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EDITORIAL

De ce trebuie
tratată
hipertensiunea
arterială?
Dr. Mariana Olingheru - Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Ce este hipertensiunea
arterială?

Hipertensiunea arterială
(HTA), conform definiției OMS
și Societății Internaționale de
Hipertensiune, reprezintă
creșterea persistentă a valorilor
TA sistolice peste ≥ 140 mmHg
și/sau diastolice peste
≥ 90mmHg, la
persoane care
nu se află sub
tratament
antihipertensiv,
indiferent de
vârstă.

Cum se
manifestă
hipertensiunea?

Hipertensinea arterială
evoluează în general fără
simptome și multe persoane
nu știu că suferă de această
afecțiune. Simptome precum:
durere de cap, amețeli,
sângerări nazale (epistaxis),
anxietate sau nervozitate, apar
la anumite persoane în cazul
creșterii tensiunii arteriale, dar
nu sunt simptome specifice
pentru hipertensiune.
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De ce trebuie tratată
hipertensiunea arterială?

Hipertensiunea înseamnă
o sarcină crescută pentru
inimă și artere. Inima
muncește mai mult pentru a
învinge presiunea crescută
a sângelui și, în timp, își
mărește dimensiunile
și ajunge să nu
mai funcționeze
bine. Dacă
este ignorată,
hipertensiunea
arterială
accelerează
ateroscleroza
și îmbătrânirea
vaselor de sânge,
și poate coduce la
îmbolnăvirea altor organe:
inimă, creier, ochi, rinichi. O
persoană poate fi hipertensivă
pentru mulți ani înainte să
descopere această afecțiune,
timp în care presiunea
sangvină crescută afectează
organele vitale și conduce la
complicații grave precum:
infarctul miocardic, accidentul
vascular cerebral, pierderea
vederii sau insuficiență renală.

Tratarea hipertensiunii
reduce riscul de infarct
miocardic, accident vascular
cerebral și boli de inimă!

Cât timp trebuie să
continui tratamentul?

Tratamentul se menține de
regulă pe durata întregii vieți.
Medicamentele
antihipertensive
scad valorile
tensiunii doar
pe perioada
administrării,
nu vindecă
hipertensiunea.
La întreruperea
tratamentului, valorile
tensiunii vor crește din nou.
Dezavantajul de a continua
toată viața tratamentul
medicamentos nu se poate
compara cu o catastrofă
ce poată fi produsă de
hipertensiunea necontrolată:
infarctul miocardic sau
accidentul vascular cerebral
cu paralizie secundară.

• Stilul de viață
nesănătos și
persistența
factorilor
determinați ai
HTA: consumul
de sare și/sau
zahar în exces,
sedentarismul,
stresul, excesul
ponderal etc.
• Măsurarea
incorectă a
tensiunii arteriale
• Lipsa monitorizării
tensiunii arteriale

De ce nu poți controla
hipertensiunea?

Medicina modernă deține
în prezent un bogat
arsenal terapeutic, atât
medicamentos, cât și
nemedicamentos, foarte
eficient în scăderea tensiunii
arteriale.
Deși s-au dovedit beneficiile
tratării hipertensiunii, doar
unul din patru pacienți
hipertensivi obține controlul
optim al valorilor tensiunii
arteriale.
Printre cauzele hipertensiunii
necontrolate se numără:
• Administrarea incorectă sau
incompletă a medicamentelor
prescrise.
• Întreruperea sau
abandonarea tratamentului
medicamentos din cauze
diverse: convingerea că HTA
s-a vindecat, reacțiile adverse
apărute, lipsa comunicării
cu medicul curant, un cost
prea mare al medicamentelor
raportat la venituri,
schimbarea nejustificată a
prescripției, neîncrederea,
lipsa de informare privind
boala și complicațiile posibile
• Administrarea fără
avizul medicului a unor
medicamente care cresc
tensiunea

Cum poate fi ținută
hipertensiunea arterială
sub control?

• Reduceți consumul de
sare și sodiu! Înlocuiți sare
extrafină cu sare integrală!
Nu adăugați sare la mâncare,
nu consumați alimente sărate,
conserve, mezeluri, murături,
evitați alimentele bogate în
sodiu (carne roșie procesată
etc.) verificați conținutul în
sodiu al medicamentelor.
Excesul de sare poate
sta la baza hipertensiunii
rezistente la tratament!
• Faceți mișcare minimum 30
minute în fiecare zi! Efortul
fizic moderat , plimbările
rapide, grădinăritul, mersul
pe bicicletă, practicarea unui
sport – sunt exemple de
activități ce contribuie
la reducerea
tensiunii arteriale
• Reduceți
excesul
ponderal!
Scăderea
în greutate
contribuie în
mod direct
la scăderea
tensiunii
arteriale.
Reducerea
kilogramelor în
plus se poate obține
prin efort fizic asociat cu

o alimentație corectă: evitați
alimentele rafinate (zahărul,
făina albă, margarină,
uleiurile rafinate și toate
alimentele care le conțin)
consumați porții mici, reduceți
numărul de calorii, respectați
orele de masă, evitați mesele
după orele 18.00-19.00.
• Evitați zahărul (inclusiv
prăjiturile, siropul de fructoză,
produsele de patiserie, sucurile
și băuturile carbogazoase),
grăsimile nesănătoase
(lactate nedegresate, grăsimile
animale, uleiurile rafinate,
prăjelile).
• Creșteți consumul de
fructe și legume! Acestea
conțin potasiu, mineral care
influențează direct tensiunea
și favorizează efectul
hipotensiv al medicamentelor.
• Renunțați la fumat pentru a
reduce considerabil riscul de
infarct și AVC!
• Măsurați periodic tensiunea
arterială
• Consultați periodic medicul
de familie și medicul
specialist cardiolog
• Administrați-vă
medicamentele zilnic,
respectați schema de
tratament recomandată de
medic
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FARMACIA VERDE

Tratamentul
natural al tusei
Dr. Călin Gîrlea - Director Inovare Dacia Plant

Tusea nu este o boală

Tusea nu este o boală, în sine,
ci reprezintă un simptom
asociat diverselor afecțiuni:
de la afecțiuni respiratorii
sezoniere până la alergii
sau afecțiuni cronice severe
respirtaorii (BPOC, cancer
pulmonar) sau extrarespiratorii (afecțiuni cardiace,
reflux gastroesofagian, reacții
adverse la medicamente etc.)
Primul pas, obligatoriu
înainte de instituirea
conduitei terapeutice, este
îndrumarea pacientului către
medic, pentru stabilirea unui
diagnostic corect.

Plantele medicinale - o
opțiune valoroasă de
tratament în tuse

Plantele medicinale sunt un
ajutor neprețuit în abordarea
tusei, uscată sau productivă,
prin mecanismele de acțiune
complexe ale compușilor activi
fitoterapici din compoziția
acestora. Remediile din
plante nu combat tusea
brutal, nu o inhibă, ci
exercită acțiuni modulatoare,
calmante, antispastice,
decongestionante,
antiinflamatoare, emoliente,
protectoare ale mucoaselor,
asociate cu acțiuni
secretolitice, de fluidizare
a secrețiilor, și acțiuni
antiseptice.
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Iată care sunt cele
mai eficiente plante
medicinale utilizate în
gestionarea tusei

Ciuboțica-cucului (Primula
officinalis)
Conține 5-10% saponozide
triterpenice, primulină, acidul
primulinic A şi alte tipuri
de saponozide, heterozide
generatoare de ulei esenţial,
primverozida şi primula
verozida, zaharuri, taninuri şi o
enzimă, primveraza, flavonoide,
amidon, săruri minerale,
vitamina C, beta-caroten.
Are proprietăți expectorante,
secretolitice, emoliente,
antispastice, cicatrizante,
antiinflamatoare,
antiseptice.

Pătlagina (Plantago
lanceolata) conține 2-6,5%
mucilagii, formate din
polizaharide, 6,5% taninuri,
glicozizi iridoidici, acid
silicic; acizi carboxil fenolici,
în special protocatehic;
flavonoizi, dintre care
apigenol şi luteolina; săruri
minerale, între care zinc şi
potasiu.
Are proprietăți
emoliente, expectorante,
astringente, cicatrizante,
antiinflamatoare, diuretice și
imunostimulatoare.
Isopul (Hyssopus officinalis)
Conține 0,5-1% ulei esenţial
format din pinene,
pinocamfone şi

izopinocamfone
(cca. 50%),
estragoli,
borneol, geraniol,
limonene,
tuione, mircene,
cariofilene,
diterpene, acid
ursolic şi oleanolic,
β-sitosterol, tanin,
diosmină, hisopină, gumirezine, zaharuri, săruri
minerale.
Are proprietăți
expectorante, diuretice,
antiseptice, secretolitice,
antiinflamatoare.
Scaiul-vânăt (Eryngium
planum)
Conține 1-2,5% saponozide,
între care predominantă
este saniculasaponozida
B, care, prin hidroliză, dă
glucoză; saniculagenina A,
eryngium-sapogeninele D, F,
G şi H; zaharoză, chestoză,
ferulol, un ester al ferulolui
şi izoferulolului, săruri
minerale.
Vechi remediu tradiţional
românesc, utilizat cu rezultate
bune în tusea convulsivă,
are proprietăți antispastice,
calmante, expectorante,
diuretice.
Nalba-mare (Althaea
officinalis)
Conține mucilagii
polizaharide, pectine; glicozizi
flavonoidici, camferol şi
quercetină; acizi fenolici:
cafeic, clorogenic, ferulic şi
siringic; taninuri: zaharuri,
dintre care 10% zaharoză,
amine - cu 2% asparagină,
substanţe grase, oxalat de
calciu, cumarine, steroli,
substanţe minerale.
Are proprietăți emoliente,
cicatrizante, regenerante
tisular, antiiritative și
antitusive. Polizaharidele
hidrocoloide formează

un strat protector
al mucoaselor orale şi
faringiene, înlăturând iritaţiile
locale şi inflamaţiile.
Lichenul-de-piatră (Cetraria
islandica)
Conține 50-70% mucilagii
solubile, acizi lichenici,
dintre care: acidul cetraric,
protocetraric, acidul usnic,
acidul protolichenstearic
şi fumaric, polizaharide
– lichenani, ulei esenţial,
vitamina A şi B1, iod, grăsimi
şi substanţe amare.
Are proprietăți emoliente
(datorită mucilagiului) și
antimicrobiene (datorită
substanţelor bacteriostatice
- acidul usnic şi evozina - cu
acțiune inhibitoare asupra
unui spectru larg de microbi);
de asemenea, fracțiunile
polizaharidice dezvoltă și o
activitate imunostimulatoare
marcată.
Cimbrișorul (Thymus
serpyllum)
Conţine timol, p-cimol,
carvacrol, borneol, cineol,
linalool, alfa-terpineol,
mircen, beta-cariofilen, acid
ursolic, acid cafeic, 4-8%
tanin, un derivat flavonoidic, o
substanţă amară – serpilina,

săruri ale
acidului malic, săruri
minerale.
Are proprietăți antitusive,
antispastice și expectorante
(cu acțiune calmantă asupra
centrului tusei), dar și
proprietăți analgezice și
antipiretice.
Lemnul-dulce (Glycyrrhiza
glabra)
Conține saponozide
triterpenice (4-20%), în
special glicirizină, un amestec
de săruri de potasiu şi calciu
al acidului glicirizic, cca.
1% flavonoide, în special
licviritina, calcone, 1-2%
amine, asparagină, betaină
şi colină, aminoacizi,
3-15% glucoză şi sucroză,
polizaharide (arabinolactani),
beta-sitosterol, cumarine.
Are proprietăți marcate
antitusive (similare codeinei),
expectorante, spasmolitice,
antiinflamatoare; glicirizina
acționează ca antiinflamator
local (prin similitudinea
de structură chimică cu
corticosteroizii).

Natura este cel mai bun
doctor!
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Ce mănânc
de Sărbători?
de Crina Coliban

Pe bună dreptate (sau nu), sezonul sărbătorilor de iarnă vine cu indigestii,
dureri de burtă, luat în greutate, sentimente de vinovăție pentru ce și cât
am mâncat, motiv pentru care m-am gândit că ar fi de folos dacă aș oferi
câteva idei despre cum putem să mâncăm ca să ne bucurăm.
Alimentele descrise în
continuare aduc, pe lângă
nutrienții necesari când
sistemul imunitar e provocat
de schimbarea de vreme, de
frig, și o stare de bine psihic,
emoțional.

