Grădina Cişmigiu
este unică în ceea ce priveste
concepția şi materialul
dendrologic, fiind gazda a
unor arbori ocrotiți, precum
pinul roşu japonez sau
molidul roşu. Astăzi Grădina
Cişmigiului rămâne un loc în
care se simte atmosfera de
poveste interbelică. Celebrul
Izvor al lui Eminescu se află
lângă intrarea dinspre strada
Ştirbei Vodă şi se spune că
aici obişnuia să poposească
poetul pe vremea când lucra
la Timpul. Rondul Roman
sau Rotonda Scriitorilor este
o altă zonă cunoscută din
Cişmigiu, unde se regăsesc
12 busturi ale celor mai
cunoscuți scriitori români.

Astăzi,
în parc
se mai află
trei spații de joacă
pentru copii, un foişor unde
se organizează concerte
şi festivități, chioșcuri cu
diferite produse şi răcoritoare,
precum şi un loc special,
„La cetate”, pe dealul din
apropierea intrării dinspre
strada Ştirbei Vodă. Aici
se află ruinele unei foste
mănăstiri construite în 1756
de logofătul Văcărescu,
despre care se spune că ar
avea tuneluri ce duc până
la malul Răului Dâmbovița.
Pentru plimbări pe lac se pot
închiria bărci şi hidrobiciclete,
o atracție la modă şi acum
fiind fântâna arteziană, care
ii stropeşte cu apă pe cei
curajoşi.
Aşadar, când ajungeți în
București, sau dacă locuiți
aici, mergeți să vizitați cea
mai veche grădină publică a
oraşului, un loc unic, plin de
viață şi de istorie.
Plimbare plăcută,
Echipa i-Tour
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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.

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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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.

Terapie
împotriva
dependenței
de internet
Internetul a pătruns atât de adânc în viața
noastră profesională și privată încât viața
în offline devine tot mai greu de imaginat.
Posibilitatea de comunicare prin email,
messenger, magazinele online, cursurile online
sunt doar câteva moduri în care folosim astăzi
internetul. Această alăturare a termenilor
”dependență de internet” a fost folosită prima
dată în 1995 de psihiatrul Ivan Goldberg. De
atunci inovațiile tehnologice care implică
folosirea internetului s-au dezvoltat într-un
ritm fantastic, iar în prezent, în societățile
vestice, aproape că nu mai există locuințe care
să nu fie conectate la internet.
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 face un
anumit comportament,
în acest caz de a accesa
internetul. Platformele de
chat sunt deseori folosite de
persoane timide în realitate,
care însă reușesc virtual

să intre în contact cu alții,
rapid și fără complicații,
uneori chiar adoptând
alte personalități. Jocurile
online reprezintă un risc de
dependență în special pentru
adolescenți.

Simptomele și urmările
dependenței de internet

• Pierderea controlului;
• Scăderea contactului cu
realitatea;
• 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 relație cu
internetul. Dependența de
internet se declanșează
treptat, atunci când începem
să petrecem tot mai mult timp
online.
Deseori, procesul trece
neobservat, până când cel
în cauză observă că nu mai
are timp pentru alte activități
cum ar fi treburile casnice,
hobbyuri etc. În cazurile
extreme, dependența de
internet se poate sfârși
cu pierderea locului de
muncă, în cazul încălcării
regulamentelor impuse
folosirii internetului la locul
de munca. Cei afectați încep
să simtă rușine, sentiment
care îi poate determina pe cei
în cauză să mintă în legătură
cu timpul petrecut online, în
încercarea de a evita orice
formă de terapie.

Terapie împotriva
dependenței de internet

Dependența de internet,
atunci 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, dureri
de ochi sunt doar câteva
dintre ele.
Pentru a ajunge din nou la o
folosire realistă a internetului,
cei afectați au nevoie de
asistență externă, sub forma
unui terapeut.
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Farmaciile
Alphega,
aproape de natură și de
participanții la Descoperă Rowmania
Farmaciile Alphega din
Alba Iulia au participat, în
calitate de partener oficial,
la „Descoperă RowmaniaRomânia naturală văzută din
barcă”, eveniment gratuit,
organizat de Asociația „Ivan
Patzaichin – Mila 23” împreună
cu Municipiul Alba Iulia.
Duminică, 11 august 2019,
farmaciile Alphega din Alba
Iulia au susținut menținerea
unui stil de viață sănătos
prin intermediul unui regim
echilibrat și prin activități
sportive, iar în cadrul
evenimentului peste 250 de
participanți au testat gratuit
capacitatea pulmonară și
vârsta arterelor, la standul
Alphega Farmacie.

Vârsta vasculară poate să
fie mai mare decât vârsta
cronologică
O persoană cu vârsta de 30
de ani poate avea o vârstă
arterială mai mare cu 10-20
de ani.

Persoanele sedentare,
fumătorii, consumatorii
cronici de alcool, persoanele
supraponderale, cu
istoric familial de boli
cardiovasculare sau care
deja suferă de diabet sau
hipertensiune arterială,
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pot avea vârsta arterelor
mai mare decât vârsta
cronologică.
Măsurarea vârstei arteriale se
realizează cu un echipament
neinvaziv, validat și certificat
de instituții europene
acreditate, care monitorizează
3 indicatori-pulsul, tensiunea
și viteza de circulație a
sângelui.

Bolile respiratorii, a treia
cauză de deces în Uniunea
Europeană
Cancerul pulmonar ocupă
primul loc la mortalitatea
cauzată de cancer în
Europa. În România, au fost
înregistrate 95 de decese
la 100.000 de locuitori, țara
noastră situându-se peste
media europeană.

Persoanele care acuză
dificultăți de respirație, adică
simt că rămân fără suflu
când urcă scările, care simt
că nu au suficient aer, simt
uneori o senzație de sufocare
și de greutate în piept pot fi
predispuse la boli respiratorii.
”Un stil de viață sănătos
înseamnă, în primul rând,
să ne cunoaștem starea de
sănătate. Prin intermediul
serviciilor invovative Alphega,

putem să ne ajutăm pacienții să
prevină bolile cardiovasculare și
pulmonare și să adopte un stil
de viață sănătos și echilibrat”.
Radu Stoian, manager
Vichifarm, partener Alphega
Peste 146.700 de persoane
din toată țara au testat gratuit
serviciul de măsurare a
vârstei arteriale și serviciul
de testare a capacității
pulmonare și peste 2.896.000
de persoane au fost informate
cu privire la existența acestora
în farmaciile Alphega, iar
în urma testării serviciilor
pacienții au conștientizat
importanța prevenției și a
respectării unui regim de viață
sănătos.
Pentru mai multe informații
cu privire la campaniile
de prevenție și informare
derulate de farmaciile
Alphega vă rugăm să
vizitați site-ul nostru
www.alphega-farmacie.ro
Farmaciștii Alphega, aproape
de tine!