Hrană fierbinte

• Supe calde de carne sau de
legume;
• Pâine integrală proaspăt
scoasă din cuptor;
• Tocănițe calde la care poți
adăuga condimente iuți, tot
pentru a intensifica senzația
de căldură de care corpul
are atâta nevoie într-o zi
friguroasă;
• Scorțișoara este, de
asemenea, un aliment care
oferă savoare și senzația de
căldură, de sărbătoare;
• Usturoi;
• Turmeric.
Ah! Era să uit plăcerea
cea mai mare: Plăcinta
de dovleac! Hai cu
sărbătorileeeee!

Hrană fericită

Cum adică? Mulți adulți sunt
afectați de S.A.D. (seasonal
affective disorder), adică
depresia cauzată de lipsa
soarelui. Carbohidrații sunt
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prietenii tăi dacă ai astfel de
senzații, de gânduri mai puțin
prietenoase.
• Terci de ovăz;
• Paste integrale cu
brânzeturi grase;
• Orez brun;
• Mei;
• Broccoli și conopidă (adu-ți
aminte de conopida murată
din copilărie și adaug-o la
mesele tale);
• Cartof copt în coajă.

Hrană hidratantă

Sunt sigură că ultimul lucru
la care te gândești iarna e
un pahar de apă sau de ceai
rece (iced tea). Culmea e că te
poți deshidrata și iarna, chiar
dacă nu mai transpiri ca vara.
De aceea, te sfătuiesc să ai în
minte mereu o cană de ceai
cald, poate cu puțin ghimbir.
Sau cidru fierbinte. Cafeaua
nu se pune la doza zilnică de
apă de care ai nevoie, dacă
erai curios...
Alte alimente apoase sunt:
• Ardei gras roșu;
• Castravete;
• Roșie;
• Portocală, Grepfrut;
• Măr;
• Rodie.

Hrană regenerantă

În categoria aceasta intră
alimentele cu grăsimi
sănătoase, de care au
nevoie inima, creierul și
toate țesuturile tale. În plus,
grăsimile acestea ajută
la absorbția vitaminelor
liposolubile printre care se
numără și vitamina D, adică
fix vitamina pe care nu o mai
putem lua de la soare, ca pe
timpul verii.
• Sushi cu ton sau cu somon;
• Pește gras macrou,
sardine, hering, păstrăv;
ideal este ca peștele să fie de
captură, nu de crescătorie);
• Nuci și semințe de dovleac,
chia, fistic, migdale, susan;
• Măsline;
• Avocado;
• Tofu;
• Ciuperci;
• Carne albă bio (carne
de pasăre din ferme
ecologice,de 2 ori pe
săptămână);
• Iaurt integral (nedegresat).
În plus, pe lângă mâncare,
fă băi calde, înfofoleşte-te
în bumbac pufos, pune-ţi
mănuşi lânoase şi călduroase
şi îndreaptă-ţi faţa către cer
când ninge, ca să prinzi fulgi
de zăpadă cu limba, ca atunci
când erai copil.

FAMILIE

Rezistența la
infecții
Rezistența la infecții a
organismului este dată de
imunitate

Sistemul imunitar este un
sistem complex de țesuturi,
celule și proteine care
protejează organismul
împotriva bolilor. Este
implicat în îndepărtarea
sau distrugerea corpurilor
străine dăunatoare sănătății,
pătrunse în organism
(virusuri, bacterii, ciuperci,
toxine, veninuri etc.), cât și
în distrugerea unor structuri
proprii alterate (celule
tumorale, celule moarte,
celule cu diverse anomalii).
Un sistem imunitar puternic
oprește milioanele de microbi
cu care oganismul vine în
contact permanent.

Ce duce la un sistem
imunitar slăbit?

• Sistemul imunitar poate fi
slăbit de lipsa unor substanțe
nutritive, de o alimentație
dezechilibrată, de solicitările
fizice și psihice, lipsa
somnului, lipsa activității
fizice, poluarea mediului,
înaintarea în vârstă. Hormonii
de stres secretați în exces
dezechilibrează sistemul
imunitar și predispun
organismul la infecții și alte
afecțiuni. Alimentația greșită,
alcătuită din grăsimi, dulciuri,
carne, produse de patiserie
determină acumularea de
substanțe nocive în organism
și slăbirea capacității de

apărare naturală.
Activitatea sistemului
imunitar scade
foarte mult odată cu
înaintarea în vârstă.
• S-a constatat că
raceala și gripa
apar mai frecvent
în perioadele de
stres, în condiții
de alimentație
nesănătoasă, sedentarism
sau lipsa de odihnă. De
asemenea, vârstnicii sunt
mai predispuși la infecții
respiratorii decât restul
populației.
Sistemul imunitar este cel
care apără organismul
de agresiunea microbilor.
Scăderea imunității atrage
după sine creșterea
frecvenței infecțiilor. Astfel,
susținerea și întărirea
imunității sunt măsuri
importante atât pentru
prevenirea bolilor, cât și
pentru vindecarea mai rapidă
a acestora.

Remedii naturale
valoroase în răceală și
gripă

• Mierea de albine are
calități nutritive excelente
și în urma studiilor s-a
demonstrat că are și
multiple acțiuni terapeutice.
Este recomandată pentru
profilaxia infecțiilor
respiratorii datorită efectului
hrănitor, stimulant imunitar
și antimicrobian.

• Fructele de cătină
constituie cea mai bogată
sursă naturală de vitamina
A, vitamina E, carotenoizi
și flavonoizi. Conține și
cantități mari de vitamina C,
vitaminele din grupul B, K,
F și P, acizi grași esențiali
și fitosteroli, zaharuri, acizi
organici, pectine, flavonoide,
proteine și săruri minerale
(fosfor, calciu, magneziu,
potasiu, sodiu, fier). Cătina
este folosită ca aliment și ca
medicament.
• Propolisul este un
produs al stupului pe
care albinele îl pregătesc
pentru apărarea împotriva
microbilor, mucegaiurilor
sau a altor intruși. Are efecte
terapeutice extraordinare
imunostimulante,
antioxidante,
antiinflamatoare, antipiretice,
antibacteriene, antivirale.
Previne și tratează eficient
infecțiile respiratorii.
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Cine ne fură
calciul din oase?
Calciul: mineral esențial

Niciun alt mineral nu este
prezent în organismul uman
precum calciul.
Organismul unei persoane
adulte conține, în medie 1000
- 1500 grame de calciu, iar
99% din această cantitate se
regăsește în oase și în dinți.
Sarcina principală a calciului
este de a forma țesuturi
tari în organism. Astfel,
calciul este de neînlocuit
pentru formarea, creșterea
și reformarea oaselor și a
dinților. Bebelușii, copiii și
persoanele în vârstă necesită
un consum mai mare de
calciu comparativ cu restul
populației.
Calciul întărește nu doar
scheletul, ci joacă un
rol important în funcția
mușchilor, a coagulării
sângelui, a ritmului cardiac
și a proceselor metabolice
importante.

Care sunt cele mai bune
surse de calciu?

Pentru sănătatea oaselor
este necesară mișcarea și
un regim alimentar bogat în
vegetale.
Mișcarea este cel mai
puternic stimulant al
formării de masă osoasă.
Lactatele nu reprezintă cea
mai sănătoasă sursă de
calciu. Au un nivel ridicat
de proteine animale care
generează o pierdere a
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calciului pe cale urinară. În
plus, grăsimile din lactate nu
sunt sănătoase.
Vegetalele sunt o sursă
excelentă de calciu. Cele
mai bogate vegetale în
calciu sunt: conopida, varza,
broccoli, semințele de susan,
semințele de chia, tofu etc.
Atenție, calciul din vegetalele
care conțin oxalați (spanac,
rubarbă, sfeclă roșie, ceai,
tărâțe de grâu), se absoarbe
în cantități foarte mici,
deoarece oxalații împiedică
absorbția calciului.

Carența de calciu

Carența relativă sau
absolută de calciu pe termen
lung poate provoca apariția
osteoporozei, a rahitismului,
a cataractei și a atrofiei
musculare. Carențele de
calciu pe termen scurt
se manifestă prin crampe
musculare și tulburări
senzoriale.

Nu doar copiii și persoanele
în vârstă se confruntă cu un
necesar sporit de calciu, ci
și femeile în timpul sarcinii
și alăptării, fapt pentru care
se recomandă adaptarea
alimentației în funcție de
necesități.
Este important și raportul
calciu-magneziu din
organism, care ar trebui să
fie de 2:1.
Doza zilnică de calciu
recomandată unei persoane
adulte este de 800 miligrame.

Cine ne fură calciul din
oase?

Organismul asigură stocuri
suplimentare de calciu în
oase, de unde este preluat
în sânge atunci când este
nevoie. Atunci când necesarul
de calciu este crescut sau
concentrația calciului în
sânge scade sub limitele
normale, calciul este scos din
oase și acestea încep să aibă
de suferit.

CONSUMAȚI ALIMENTE CE CONȚIN CALCIU ȘI TOTUȘI
AVEȚI DEFICIT DE CALCIU?

Revizuiți alimentația dumneavoastră! Vinovat pentru această
situație poate fi:
• Excesul de fosfați din alimentele procesate, junk food și
băuturile carbogazoase, care inhibă absorbția calciului și
magneziului.
• Excesul de proteine (>0,8-1g/kg/zi), care modifică echilibrul
acido-bazic și crește eliminarea urinară de calciu.
• Excesul de sare > 6g/zi și excesul de cafea, care scad
absorbția și cresc eliminarea urinară de Ca.

FAMILIE

Antioxidanții
și sănătatea cardiovasculară
Ce sunt antioxidanții?

• Antioxidanții sunt substanțe
care protejează țesuturile
prin reducerea efectelor
toxice și distructive ale
radicalilor liberi.
• Acționează în organism prin
neutralizarea moleculelor
de oxigen instabile, ajutând
organismul să nu-și distrugă
celulele.
• Antioxidanții joacă un rol
semnificativ pentru sănătate și
pot influența îmbătrânirea prin
combaterea radicalilor liberi.
• Antioxidanții cu rol
important în sănătatea
cardiovasculară sunt:
carotenoizii (astaxantin,
licopen), flavonoidele,
polifenolii (resveratrol),
vitaminele A, C și E, acidul
alfa-lipoic, glutationul,
coenzima Q10.
• Studiile științifice au arătat
importanța antioxidanților
în menținerea sănătății
cardiovasculare.
• Antoxidanții reduc aderența
la endoteliu a monocitelor,
cresc producția de oxid nitric
cu rol vasodilatator, reduc
apoptoza celulelor musculare
nedete, reduc instabilitatea
plăcii de aterom.

Aportul de antioxidanți

• Unii antioxidanți sunt produși
de organismul uman, alții
trebuie aduși prin aport extern;
• Suplimentarea
antioxidanților este necesară
și datorită faptului că, odată

cu înaintarea în vârstă,
capacitatea naturală a
corpului de a produce
antioxidanți scade;
• În plus, stilul de viață
nesănătos generează mai
mulți radicali liberi în
organism, iar necesarul de
antioxidanți crește;
• În lipsa unui aport
corespunzător de
antioxidanți, care să
neutralizeze acțiunea nocivă
a radicalilor liberi, stresul
oxidativ generat în organism
duce la deteriorarea
accelerată a organelor și
țesuturilor;
• Surse naturale de
antioxidanți: legume
proaspete, germeni și
vlăstari, fructe, nucile
pecan, nucile românești,
arahide, ierburi aromatice
și condimente-cuișoare,
anason, scorțișoară,
oregano, turmeric, ghimbir,
rozmarin, salvie, usturoi,
cacao etc.

Scala ORAC

• ORAC (Oxigen Radical
Absorbency Capacity)
este sistemul american
de măsurare a capacității
antioxidante a alimentelor;
• Cu cât un aliment are un
indice ORAC mai ridicat,
cu atât este mai eficient în
neutralizarea radicalilor
liberi și în menținerea
sănătății;
• Pentru a combate eficient
deteriorarea oxidativă
produsă de radicalii liberi,

organismul are nevoie de
toți antioxidanții, fiecare
compus acționând specific
și complementar cu ceilalți
antioxidanți;
• Cea mai bună protecție
antioxidantă se obține prin
alimente la un consum zilnic
a 5000-60000 unități ORAC.

Cele mai puternice
alimente antioxidante

Topul alimentelor cu indice
ORAC ridicat:
1. Cuișoare
2. Anason
3. Pudră de cacao
4. Oregano mexican, uscat
5. Semințe de țelină
6. Aronia
7. Ciocolată neagră
8. Semințe de cânepă
9. Boabe de soc negru
10. Castane

Antioxidanți pentru
cardioprotecție

• Coenzima Q10, Vitamina C,
Reveratrolul și Astaxantinul
sunt antioxidanți cu rol
important în protejarea
vaselor de sânge, menținerea
integrității strucurale și
funcționale a pereților
arteriali, reducerea stresului
oxidativ și a inflamației
vasculare, reducerea
peroxidării colesterolului.
• Administrarea de Coenzima
Q10 îmbunătățește funcția
diastolică a inimii la pacienții
tratați cu statine și/sau
betablocante.
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O imunitate
puternică te
ferește de răceală
Perioada nasurilor înfundate a venit! Vrei să o eviți? O imunitate
puternică este baza!
Odată cu scăderea temperaturii de afară, crește și numărul de copii
bolnavi. Știm cât de rău îți pare când copilul tău, de obicei zâmbitor și
jucăuș, este trist și tăcut. Ți se rupe inima să-l vezi în pat, cu febră! Fă
tot posibilul pentru a preveni acest lucru, urmând câteva sfaturi simple.
CE ȘTIE TOATĂ LUMEA
Igiena este pe primul loc

Unul dintre lucrurile pe care
mamele îi învață pe copii încă
de la o vârstă fragedă este
spălarea periodică a mâinilor.
În plus, dezinfectarea
mâinilor înainte de masă
poate fi de ajutor. Multe boli
sunt cauzate de lipsa de
igienă a mâinilor, lucru ce
poate fi prevenit cu ușurință
în acest fel.
Este bine să alegeți o hrană
sănătoasă
Fructele și legumele sunt
necesare în mai multe
porții pe zi, în perioadele
cu risc ridicat, astfel încât
organismul să aibă vitaminele
necesare pentru funcționarea
corectă a sistemului imunitar.
În perioadele de iarnă,
intervine și o altă problemă,
și anume deficiența de
vitamina D. Organismul
primește vitamina D de la
soare, dar soarele devine
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rar în lunile de iarnă. Prin
urmare, este necesar să
suplimentăm vitamina D prin
alimente, în mod ideal lapte
și pește.

la maximum 22 de grade în
lunile de iarnă, astfel încât
diferența de temperatură
între interior și exterior să nu
fie foarte mare.

CE NU ȘTIE TOATĂ LUMEA
Sănătatea începe în
intestin

Verificați și umiditatea
aerului din locuință

„Sistemul digestiv are, de
asemenea, o influență mare
asupra luptei împotriva
bolilor. De fapt, aproximativ
70% din celulele imune sunt
concentrate în intestine.
Pentru a menține echilibrul
intestinal, este important
să suplimentăm alimentele
bogate în probiotice”,
recomandă medicul pediatru
Boženský.

Reglați corect
temperatura ambientală!

Temperatura ambientală
este un alt lucru în privința
căruia mulți părinți fac o
greșeală. Temperatura în
cameră trebuie menținută

Specialiştii recomandă ca în
locuinţa noastră să păstrăm
un nivel al umidităţii între 30
şi 60%.

Rețineți: O imunitate
puternică te ferește de
răceală

Dacă doriți să susțineți
sănătatea copiilor în
perioadele cu risc crescut
de îmbolnăvire, discutați
cu medicul dumneavoastră
despre măsurile terapeutice
ce sprijină sistemul imunitar
și sănătatea generală a
organismului.

FAMILIE

Puterea
vitaminei D
Încă de la descoperirea Vitaminei D, la începutul secolului XX, oamenii
au înțeles cât de importantă este aceasta pentru menținerea sănătății
sistemului osos. Contribuie la absorbția calciului și fosforului prin
intestine, la menținerea nivelurilor lor hepatice, la creșterea și
dezvoltarea sistemului osos la copii. Atunci când există într-un nivel
optim în organism, Vitamina D nu este fundamentală doar pentru
sănătatea oaselor; reduce riscul de Boală Alhzeimer, ameliorează
depresia și este implicată chiar și în susținerea memoriei.
Ultimele studii au dezvăluit
însă contribuția Vitaminei
D și la menținerea funcției
normale a sistemului
muscular, a celui imunitar
și în procesul de diviziune
celulară. Carența de Vitamina
D provoacă rahitismul (copii
și adolescenți), osteomalacia
și osteoporoza (adulți).
Vitamina D este procurată de
organismul nostru din două
surse importante: lumina
naturală și hrana.
Lumina solară, prin radiațiile
ultraviolete declanșează
sinteza de Vitamina D în
piele. Pe de altă parte,
acționează la nivelul pielii
prin stimularea proliferării
celulelor în cadrul procesului
de maturare a acestora. La
adulți, asigură un nivel optim
de Vitamina D, care se obține
prin expunerea la soare timp
de 10-20 minute, de 2-3 ori pe
săptămână.
Dieta bogată în pește
gras, ouă, lapte integral
și ciuperci asigură, chiar

dacă în cantități foarte mici,
asimilarea de Vitamină D.
Petrecerea timpului
zilnic în interior
și utilizarea
permanentă
de produse
de protecție
solară,
limitează
producerea
Vitaminei D în
piele. În plus,
capacitatea
organismului de
a produce această
vitamină scade odată
cu vârsta. De aceea, un
supliment alimentar care
o conține, poate fi util
pentru a asigura o cantitate
suficientă de Vitamina D, pe
tot parcursul anului.

Cine trebuie să acorde
atenție nivelului
Vitaminei D?

• Întreaga populație, în lunile
cu lumină naturală scăzută
(septembrie-aprilie);
• Persoanele care lucrează

în spații interioare, fără sau
cu expunere insuficientă la
soare, chiar și vara;
• Toți cei care care utilizează
zilnic, pe toate zonele
decoperite de haine și
întregul an, produse de
protecție solară;
• Persoanele vârstnice;
• Persoanele obeze.
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Când este
necesar
un consult
oftalmologic?
Examenul oftalmologic
se recomandă atunci când
apar tulburări ale vederii
de aproape sau la distanță,
în cazul prezenței unei
afecțiuni oculare (infecții,
traumatisme, corpi străini
etc.) sau pentru controlul
preventiv al afecțiunilor
oculare.
Examenul oftalmologic se
poate efectua oricând pe
parcursul vieții, începând de
la naștere și până la vârste
înaintate.

la vârsta de 6 – 7 ani cand pot
fi depistate tulburările vederii
la distanță (miopia). Tinerii
care utilizează frecvent
computerul sau citesc foarte
mult trebuie sa efectueze
examen oftalmologic
periodic.
La vârsta de 40 – 45 ani
când apare prezbiopia
(tulburarea fiziologică a
vederii de aproape), sau alte
boli oftalmologice (glaucom,
cataractă) este indicat un
examen oftalmologic.

În primele zile după naștere,
examenul oftalomolgic
se efectuează la indicația
medicului neonatolog, pentru
depistarea afecțiunilor
congenitale (cataracta
congenitală, glaucom
congenital, retinoblastom
etc.).

Controlul oftalmologic anual
se recomandă și în cazul
persoanelor care lucrează
la computer sau citesc mult,
în cazul profesiilor care
necesită precizie și/sau
concentrare vizuală (bijutieri,
ceasornicari, conducători
auto).

În jurul vârstei de 3 ani
este, de asemenea, necesar
controlul oftalmologic
pentru copii, pentru
observarea apariției unui
strabism. Următorul examen
oftalmologic poate fi efectuat

Consultul oftalmologic
periodic este de asemenea
necesar pentru evaluarea
periodică a evoluției unor
afecțiuni sistemice cum este
hipertensiunea arterială
sau pentru controlul
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complicațiilor oculare cum
este cazul în diabetul zaharat.

Metode de examinare în
oftalmologie

Problemele de vedere
necesită un examen
amănunțit de specialitate.
Medicul oftalmolog va realiza
determinarea acuității
vizuale și va prescrie corecție
cu ochelari sau lentile de
contact. Pentru un diagnostic
complet, poate apela și la
alte teste sau metode de
examinare: examenul clinic,
testarea simțului cromatic,
examenul motilității oculare,
biomicroscopia (examenul în
camera obscură al polului
anterior al globului ocular cu
biomicroscopul), schiascopie,
examenul fundului de
ochi prin oftalmoscopie
directă și indirectă sau prin
biomacroscopie, tonometria
(măsurarea presiunii
intraoculare), perimetria
(evaluarea câmpului vizual),
grila Amsler, echografia sau
tomografia computerizată.

FAMILIE

Cum să determini
copilul să facă
ordine în cameră
Podeaua este plină de mașinuțe, de animale de pluș și de șosete purtate,
patul este acoperit de creioane colorate și bucăți de hârtie și, între toate,
un pahar de iaurt mâncat doar pe jumătate. Deranjul din camera copiilor
îi exasperează pe mulți părinți. Copiii sunt dezordonați. Sau, cu alte
cuvinte, viziunea lor despre haos și structura diferă de cea a părinților.
Discuțiile enervante pe tema ordinii din cameră sunt aproape inevitabile.
Vă oferim câteva sfaturi care ar putea detensiona situația.
Ajutor în funcție de vârstă

Copiii încă foarte mici vor
avea nevoie de ajutorul Dvs.
pentru a pune în ordine
camera. Altfel, se vor simți
descurajați. După vârsta de
patru ani ar trebui să fie deja
în stare să pună în ordine
anumite zone din cameră, de
exemplu colțul pentru păpuși,
pentru construcții, pentru
desenat.
• Recomandare: Explicați-le
motivul pentru care faceți
ordine: Ursulețul doarme
pe raft, mașinuța trebuie
parcată în cutie etc. Faceți
ordine împreună și nu evitați
să îi lăudați pe cei mici pentru
ajutorul dat.

Sfaturi mici, efecte mari

Pot fi de ajutor sistemele de
depozitare, cum ar fi cutiile
care pot fi stocate una peste
alta sau pe rafturi. Pentru
spațiile mici în care joaca
este continuă, întindeți pe jos

un cearșaf pe care îl puteți
aduna când nu folosiți spațiul,
odată cu toate jucăriile pe
care le puteți răsturna direct
într-un coș.
Alegeți cu cel mic jucăriile
vechi sau deteriorate pentru
a obține mai mult spațiu liber.
• Recomandare: Refuzul
de a face ordine va avea
consecințe logice: dacă
drumul până la pat nu este
liber, seara nu veți ajunge să
le citiți povestea de noapte
bună. Dacă rufele purtate
se adună în cameră și nu în
coșul de rufe, acestea nu vor
putea fi spălate etc.

Odată cu creșterea
vârstei, crește și
responsabilitatea

Odată cu creșterea, cei
mici pot primi mai multe
responsabilități. Cel târziu la
14 ani, copiii ar trebui să fie
capabili să își mențină singuri
ordinea în cameră.

• Recomandare: Nu ajunge
să vă plângeți constant,
ca apoi tot Dvs. ca părinte
să faceți ordine. Copilul va
înțelege că, în ciuda criticilor
aduse, curățenia se va
rezolva de la sine, într-un
mod care nu îl va implica.
Nu îl ajutați să își găsească
lucrurile. Lăsați-l să învețe
din greșeli.

Părinții model

Dezordinea apare atunci
când, odată folosite lucrurile,
acestea nu sunt repuse la
locul lor. Părinții trebuie să
fie însă un model în acest
sens.
Dezordinea stimulează
creativitatea copiilor. Dacă
le impuneți perfecțiunea
după un model al adulților, le
veți inhiba dezvoltarea. Mai
închideți un ochi din când în
când.
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Tulburările
de somn

Remedii eficiente pentru un somn dulce
Există numeroase metode menite să ne îmbunătățească somnul. Care sunt
însă cu adevărat eficiente? Număratul oilor în gând, un pahar de bere, câteva
minute în fața televizorului – fiecare am încercat diferitele metode în încercarea
de a ne îmbunătăți somnul, de cele mai multe ori însă fără niciun rezultat.
Efecte contrare ale unor
metode

Majoritatea metodelor oferă
chiar efect contrar. Spre
exemplu, televizorul are un
efect mai degrabă stimulant
decât calmant. Alcoolul ne
poate ajuta pe termen scurt
să adormim, însă somnul
nu va fi la fel de odihnitor.
Număratul oilor în gând ar
putea fi un punct bun de
plecare, însă insuficient.
O metodă mai eficientă ar
fi numărătoare din 7 în 7,
recomandă experții.

Remedii eficiente pentru
un somn dulce

Există și anumite calmante
care ne pot ajuta să adormim
mai repede. Printre acestea
se numără laptele și mierea
care conține aminoacidul
triptofan, din care se
formează serotonină, un
neurotransmițător care induce
somnul. Mierea contribuie la o
asimilare mai rapidă în sânge.
Muzica poate avea și ea un
efect calmant, mai ales dacă
este pe placul ascultătorului.
Este importantă concentrarea
asupra muzicii, pentru a
stopa caruselul gândurilor.
Cercetătorii din cadrul
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Universității din Köln au
descoperit că sunetele dintr-o
anumită gamă de unde care
corespunde celei somnului
profund sunt foarte benefice
pentru menținerea somnului.
Tonurile meditative sunt abia
audibile pe tot parcursul nopții
și ar trebui să prelungească
durata somnului. De
asemenea, experții au
confirmat beneficiile terapiei
cu lumină, în special în cazul
tulburărilor ritmului zinoapte, cu care se confruntă
muncitorii care lucrează în
mai multe schimburi. Printre
celelalte metode alternative
care pot fi încercate împotriva
tulburărilor de somn se
numără hipnoza, acupunctura
și acupresura.

Somnifere naturale din
plante medicinale

O modalitate adesea mai
simplă și mai rapidă pentru
un somn liniștit constă în
somniferele disponibile
în farmacie. Suplimentele
pe bază de plante sunt
adesea foarte eficiente.
Preparatele naturale pe
bază de valeriană, floarea
pasiunii, hamei și melisă pot

fi administrate ca preparate
unice sau în combinații.
Valeriana în formulă simplă
este deseori benefică pentru
tulburările ușoare de somn.
Atunci când se instalează
și neliniștea nervoasă, sunt
mai eficiente combinațiile de
preparate naturale.
Caracteristica specială a
plantelor medicinale este aceea
că facilitează inducerea stării
de somnolență când sunteți
deja obosiți. Consumate în
timpul zilei, ele au mai degrabă
un efect liniștitor. Un alt avantaj
al acestor preparate: de obicei,
nu prezintă efecte secundare.
Numai foarte puțini oameni se
confruntă cu alergii sau dureri
abdominale cauzate de aceste
preparate, iar aceste efecte
nedorite pot fi evitate prin
administrarea preparatelor
după masă. În plus, plantele
medicinale nu creează
dependență, astfel că pot fi
consumate pe termen lung. Cu
toate acestea, din când în când,
ar trebui respectată câte o
pauză de administrare. De cele
mai multe ori se constată că
persoana în cauză reușește să
atingă o stare de calm fără un
ajutor extern.

AFECȚIUNI

Medicamentele
pentru durere

Ce trebuie să știți înainte să le utilizați?
Dr. Mariana Olingheru - Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Încă din anul 2007, American Heart Association a emis o declarație în care se
precizează că pentru tratamentul durerii ar trebui să se aleagă medicamentele
cu cel mai mic risc și cea mai mică doză necesară pentru a controla simptomele
și să se administreze pentru cea mai scurtă perioadă de timp.
Medicamentele
antiinflamatoare

Antiinflamatoarele
nesteroidiene reprezintă
cele mai frecvent utilizate
medicamente pentru
tratamentul durerii,
inflamației și febrei. Unele
dintre acestea se pot elibera
fără prescripție medicală,
ibuprofenul fiind molecula cea
mai cunoscută din acest grup.

Antiinflamatoarele
nesteroidiene se
recomandă cu prudență
la persoanele cu afecțiuni
cardiovasculare

Deși se eliberează fără
prescripție medicală,
discutași cu medicul
dumneavoastră înainte de a
utiliza antinflamatoare dacă
suferiți de boli cardiace, aveți
hipertensiune, colesterol
mărit, diabet zaharat, fumați
sau sunteți obez.

Antiinflamatoarele
trebuie evitate la
persoanele cu afecțiuni

digestive, care au suferit
de ulcer sau gastrită

Deși tratamentul administrat
pentru o banală durere de cap
poate să aibă o durată scurtă,
odată declanșate - ulcerul sau
gastrita postmedicamentoasă
– au o evoluție lungă și
recidivantă și necesită îngrijiri
suplimentare.
Recomandări pentru
administrarea în siguranță a
antiinflamatoarelor:
• Nu depășiți doza zilnică de
1200 mg ibuprofen pe zi fără
recomandarea medicului.
• Nu administrați
antiinflamatoare mai mult de
3-5 zile fără avizul medicului.
• Reduceți consumul de sare,
pentru reducerea reținerii de
apă în organism.

Medicamentele ce conțin
paracetamol

Paracetamolul este unul dintre
cele mai utilizate medicamente
pentru tratamentul simptomatic
al durerii și al febrei.
Este, în același timp, unul
dintre cele mai bine tolerate

medicamente, însă în cazul
depășirii dozelor sau la
persoanele cu afectare
preexistentă prezintă risc de
afectare hepatică.
Recomandări pentru
administrarea în siguranță a
paracetamolului:
• Utilizați cea mai mică
doză care vă ameliorează
simptomele și nu depășiți
doza zilnică recomandată de
4g pe zi.
• Nu administrați paracetamol
mai mult de 5 zile consecutive
fără avizul medicului.
• Discutați cu medicul
dumneavoastră înainte de
a utiliza paracetamol dacă
aveți boli cronice hepatice
sau sunteți în tratament cu
medicamente ce pot afecta
ficatul, sau medicamente
inductoare enzimatice
(hipnotice, antiepileptice etc.).
• Nu consumați alcool
în timpul tratamentului
cu paracetamol, alcoolul
crește toxicitatea hepatică a
paracetamolului.
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Răceala comună
Cu ce afecțiuni o putem confunda?
Nu orice durere în gât, nu orice tuse și nu orice
senzație de nas înfundat sunt cauzate de
rinofaringita acută (răceala comună sau
guturai). Iată mai jos care sunt afecțiunile
posibile cu care trebuie să se facă
diagnosticul diferențial al răcelii.
Gripa

Răceala apare pe tot parcursul
anului, inclusiv vara, iar gripa
apare în epidemii în sezonul
rece (noiembrie-februarie).
În raceală, simptomele apar
progresiv, debutul este mai
lent, cu stări de oboseală,
strănut, tuse și nas înfundat.
Congestia nazală este mult
mai accentuată în raceală
decât în gripă. În cazul gripei
poate fi chiar absentă. Gripa
debutează brusc și violent,
cu febră mare, însoțită de
slăbiciune și oboseală, tuse
uscată, frisoane, dureri
musculare, dureri puternice de
cap, dureri oculare și roșu în
gât. Răceala este, în general,
ușoară și durează 4-10 zile,
pe când gripa tinde să fie mult
mai severă ca manifestare și
durează mai mult.

Rinita vasomotorie

Secreția postnazală
intermitentă sau continuă,
ce devine foarte pronunțată
în condiții de umezeală,
schimbări de temperatură
sau în perioadele de stres
emoțional.

Rinita alergică

Secreție nazală apoasă
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abundentă, nas înfundat,
strănut, mâncărimi ale
nasului și lăcrimarea ochilor.
În rinita alergică nu apar:
febra și durerile generalizate,
iar durerea de cap este
neobișnuită. Durerea în gât
lipsește dacă persoana nu
are concomitent și o răceală.

Faringita streptococică

Afectează, în special, copii
între 5 și 15 ani, dar poate să
apară și la adult. Debutează
brusc cu durere foarte
severă de gât, febră (t >
38.5°C), stare de rău general,
frisoane, dureri musculare,
dureri de cap și greață.
Congestia nazală și tusea
lipsesc dacă persoana nu
are concomitent și o răceală.
Amigdalele sunt mărite și
prezintă exudat purulent,
apar ganglionii cervicali
măriți.
• Alte cauze pentru durerea
în gât: Alergiile, uscăciunea
mediului, iritanți sau poluanți
din mediu (fum, gaze, praf),
reflux gastroesofagian,
tumori orofaringiene sau
laringiene.
• Tusea alergică
Este, în general, o tuse
cronică, uscată, iritativă, nu

este însoțită de fenomene
congestive și apare în
contextul expunerii la diverși
alergeni (polen, praf) sau
substanțe iritante (fum, frig,
umezeală).

Rețineți

• Tusea productivă nu indică
neapărat afectare bronșică
sau pulmonară; poate fi
produsă de scurgerea
secrețiilor din nas în gât
(post-nasal drip) și de iritația/
inflamația faringiană.
• Tusea cronică (mai veche
de 3 săptămâni) poate avea
cauze severe respiratorii
(cancer bronho-pulmonar)
sau extra-respiratorii (reflux
gastroesofagian, afecțiuni
cardiace)
Nu vă autodiagnosticați și nu
vă autotratați!
Dacă simptomele de răceală
nu se ameliorează sau se
agravează după 3 zile de
tratament simptomatic
adresați-vă medicului
dumneavoastră!
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Răceala comună
Cauze, simptome, complicații.
Cum se manifestă răceala
comună?
• Congestie nazală - nas
înfundat (obstrucție nazală),
dificultăți de respirație,
strănut;
• Rinoree apoasă (secreții
nazale abundente);
• Durere și presiune la
nivelui feței (punctele
sinusale - frontale,
etmoidale, maxilare);
• Secreția postnazală:
senzația de gât încărcat,
de scurgere de mucus din
spatele nasului în gât, tuse
productivă, necesitatea de a
expectora, raclajul gâtului,
tragerea nasului, înghițiri
frecvente ce duc la balonare,
răgușeală, tulburări de
respirație, dificultăți de
înghițire;
• Febră, frison;
• Durere în gât;
• În faza inițială, tusea este
seacă, după câteva zile, în
faza de

cocțiune, apare tusea
productivă;
• Durere de cap, dureri
musculare, dureri articulare;
• Stare de rău general,
slăbiciune, astenie (lipsă de
putere).

Cauze și factori
favorizanți

Răceala este cauzată de peste
200 de virusuri (rhinovirusuri,
coronavirusuri, adenovirusuri
etc.).

Factori favorizanți ai
răcelii

• scăderea imunității
(alimentație dezechilibrată și
nesănătoasă, sedentarism,
stres, privare de somn,
anumite medicamente, boli
cronice, imunosenescența la
vârstnici);
• expunerea neprotejată
la frig, umezeala, curenți
de aer, diferențe mari de
temperatură.

Complicații
posibile la
răcelii comune

• Otita propagarea
infecției de la
naso-faringe
la urechea
medie prin
trompa lui
Eusctachio
(complicație
frecventă
la copii);
apare durere
auriculară la

câteva zile după debutul unei
răceli;
• Sinuzita - propagarea
infecției la sinusurile
paranazale (frecvent la
adulți); secreție postnazală,
durere sinusală;
• Bronșita sau pneumonia
(virale) - propagarea infecției
de la naso-faringe la căile
respiratorii inferioare; tuse
productivă, durere toracică
agravată la respirație;
• Suprainfecția bacteriană:
febră, agravarea
simptomelor, secreții nazale
groase, de culoare galbenă
sau verzuie;
• Sinuzita bacteriană:
secreția nazală vâscoasă și
galbenă, secreția postnazală,
febră, durere pulsatilă și
senzație de apăsare la nivelul
feței;
• Tuse persistentă după
răceală: durează până
la 3 săptămâni; este
frecvent seacă, iritativă
și este cauzată de iritația
și inflamația persistentă
după atacul viral al căilor
respiratorii; poate fi și umedă
(productivă)- respectiv
tusea cronică din secrețiile
postnazale (complicațiesinuzită);
• Astenie postinfecțioasă:
apare în 25-30% din cazuri,
este și fizică și psihică,
prelungește perioada de
refacere a organismului
(convalescența bolii).
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Poate fi prevenită
osteoporoza?
Scăderea masei osoase:
Diagnostic

Vizita la medic presupune o
discuție despre simptome,
dureri, modificări ale
dimensiunilor oaselor şi alte
antecedente, concomitent cu
controale, teste de laborator
şi radiografii ale coloanei. Cea
mai potrivită metodă pentru
stabilirea fragilității oaselor
este măsurarea densității
oaselor (Osteodensitometrie).
Aceasta poate fi folosită și ca
metodă screening preventivă.

Tratamentul osteoporozei
Tratamentul de bază pentru
întărirea oaselor constă în
administrarea de tablete
de calciu și vitamina D3. În
cazurile severe se apelează
şi la bifosfonați
sau

calcitonină, iar durerile sunt
combătute cu analgezice
şi antiinflamatoare.
Fracturile osoase sunt
tratate chirurgical. În cazul
pacientelor mai tinere, se
poate apela la tratamentul
cu estrogen, însă printre
efectele secundare posibile
există riscul de cancer
uterin. Gimnastica medicală
și mişcarea pot sprijini
tratamentul.

Prevenire

Cu ajutorul măsurilor
preventive, un stil de viață
sănătos, multă mişcare şi o
alimentație bogată în surse
de calciu și magneziu puteți
reduce riscul osteoporozei,
chiar și la vârste înaintate.
Chiar și în situațiile în care
a fost stabilită reducerea
masei osoase, pot fi obținute
rezultate mulțumitoare
cu multă mișcare
și o alimentație
echilibrată.
Un mineral
vital pentru
formarea şi
sănătatea
oaselor
este calciul.
Cantitatea
recomandată de
calciu/zi diferă în
funcție de vârstă şi
condiția fiziologică,
fiind în medie de 800mg/
zi (1 litru de lapte sau 1 felie
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de 100g de brânză). Alternative
la produsele lactate sunt:
napi, broccoli, spanac, nuci,
migdale și smochine. Fosfații
sunt cei care "fură calciul
din oase": mezeluri, cafeina,
nicotina, sarea în exces și
grăsimile alimentare. La
menopauză, femeile care nu
consumă hormoni au nevoie
de o cantitate și mai mare de
calciu, deoarece corpul nu mai
reușește să valorifice la fel de
bine calciul din alimentație.
Vitamina D ajută la fixarea
calciului în oase şi se formează
în corp sub influența luminii
solare. O plimbare de 30 de
minute zilnic susține formarea
vitaminei D. O altă variantă ar fi
preparatele farmaceutice care
conțin vitamina D și calciu.

Sfaturi pentru oase fragile

Persoanele care suferă de
osteoporoză, trebuie, în primul
rând, să evite situațiile și
factorii de risc, pentru a nu se
expune inutil pericolelor. Iată
câteva sfaturi în acest sens:
• Evitarea supraponderalității;
• Mișcarea regulată;
• Evitarea accidentelor: pantofi
fără toc, prevăzuți cu elemente
antiderapante, evitarea
covoarelor alunecoase în
locuință, iluminare adecvată,
balustrade de sprijin;
• Evitarea ridicării de greutăți
mari;
• Corectarea tulburărilor de
vedere.
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Mastopatia
fibrochistică
Modificarea benignă a sânilor

Durere, sensibilitate la atingere şi formarea unor mici noduli - iată
câteva dintre simptomele tipice ale mastopatiei, cea mai frecventă
modificare benignă a țesutului glandelor mamare, ce afectează una din
două femei, cu vârsta între 35 şi 55 de ani.
Dezechilibru hormonal

Dezechilibrul hormonal
joacă un rol esențial în
această afecțiune, respectiv
nivelul estrogenului creşte,
şi ajunge să fie mai mare
decât al gestagenului.
Astfel, apar modificări ale
țesutului mamar: țesutul
conjunctiv se întăreşte şi
formează noduli şi chisturi de
diferite dimensiuni. La fel de
frecvente sunt şi acumulările
de apă în țesuturi. Durerile
sunt deseori asociate cu
ciclul menstrual, fiind mai
accentuate la începutul
ciclului.

Diagnosticarea
mastopatiei

Prin palpare, multe femei
observă singure modificările
apărute. Se pot simți nodulii
şi eventualele dureri de
atingere, iar de cele mai
multe ori modificările se
observă la ambii sâni.
Este posibilă uneori şi
eliminarea unui lichid prin
mamelon. Medicul va stabili
un diagnostic prezumtiv
prin palpare, pe baza

vârstei femeii şi a durerilor
survenite. Unele modificări
pot avea şi o cauză malignă
pentru care sunt necesare
şi alte investigații medicale:
mamografia, ecografia
mamară sau biopsia în cazul
în care există dubii cu privire
la natura modificărilor.

an, care ar trebui să includă
şi palparea sânilor.

Terapie

Unele femei reuşesc să
treacă uşor peste aceste
modificări, altele însă se
confruntă cu o scădere a
calității vieții.

Clasificare şi semnificații

Dacă examenele medicale
au stabilit că modificările nu
sunt maligne, tratamentul
hormonal, naturist sau
homeopat poate fi de ajutor
în tratarea disconfortului
asociat mastopatiei. De
asemenea, după menopauză,
stările de disconfort ar trebui
să dispară complet odată
cu încheierea schimbărilor
hormonale.

Femeile cu mastopatii
de grade inferioare nu ar
trebui să fie îngrijorate
de posibilitatea evoluției
acesteia într-un cancer
mamar, deoarece în aceste
cazuri modificările sunt de
altă natură. Mastopatia
fibrochistică necesită
controalele de rutină la
ginecolog minimum o dată pe

Alimentația se pare că
are un rol important în
menținerea sănătății sânilor
şi a echilibrului hormonal.
În cazul mastopatiei
fibrochistice se recomandă
reducerea consumului de
zahăr şi de carne.

În funcție de amploarea
modificărilor țesutului
mamar, mastopatia este
clasificată în trei grade, cel
mai avansat crescând riscul
transformărilor maligne.
Doar una din zece femei este
afectată de mastopatia de
gradul III. Această clasificare
serveşte, aşadar, stabilirii
clare a riscului existent.
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Porfirie

Deficit enzimatic cu consecințe
O boală metabolică rară, porfiria decurge acut sau cronic, cu simptome
minore sau grave, afectând diferite organe.
Pe cât de diferite sunt
formele, toate au în comun
o tulburare în formarea
porfirinelor, compuşi
chimici, în special cu metale.
Porfirinele sunt descompuse
în ficat prin enzime, în etape
intermediare, conferind
sucului biliar culoarea verde.
Un defect enzimatic poate fi
moştenit sau dobândit, fiind
greu de diagnosticat.

Forme posibile

Formele depind de origine,
de locul formării enzimei
şi de evoluție. În funcție
de formarea enzimelor, se
disting următoarele forme:
• Forma eritropoetică
(tulburare în măduva osoasă)
• Forma hepatică (tulburare
în celulele hepatice)
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• O combinație a celor două
(forma eritrohepatică).

Manifestarea bolii

Formele diferă între cele
cu debut spontan (porfirie
acută) şi cele cu evoluție
cronică (porfirie cronică).
Prima este însoțită de dureri
abdominale, de probleme
ale sistemului circulator,
tulburări neurologice şi
psihice, a doua de modificări
la nivelul pielii expuse la
lumină.
Prezentarea a două forme
importante:
Printre cele mai frecvente
forme întâlnite se numară:
• Porfiria cutanată tardivă
/PCT, forma cronică, cel
mai probabil dobândită
ereditar. Ca simptome sunt
formarea de băşici de la
lumină, în special pe mâini
şi ceafă. Se observă
o pigmentare şi o
pilozitate accentuată.
Poate fi afectată şi
funcția hepatică,
iar urina eliminată
are o culoare
închisă.
• Porfiria acută
intermitentă/
AIP este o formă
dobândită ereditar,
foarte severă. Se
manifestă încă din
primii ani de viață, dar

infecțiile şi medicamentele,
stresul, alcoolul şi inaniția
pot provoca debuturi acute.
Simptomele sunt variate,
de la colici, stări de greață,
vărsături, febră, tulburări de
ritm cardiac, hipertensiune
la modificări de natură
neurologică precum paralizii,
tulburări de percepție şi
cunoştintă. Şi în cazul acestei
forme, culoarea urinei este
foarte închisă.

Diagnosticare

Pentru diagnosticare este
hotărâtor istoricul bolii
şi tabloul clinic cu toate
simptomele constatate.
Diagnosticul decisiv şi
diferențierea între forme
este posibil prin testele de
sânge, de urină şi de scaun,
şi eventual a unor teste
genetice.

Tratament

În cazul formei PCT pot fi
aplicate creme de protecție
împotriva luminii. Prin
administrarea de clorochină
se poate încerca eliminarea
porfiriilor din țesuturi, pentru
un interval limitat de timp.
Porfiria este în prezent
incurabilă, iar cazurile acute
sunt tratate, de regulă, în
secțiile de terapie intensivă,
în funcție de simptomele
manifestate.
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Coriza la copii
Coriza, o boală frecventă în rândul copiilor, este cauzată de virușii care
se răspândesc odată cu sezonul rece, în colectivitate, însă poate deveni o
problemă serioasă pentru copii și bebeluși.
Cei mici pot fi afectați
major de coriză

Secrețiile nazale,
strănuturile, somnul
nocturn deranjat sunt foarte
neplăcute, iar copiii suferă
semnificativ. Cavitățile lor
nazale sunt foarte delicate
și înguste și se pot înfunda
foarte ușor, ducând la
infecții frecvente ale căilor
respiratorii. De asemenea,
nasul înfundat poate crea
probleme pentru sugari. Cei
mici refuză să bea, iar starea
generală se poate înrăutăți
rapid.

Picături nazale pentru
decongestionare

Atunci când nasul înfundat
tulbură somnul celui mic,
sunt necesare picături nazale
decongestionante. Copiilor

mai mari li se pot administra
picături nazale sau spray-uri
şi în timpul zilei. Consultarea
medicului este obligatorie,
însă, iar perioada de
administrare de maxim
trei zile, deoarece ar putea
provoca răni ale mucoasei
nazale. În plus, substanțele
chimice decongestionante pot
afecta sistemul circulator al
celor mici.

Mijloace mai blânde
pentru ușurarea
respirației

O alternativă mai blândă,
naturală şi eficientă o
reprezintă sprayurile sau
soluțiile de clătire cu apă
salină. Datorită combinației
speciale de minerale, cu o
proporție mare de hidrogen
carbonat, mucoasa se
fluidizează și nasul copilului
se decongestionează.
Aceste soluții pot fi
administrate fără
probleme, pe
termen lung și
chiar de mai
multe ori pe
an.

Ce mai
trebuie
reținut?

Coriza este
o boală
inofensivă
în sine și se
vindecă în 10-14
zile, fără urmări.

Este important ca în tot
acest timp nasul să fie liber,
deoarece se poate extinde
și la alte organe, cu urmări
grave. Pot apărea inflamațiile
urechii mediane, urmate
uneori chiar de pierderea
auzului, bronșite însoțite de
tuse convulsivă și insuficiență
respiratorie. De asemenea,
este bine să petreceți timp
în aer curat, în lipsa febrei,
câte o jumătate de oră, de
mai multe ori pe zi, dacă cei
mici sunt bine îmbrăcați,
pentru întărirea sistemului
imunitar și o stare bună. Este
importantă și hidratarea,
preferabil cu ceai cald de
plante. Atunci când coriza
este însoțită de tuse şi febră,
prezentați-vă imediat la
doctor cu cel mic.

Prevenirea corizei

Copiii nu au un sistem
imunitar dezvoltat complet,
iar virușii se răspândesc
foarte rapid în colectivități.
De aceea, frecvența răcelilor
este cea mai mare în rândul
copiilor de grădiniță. De
îndată ce observați că cel
mic prezintă simptome de
coriză, sau la începutul
sezonului rece, administrați
1 /zi un preparat anti-coriză
din cele descrise mai sus.
Acesta va hidrata mucoasa
nazală, protejând împotriva
pătrunderii viruşilor.
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Sindromul Crup
Insuficiența respiratorie la copilul mic

Un episod sindrom crup cu insuficiență respiratorie, precum şi teama că
acesta se va repeta, poate fi traumatizant pentru părinții copiilor mici.
Vă oferim câteva sfaturi care vă vor ajuta 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 şi
provoacă o tuse lătrătoare.
Pseudocrup constă în
inflamația mucoasei
laringelui în zona corzilor
vocale, în special în rândul
copiilor de 18 luni - până
la 6 ani, când deschiderea
laringelui este încă foarte
îngustă, amenințând orificiul
cu obturarea completă.
Răcelile virale, cu frecvență
ridicată în lunile reci ale
anului, factorii de mediu,
umezeala, poluarea şi
fumatul pasiv facilitează
afecțiunea, cu posibile cauze
alergice sau bacteriene.

Simptomele

Se poate declanşa ca o
raceală şi se transformă
brusc, în special în timpul
nopții. Apare tusea, vocea
devine răguşită şi respirația
devine şuierătoare.
Insuficiența respiratorie
duce la teamă de sufocare şi
stare de agitație, crescând
consumul de oxigen deja
redus. Ca urmare a lipsei
de oxigen, buzele şi unghiile
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încep sa se coloreze într-o
nuanță albastră iar fața
devine tot mai palidă.

Prim-ajutor

• Ridicați copilul în
brațe şi încercați să
îl calmați.
• Mergeți la aer,
la fereastră sau
pe balcon, chiar
dacă este iarnă.
Aerisiți camera şi
păstrați un aer uşor
umed, care să ajute de
dezinflamarea mucoasei.
• Hidratați copilul.
• Dacă este cazul,
administrați medicamentele
prescrise de medic (ex:
supozitoare cu cortizon sau
spray cu epinefrină).

Când trebuie să vă
adresați medicului?

În cazurile minore, starea
celui mic se va îmbunătăți
după acordarea primuluiajutor. Adresați-vă medicului
după un prim atac, întrucât
studiile indică o predispoziție
pentru repetarea acestora. În
cazurile severe, când în ciuda
administrării de cortizon
insuficiența respiratorie se
menține, sunați la urgență.

Complicații posibile

Pseudocrup este de cele mai
multe ori inofensiv, există

însă şi riscul extinderii spre
urechea medie, trahee sau
plămâni. În cazul unui atac
bacterian este posibilă şi
declanşarea unei pneumonii.

Cum pot fi evitate astfel
de atacuri?

Acordați atenție unei
alimentații echilibrate, cu
un regim de viață sănătos şi
mişcare în aer liber pentru
fortificarea sistemului
imunitar. În cazul repetării
atacurilor, pregatiți-vă
o trusă cu medicamente
de prim-ajutor. Este utilă
folosirea unui umidificator, în
special în anotimpurile reci.
De asemenea, evitați fumatul
în locuință.

AFECȚIUNI

Tipurile
de tuse
Tusea este un act reflex care ne protejează
de corpurile străine care pot fi inhalate,
de mucusul produs în exces și de elemente
iritante (fum, praf etc.) ce ajung în căile respiratorii.
Însă, atunci când este însoțită de alte simptome severe, își modifică
caracteristicile sau persistă mai mult de 3 săptămâni trebuie să fie
un semn de alarmă pentru pacient şi acesta ar trebui să se prezinte
la medic pentru un diagnostic corect.
Tusea cronică seacă

Persistentă, apare și
dispare fiind una dintre cele
mai frecvente acuze ale
pacienților care se prezintă la
medic. Acest tip de tuse poate
fi provocat chiar și de factori
precum praful, fumul sau
aerul rece - factori iritanți
care ajung în gât.
CAUZE: alergii, reflux
gastroesofagian. Alte cauze
pentru acest tip de tuse sunt
cauzele psiho-emoționale
(tusea psihogenă), afecțiunile
cardiace (tusea cardiacă)
sau reacții adverse ale unor
medicamente (inhibitori
ACE, prescriși pentru
hipertensiune arterială).

Tusea cronică iritativă

Este o tuse ce nu produce
expectorația, dar dă senzația
existenței mucusului în
partea anterioară a gâtului.
Uneori dă impresia unui nod
în gât. Adesea apare ca o tuse
seacă persistentă după o
raceală sau gripă, în perioada
de convalescență (persistă

câteva săptămâni).
CAUZE: alergii, infecții
respiratorii persistente,
sinuzită cronică.

Tusea seacă spontană
(acută)

Poate fi însoțită de o
respirație șuierătoare, dar
fără expectorație, senzație
de constricție torcică și
probleme de respirație.
Apare noaptea și doar
sporadic în timpul zilei.
CAUZE: De regulă este o
manifestare alergică (astm
bronșic, tuse alergică).

Tusea seacă spastică
(acută)

Este dureroasă și poate
fi cauzată de afecțiuni
respiratorii și afecțiuni extrarespiratorii.
CAUZE: Infecții respiratorii
la debut (rinofaringita,
bronșita), alergii.
Tuse acuta productivă
Tusea umedă sau productivă
este însoțită de expectorarea
mucusului.

Tusea productivă este modul
organismului de a îndepărta
cantitățile de mucus în exces
(spută) din căile respiratorii.
CAUZE: infecții respiratorii
acute (răceală, gripă,
bronșită, pneumonie etc.)

Tusea cronică productivă

Este un tip de tuse însoțită
de expectorație dar și
alte probleme respitatorii
(respirație dificilă, respirație
șuierătoare, senzație de
constricție torcică etc.)
CAUZE: O afecțiune cronică
ce obturează plămânii
(BPOC), precum bronșita
cronică sau emfizemul
pulmonar. BPOC este
provocată adesea de fumat.
Cancerul bronho-pulmonar
este o altă cauză pentru
tusea cronică persistentă
(în general apare brusc,
la un fumător cronic sau
îşi modifică principalele
caracteristici - devine mai
violentă, mai chinuitoare,
mai frecventă, îşi modifică
tonalitatea).
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Herpangina
Herpangina, cunoscută și ca boala Zahorsky, afectează, în primul rând,
copiii. Apare atât vara, cât și în sezonul rece, frecvent la copiii sub 5 ani
care merg în colectivități (creșe, la grădinițe, tabere școlare). Este o
boală virală foarte contagioasă, care se poate răspândi cu ușurință de la
o persoană la alta.
Cum apare herpangina?

Boala este provocată de
virusurile Coxsackie-A,
virusuri cu tropism
digestiv (enterovirusuri)
care se transmit prin apă,
prin alimente nespălate
corespunzător și care se
înmulțesc în cavitatea bucală,
în stomac și în intestinul gros.

Cum se transmite boala?

Contagiozitatea bolii este
maximă în prima săptămână
de infecție. Boala se transmite
în principal prin contactul
cu materiile fecale. Virusul
se mai poate răspândi prin
picăturile rezultate din tuse
și strănut, și prin atingerea
obiectelor contaminate.

Cum se manifestă
herpangina?

Simptomele apar după 6 zile
de incubație a virusului, de
regulă prin febră și o stare
generală de rău, erupții cu
aspectul unui herpes de
buză, dar localizate în zona
posterioară a cavității bucale,
dificultăți la înghițire, stare
generală alterată și dureri
de stomac. Erupțiile mici se
sparg la scurt timp și în locul
lor apar ulcerațiile dureroase.
În mod caracteristic, febra
este mare (depășește adesea
40 C) sau nu se ameliorează
la medicație uzuală. La copii
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mici apare hipersalivație sau
vărsături.

Diagnosticul de
herpangină

Diagnosticul de herpangină
este pus de medic după
aspectul specific al leziunilor
bucale: ulcerațiile mici la baza
gurii și gâtului, de culoare
gri-deschis, uneori cu margini
roșii, care încep să apară în
1-2 zile de la infectare, și care
se vindecă de obicei în decurs
de 7 zile. Nu sunt necesare
analize speciale pentru a
stabili diagnosticul.

Alte boli asemănătoare

Herpangina este
asemănătoare cu boala
mână-gură-picior, un alt tip de
infecție virală care afectează
frecvent copiii. Ambele
afecțiuni sunt provocate de
enterovirusuri, un grup de
virusuri care afectează în mod
tipic tractul gastrointestinal.
Boala mână-gură-picior se
manifestă prin erupții pe
mâini, picioare și în/pe gură
și eventual cu ușoara stare
febrilă.
Starea generală a
organismului nu este alterată.
Simptomele dispar de la
sine în 1-2 săptămâni, iar
tratamentul este același ca și
în cazul herpanginei.

Tratamentul corect în
herpangină

Tratamentul în herpangină
este doar unul simptomatic.
Se recomandă analgezice și
antipiretice (produse ce conțin
ibuprofen sau acetaminofen)
pentru calmarea durerii și
combaterea febrei. Anumite
sprayuri ce conțin propolis
și cele ce conțin anestezice
topice, precum lidocaina, pot
ameliora durerea în gât și
durerile bucale asociate cu
herpangina.
Este important aportul
crescut de lichide în timpul
recuperării. Se recomandă
consumul de lichide reci sau
la temperatura camerei.
Evitați băuturile acidulate,
sucul de citrice, lichidele
fierbinți, alimentele acre sau
condimentate, deoarece pot
agrava simptomele.

REȚINEȚI

• Herpangina este o boală
virală a copilăriei, este foarte
contagioasă, dar se vindecă
de la sine în 7-10 zile.
• Se manifestă prin
ulcerațiile gri-deschis la baza
gurii și gâtului, febra mare ce
nu cedează la antitermice și
stare generală alterată.
• Nu administrați antibiotice
sau acid acetilsalicilic copiilor
care suferă de herpangină.

AFECȚIUNI

Automedicația
Posibilități şi limite

Automedicația se află pe un trend ascendent, aproximativ 35% din
populație adresându-se, din motive personale, direct farmacistului în
cazul unei probleme de sănătate. Automedicația are propriile limite,
şi anume atunci când tulburările de sănătate sunt mai grave decât
disconforturile trecătoare, iar cauzele afecțiunii nu
pot fi evaluate clar de cel suferind.
Posibilitățile
automedicației

• Atunci când cunoaşteți
cauzele disconfortului şi tipul
de tulburare provocată. În caz
contrar, se recomandă vizita
la medic.
• Este esențial sfatul
medicului sau al
farmacistului atunci când
cumpărați, fără rețetă,
un medicament nou. De
asemenea, citiți cu atenție
prospectul şi respectați
dozajul corect, pentru a
obține efectul optim.
• Preparatul administrat
ajută? Simptomele scad în
intensitate sau dimpotrivă?
Observați cu atenție reacțiile
organismului.

Limitele automedicației

• Atunci când nu sunteți
siguri asupra diagnosticului
sau dacă stările de disconfort
se prelungesc timp de peste
3-4 zile.
• Fiecare antibiotic trebuie
recomandat de un medic în
funcție de infecția de care
suferiți.
• Picăturile de ochi trebuie
administrate de un singur
pacient, având valabilitate
redusă. În caz contrar ar

putea constitui o sursă de
bacterii.
• Femeile gravide, lăuzele,
nou-născuții şi copiii
nu trebuie să utilizeze
medicamente fără
recomandarea medicului,
chiar şi pentru probleme
aparent minore.
• Copiii mici si nounascuții au nevoie de alte
medicamente decât adulții.
Metabolismul acestora
funcționeaza diferit, iar
sistemul lor imunitar nu
este maturizat. Substanțele
active din medicamente sunt
resorbite, aşadar, diferit.
• Medicina naturistă nu este
total inofensivă. Produsele
din plante interacționează
cu unele medicamente
administrate, având şi ele
indicații precise, precauții,
contraindicații şi un mod de
corect de administrare.

Exemple de limite pentru
automedicație

• Probleme digestive
ocazionale pot fi tratate
cu uşurință, însă când
arsurile devin frecvente
sau sunt mai grave, pot fi
cauzate de inflamații, de
ulcer sau chiar de cancer.

Automedicația este
contraindicată în aceste
cazuri. Medicul va oferi
diagnosticul corect.
• Durerea pe termen lung
poate să fie un semnal
de alarmă, iar abuzul de
analgezicele poate masca
o boală organică gravă, ce
evoluează în ascuns.
• Somniferele pot fi eliberate
fără prescripție medicală,
insă tulburările de somn pe
termen lung trebuie tratate
de medic.
• Antialergicele eliberate
fără rețetă trebuie
administrate la nevoie, însă
vizita la medicul alergolog
şi un tratament complet se
impun în cazul unei probleme
acute.
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Diareea cu
rotavirus

Cum se manifestă și ce e de făcut?
Conf. Dr. Mihai Craiu - Medic Pediatru
Mulți părinți sunt îngrijorați
de bolile respiratorii ale
copiilor mici care încep
de astăzi să frecventeze
colectivitatea. Conform
datelor actuale peste 80% din
infecțiile respiratorii de sezon
rece sunt boli virale şi, de
aceea, ar trebui să evolueze
bine după un prim consult
medical.
Mie îmi este teamă de alt
efect al răcirii vremii şi al
începerii colectivității - de
diareea cu rotavirus.
Această afecțiune este una
dintre cele mai contagioase
boli umane - există dovezi
că un număr extrem de mic
de particule virale (câteva
şi nu mii sau milioane ca în
alte afecțiuni) pot produce
boala la un copil susceptibil.
Teoretic, fiecare copil are
cel puțin un episod de diaree
rotavirală, în primii 5 ani de
viață.

Cum se manifestă?

Începe cu febră, stare de rău
şi vărsături. Deseori, copilul
nu are și diaree, în primele
ore sau în prima zi de boală,
și poate induce în eroare atât
părintele, cât și medicul.
Când apare diareea, aceasta
durează între 3 și 8 zile
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(uneori
mai mult)
și este extrem
de "zgomotoasă".
Scaune apoase explozive,
foarte frecvente. Uneori cu
un miros particular de "ouă
clocite". Diareea cu rotavirus
produce, de regulă, cel mai
mare grad de deshidratare
dintre bolile diareice ale
copilului. Unul dintre studenții
mei (dr. Andrei-Florin
Staicu) a făcut o foarte solidă
cercetare asupra severității
bolii diareice la copil, în
cadrul lucrării sale de licență,
și a dovedit că în România
infecția rotavirală produce cel
mai des deshidratare gravă
şi spitalizare prelungită. Mai

ales
la copiii
alimentați
artificial, la cei cu
greutate mică pentru vârstă
şi la nevaccinați.

Ce e de făcut?

Igiena riguroasă a celor ce
frecventează colectivitatea!
Când vin acasă, la frații
mai mici, se vor schimba
de hainele de şcoală şi vor
spăla bine mâinile. Sugarii
mici beneficiază de prevenție
prin vaccin oral (doar până
la 24 săptămâni - conform
prospectului - ar trebui date
cele 2 doze orale de vaccin
disponibil în România) şi
EVIDENT prin alăptare la sân.

ÎNGRIJIRE

10 motive
pentru a te
lăsa de fumat
1. Infertilitatea și
impotența

Femeile
fumătoare
prezintă un grad
de fertilitate
cu 25% mai
redus din cauza
scăderii concentrației
hormonilor și a
substanțelor cu rol în
reproducere. Bărbații fumători
prezintă un număr mai redus
de spermatozoizi, anomalii de
formă și o scădere a mobilității
spermatozoizilor.

2. Cancerul

Un procent de 30% dintre
decesele cauzate de cancer
sunt atribuite fumatului.
Îmbolnăvirea de cancer bucal,
faringian sau laringian are un
risc de șase ori mai mare decât
al populației nefumătoare.
Fumatul este responsabil
pentru 90% din cazurile de
cancer pulmonar. Apariția
cancerului de vezică urinară
este mult mai mare la fumători.

3. Emfizemul pulmonar

Un procent mai mare de 90%
din bronhopneumopatiile
cronice au drept cauză
fumatul, prin asocierea
bronșitei cronice (care se
traduce prin inflamația
cronică a căilor respiratorii)
cu emfizemul pulomonar

(care se traduce
prin întinderea
și spargerea
alveolelor
pulmonare).

4. Bronșita
cronică

Primul simptom este
tusea cronică, care la
început apare doar dimineața,
apoi devine permanentă,
însoțită de expectorație și,
mai târziu, de emfizem cu
insuficiență respiratorie.

5. Ateroscleroza

Monoxidul de carbon și
nicotina destramă legăturile
speciale dintre celulele
peretului arterial, fapt
care inițiază ateroscleroza.
O treime din decesele
prin infarct sunt atribuite
fumatului. Accidentele
vasculare cerebrale care
sunt cu 50% mai frecvente la
fumători față de nefumători.

6. Cariile și halena

Fumătorii prezintă un număr
de trei ori mai mare de carii
decât nefumatorii. Însă
fumătorii nu sunt menajați nici
în ceea ce privește respirația:
halena reprezintă mirosul
neplăcut al respirației, asociat
fumătorilor, care nu poate fi
îndepărtat cu ajutorul nici unei
ape de gură sau paste de dinți.

7. Cefaleea și migrenele

Cefaleele și migrenele apar
frecvent la fumători din
cauza monoxidului de carbon
și scăderii fluxului sangvin
cerebral.

8. Osteoporoza

Fumătoarele absorb calciul
mai greu, ceea ce duce
la oase mai fragile și la
riscuri mai mari de fracturi
osteoporotice.

9. Crizele de tetanie

Sunt mult mai frecvente la
fumători decât la nefumători,
deoarece calciul nu este reținut
suficient în organism. Mai mult,
este redusă circulația sângelui
în zona extremităților (degetele
mâinilor și picioarelor) și se
poate observa și încordarea
mușchilor.

10. Declinul inteligenței

Cercetările efectuate de
Institutul de psihiatrie din
Londra indică faptul că
fumatul este asociat cu
declinul inteligenței. Studiul a
examinat mai mult de 650 de
oameni de 65 de ani și peste,
pentru a determina puterea
lor intelectuală și a înregistrat
obiceiurile lor legate de fumat.
Cercetătorii au demonstrat
că fumătorii au probleme mai
mari decât nefumătorii sau
decât foștii fumători.
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Vitamina D
Rolul său în organism

Fiecare celulă a corpului nostru este
dotată cu un receptor al vitaminei D. Ea
reglează atât de multe procese vitale,
încât este denumită hormonul vitaminelor.
În jur de 80–90% din
necesarul de vitamina D
este asigurat din producția
proprie prin expunerea
corpului la razele soarelui.
În perioada de primăvarătoamnă sunt suficiente 20
de minute de expunere la
soare, între orele 10–15. O
expunere mai îndelungată la
razele soarelui nu are însă
ca rezultat o producție mai
mare de vitamina D3, iar
bronzarea reduce capacitatea
de sintetizare a vitaminei D.
În sezonul rece, expunerea
corpului la lumina soarelui
este foarte redusă, procesul
de sintetizare a vitaminei D la
nivelul pielii fiind scăzut.

Vitamina D și sistemul
imunitar

Creșterea anuală a cazurilor
de răceală și gripă în timpul
sezonului rece ar putea
susține noțiunea că vremea
rece afectează imunitatea
și ne predispune către
diferite afecțiuni, dar sunt
și alți factori care ne pot
afecta sistemul imunitar,
iar unul care poate că sună
surprinzător, este deficitul de
vitamina D.
Afecțiunile autoimune
apar atunci când sistemul
imunitar este confuz sau

52

prea stresat și începe să
atace propriile țesuturi,
în locul agenților patogeni
externi. Vitamina D previne
acest lucru prin promovarea
celulelor T regulate, care
sunt responsabile pentru
diferențierea exactă între
invadatorii din afară și
celulele "personale". Atunci
când vitamina D activă
este implicată, aceasta
stimulează sistemul
imunitar, învățându-l să nu
se “autoatace” și împiedicând
dezvoltarea unei boli
autoimune.

Vitamina D și sistemul
musculo-scheletic

Vitamina D ajută la formarea,
în tinerețe, a unei mase
osoase corespunzătoare (cea
mai importantă afecțiune
legată de insuficiența de
vitamină D este rahitismul).
Vitamina D ajută la
asimilarea calciului în oase
și promovează și formarea
proteinelor în țesutul
conjunctiv, respectiv a
colagenului, o componentă
importantă și necesară
sistemului musculoscheletic. Administrarea
regulată a vitaminei D are
acțiune protectoare împotriva
fracturilor și căzăturilor, mai

ales în cazul osteoporozei,
acestea reprezentând cel mai
mare pericol.

Aportul de vitamina D

Lucrăm în spații închise,
petrecem mult timp în casă,
mașină, lucru care afectează
sintetizarea vitaminei D.
Când ieșim la soare, ne
acoperim cu creme cu filtre
UV. Presupunând că reușim,
totuși, vara să asigurăm
o producție suficientă de
vitamina D, cu siguranță însă
nu facem rezerve pentru
iarnă.
Iată de ce, odată cu
urbanizarea, cu activitățile
predominant neagricole,
devine tot mai comun deficitul
de vitamina D. Este un fapt
confirmat de cercetări
epidemiologice, dat fiind
faptul că, din fericire, nivelul
formei active de vitamina
D în sânge este ușor de
determinat.
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Ce mâncăm
atunci când
suntem răciți?

Alimentația ușoară grăbește vindecarea
Alimentația necorespunzătoare nu este doar cauza numeroaselor boli, ci
totodată și motivul care poate îngreuna vindecarea multor afecțiuni.
Alimentația ușoară
grăbește vindecarea

• În caz de răceală și gripă,
prezența în organism a
virusurilor declanșează reacții
de apărare, inflamație și febră.
Digestia alimentelor solicită
metabolismul și circulația,
generează radicali liberi și
scade capacitatea de apărare.
Deshidratarea și alimentele
bogate în calorii accentuează
acidoza internă, îngreunează
apărarea imunitară și întârzie
vindecarea.
• Restricția calorică crește
capacitatea de apărare
antioxidantă, reduce
metabolismul energetic,
produce mai puține deșeuri
metabolice și radicali liberi,
scade temperatura corpului
și combate febra.
• În infecțiile respiratorii
se recomandă alimentația
ușoară, săracă în calorii dar
bogată în vitamine, minerale,
enzime, aminoacizi și acizi
grași esențiali. Hrana va fi
redusă cantitativ, bazată
în special pe crudități,
legume și fructe proaspete,

și se va asigura hidratarea
corespunzătoare (1,5-2 litri
de lichide/zi) prin consumul
de sucuri naturale, ceaiuri,
supă de legume și apă.
Pe perioada virozelor
respiratorii se vor exclude
din alimentație: laptele, făina
albă și zahărul – alimente
ce stimulează producția
de mucus și favorizează
persistența sau recidivarea
rapidă a infecțiilor
respiratorii.
• Hrana să asigure
nutrienții esențiali. În
virozele respiratorii, aportul
de vitamine, minerale,
antioxidanți naturali și
nutrienți esențiali, provenind
din legume proaspete,
mere, citrice, miere de
albine, propolis, fructe de
cătină, fructe de pădure,
ciuperci și alge marine susțin
procesele de apărare și de
vindecare, reducând totodată
complicațiile bolii.
• În faza febrilă a infecțiilor
respiratorii se recomandă
un regim de cruțare. Adică se
vor consuma cât mai puține

alimente, și se va crește
aportul de lichide pentru
prevenirea deshidratării.
Dacă alimentația este
normală în faza febrilă a
infecțiilor respiratorii, atunci
febra se va prelungi.

Febra este un mijloc de
apărare și de vindecare a
organismului

Nu este indicată scăderea
febrei încă din prima zi de la
apariția acesteia, decât dacă
este neapărat necesar.
O atenție deosebită trebuie
acordată copiilor mici, la
care există riscul de convulsii
febrile în condiții de febră
ridicată (peste 39 de grade
Celsius). La adulți nu este
necesară reducerea febrei
decât dacă durează peste
2 zile și produce epuizare,
curbatură (durere musculară
însoțită de o senzație de
oboseală) sau alte tulburari
severe. Febra reprezintă
creșterea temperaturii
corpului peste 38°C. Febra se
tratează la peste 38,5 grade
Celsius.
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Tratamentul
homeopat
în afecțiunile sezonului rece

Când te gândeşti la iarnă, te gândești la gripă, răceală, îmbrăcăminte
groasă, ore petrecute în casă, familie afectată, nopţi nedormite,
oboseală. În fiecare an, 6 din 10 persoane sunt afectate de diverse
stări gripale*: 76% dintre italieni, 88% dintre polonezi, 69% dintre
bulgari, 49% dintre francezi sau 79% dintre români.
Afecțiunile sezonului rece
În perioada toamnăiarnă, afecțiunile tractului
respirator se află în topul
celor mai des întâlnite
afecţiuni, atât în rândul
adulţilor cât şi copiilor.
Vorbim în special despre
rinite, rinoadenoidite,
faringite, otite, bronşite,
pneumonii și, în cazul
adulților și copiilor peste 6
ani, despre sinuzite. Adică,
într-un limbaj uzual: nas
înfundat, secreții nazale,
dureri de gât sau de urechi,
tuse, febră etc. În practică,
orice afectare a aparatului
respirator începe cu rinita.
Dacă nu se intervine la timp,
rinita se complică.

Tratamentul homeopatic este
unul dintre tratamentele
care ajută la vindecarea și
stoparea complicațiilor. În
patologia otică, tratamentul
homeopatic este mult mai
eficient și "curat" și, de
multe ori, singurul tratament
necesar.
Gripa este o infecție virală
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care afectează în principal
nasul, gâtul și bronhiile.
Perioada de incubație
durează de obicei între 1 și
5 zile. Simptoamele clasice
sunt febră, frisoane, dureri
de cap, dureri de corp.

Medicamentul
convenţional și terapia
homeopatică

Medicamentul convenţional
ajută la tratarea acestor boli
virale. Terapia homeopatică
poate fi complementară
tratamentelor convenționale
pentru că permite organismului
să lupte împotriva virusului.
Această metodă terapeutică
este foarte eficientă singură,
sau complementar dacă
tratamentul este prescris
de la început și adaptat la
simptomele pacientului.
Medicamentul homeopatic
poate fi utilizat pentru
a ajuta organismul să
se apere de gripă şi de
afecțiuni asemănătoare
gripei şi pentru a reduce
atât durata, cât și intensitatea
simptomelor.

Homeopatia - o abordare
sigură pentru întreaga
familie
Homeopatia, lipsită de
reacții adverse cunoscute,
reprezintă o abordare
sigură pentru întreaga
familie, de la sugari până la
vârstnici, femei însărcinate
și care alăptează, persoane
aflate sub tratament
polimedicamentos etc.
Profesioniștii din domeniul
sănătății trebuie să
stabilească care este cel
mai bun tratament pentru
pacient, în funcție de caz.

*Source: „Observatoire sur les fondamentaux Boiron, Enquête de cadrage CSA”, March 2015 and April 2016
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Sfaturi
pentru
o viață lungă
Cu ajutorul unui stil de viață corect, ne putem menține sănătoşi şi în
formă până la o vârstă înaintată. Iată 10 sfaturi pe care le puteți urma.
1. Alimentație sănătoasă

Consumați minimum
cinci porții de fructe şi
legume pe zi, preferabil
crude, de toate culorile şi
sortimentele. Puțină carne,
mulți carbohidrați vegetali,
leguminoase, produse lactate
slabe şi puțină grasime – vă
vor menține funcțiile vitale şi
vă vor întări sistemul imunitar.

2. Hidratare din plin

Lipsa apei afectează organismul
uman şi fluxul sângelui. Întregul
corp va fi alimentat mai puțin,
capacitatea creierului şi puterea
de concentrare vor avea de
suferit. Pentru hidratare
(minimum doi litri de lichide
zilnic) folosiți apă, sucuri de
fructe sau ceai din plante.

3. Mişcare regulată

Mişcarea este benefică atât
pentru întărirea sistemului
imunitar, cât şi în reducerea
simptomelor de stres; previne
apariția bolilor de inimă şi
circulatorii, a diabetului,
a supraponderalității şi a
osteoporozei. Se recomandă
minimum 30 de minute de
mişcare lejeră zilnic, la orice
vârstă.

4. Aer curat şi lumină

Oxigenul trezeşte spiritul
vital şi rezistența corpului,
iar expunerea la lumină ne
influențează pozitiv dispoziția.
Lumina este importantă pentru
producția de vitamina D –
esențială pentru oase rezistente.

5. Relaxare pentru
echilibru

Haosul şi presiunile psihice
afectează puterea de
rezistență a organismului.
Pentru a vă regăsi echilibrul,
vă recomandăm tehnicile
de relaxare, cum ar fi
antrenamentul autogen,
destinderea progresivă a
muşchilor folosind metoda
Jacobsen, ce duce la relaxare
profundă, sau Yoga.

6. Somn suficient şi
regulat

În timpul somnului sistemul
imunitar, digestia, sistemul
circulator şi inima, sistemul
nervos şi creierul se
regenerează. Persoanele care
dorm puțin, în mod regulat,
sunt predispuse unui risc mai
mare de a suferi un infarct.

7. Jogging mental regulat

o scurtează” acest proverb
se aplică şi creierului, care
trebuie menținut activ, prin
exerciții, lectură, învățare pe
întreg parcursul vieții.

8. Substanțe nocive,
riscuri pentru sănătate

Fumatul dăunează sănătății
şi nu este niciodată prea
târziu să renunțați. Consumat
cu moderație, alcoolul poate
avea efecte pozitive. Un pahar
mic de alcool trebuie urmat,
însă, de câteva zile de pauză.

9. Relații sănătoase

Fiecare dintre noi facem
parte dintr-o rețea de
relații, iar relațiile vii şi
împlinite reprezintă un factor
important pentru calitatea
vieții, pentru sănătatea
psihică şi fizică.

10. Atitudine pozitivă

Persoanele cu o atitudine
pozitivă în viață dețin
strategii psihice mai bune de
supraviețuire. Deschiderea,
spre exemplu, în relație cu
persoanele cu experiențe şi
stiluri de viață diferite, vă ajută
să rămâneți flexibili.

"Munca lungeşte viața, lenea
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Bufeurile din
timpul menopauzei
Sfaturi împotriva lor

Ce putem face împotriva bufeurilor? În timpul menopauzei, hormonii
feminini se modifică, organismul începe să producă tot mai puțin
estrogen, iar stările de disconfort pot include bufeurile, transpirația
abundentă, amețeala. Pentru a preîntampina aceste neplăceri, se
recomandă de cele mai multe ori tratamentul hormonal, deşi pot fi
aplicate şi metode naturale.
1. Mai multă activitate
fizică

Plimbări în natură, mers
pe bicicletă: stabilizează
tensiunea arterială,
întăresc inima, sistemul
circulator, vasele de sânge şi
musculatura, şi întrețin mai
bine echilibrul temperaturii
din creier.

2. Duşuri alternative
calde-reci

Aplecați-vă deasupra căzii
de baie şi începeți cu partea
exterioară a mâinii drepte,
continuați în sus până la umăr
şi apoi pe partea interioară a
brațului. Continuați apoi pe
brațul stâng. Se recomandă
şi duşurile alternative
calde-reci pentru picioare
sau metoda scufundării
picioarelor în apă rece.

3. Cafea consumată numai
cu măsură
Cafeina şi alcoolul (şi
nicotina) scad nivelul de
estrogen din organism
şi afectează echilibrul
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temperaturii. Consumul zilnic
nu ar trebui să depăşească o
ceaşcă de cafea sau un pahar
de alcool.

4. Alimentație uşoară

Consumați multe fructe,
legume, verdețuri, produse
din făină integrală, produse
lactate, puțină carne roşie,
puțină grăsime (ulei de
măsline sau de rapiță). De
asemenea, hidratați-vă cu
minimum doi litri de lichide
pe zi, în special apă, ceaiuri
neîndulcite sau sucuri de
fructe diluate cu apă în raport
50:50.

5. Folosiți remedii
naturale

Situațiile nu sunt identice în
cazul tuturor femeilor, asa
încât vă recomandăm mai
multe remedii naturale al
caror consum nu trebuie să
se facă simultan:
• Cohosul negru: extractul
din rădăcina acestei plante
se numără printre estrogenii
vegetali, acționând fără

efectele secundare ale
altor preparate hormonale.
Cohosul negru este benefic
şi împotriva tulburărilor de
somn, a schimbărilor de
dispoziție şi a durerilor de cap.
• Mielarea: recomandată
în special la începutul
menopauzei, reglează
producția de progesteron şi
activează ovarele.
• Soia: femeile din Asia
nu cunosc, de regulă,
disconfortul menopauzei,
probabil datorită consumului
mare de soia. Dozare: cel
puțin 60mg/zi.
• Trifoi roşu: această
plantă conține substanțe
asemănătoare plantei soia.
• Sunătoarea: dacă bufeurile
sunt asociate cu stări
depresive, sunătoarea poate
fi benefică. Se consumă
zilnic, însă efectul se resimte
în timp.
• Salvia: dacă transpirați
abundent, salvia sub formă
de ceai cald, neîndulcit, timp
de 3-4 săptămâni (zilnic, câte
două ceşti) poate ajuta.
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Cauzele supraponderabilității
Cauzele principale pentru excesul de greutate sunt stilul de viață,
predispoziția genetică şi factorii socio-culturali. Greutatea poate
creşte şi pe fondul unor afecțiuni precum hipotireoza, tulburări ale
nivelului de cortizon sau administrarea de medicamente.
Stilul de viață

Creşterea constantă a
numărului persoanelor
obeze nu poate fi explicată
strict printr-o predispoziție
genetică, existând puține
astfel de modificări în ultimii
100 de ani. Motivul este
consumul de alimente şi
calorii prea mare raportat la
un stil de viață sedentar.
Energia consumată este
măsurată în kilocalorii (kcal)
sau kilojoules (kJ) şi este
formată din trei componente:
• Rata metabolismului bazal
reprezintă numărul de calorii
pe care corpul le consumă
atunci cand se află în repaos,
stabilită într-o anumită
masură genetic, cam 50 -70 %
din intregul consum energetic.
El depinde de vârstă, gen şi
masa musculară.
• Consumul condiționat de
hrană reprezintă energia
necesară valorificării hranei,
şi anume aprox. 8% din
întregul consum energetic.
Organismul consumă mai
multă energie pentru a
valorifica hrana bogată în
carbohidrați şi mai puțină
energie în procesarea
grăsimilor.

• Energia pentru activitate
fizică este folosită pentru
mişcare şi reprezintă între
20 şi 40% din total, fiind uşor
de influențat. Prin mişcare şi
sport acest consum creşte,
astfel că putem stabili
personal cât de mare să fie
acest consum.

Aspecte socio-culturale

Factorii socio-culturali
influențează major obiceiurile
şi preferințele noastre
alimentare. Exista diferente
inclusiv intre granitele
aceleasi tari, fara a putea
fi explicate de oferta de
alimente, cat mai degraba de
cultura gastronomica.

Concluzii:
supraponderabilitatea
nu se moşteneşte

Studiile ştiințifice au
demonstrat că există o
predispoziție genetică pentru
creşterea în greutate, însă
cu variații foarte mari, între
30 şi 70 %. Indiferent de
rolul pe care îl joacă genele,
hotărâtori pentru influența
greutății sunt cei doi factori:
alimentație şi mişcare,
iar cei care moştenesc un
metabolism lent îşi pot
menține bilanțul energetic
prin mişcare sau consum
caloric redus.

Teoria Set-Point

Teoria set-point (punctul
de echilibru) susține
că fiecare deține un
număr individual de
celule grase, care se
mențin constante. SetPoint sprijină teoria
potrivit căreia fiecare
organism este prevăzut
cu o greutate obiectiv pe
care incearcă sa o atingă
şi să o apere. Determinarea
sa depinde de predispoziția
genetică, vârstă, sex, stil de
viață.
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Fibrele
Rolul fibrelor

• Fibrele alimentare sunt de
origine vegetală, provin din
plante și se împart în fibre
insolubile în apă (lignina,
celuloza) și fibre solubile în
apă (mucilagii, polizaharide,
gume, pectine etc.).
• Fibrele alimentare reduc
riscul cardiovascular prin
scăderea colesterolului
și trigliceridelor, prin
reducerea hiperinsulinemiei
postprandiale și prin
controlul greutății corporale.

Tipuri de fibre

• Fibrele solubile (pectinele,
gumele, mucilagiile,
polizahari) scad riscul
cardiovascular prin
reducerea absorbției acizilor
grași, colesterolului și
acizilor biliari din tubul
digestiv și prin reducerea
asimilării lipidelor.
• Fibrele solubile împiedică,
de asemenea, absorbția
rapidă a glucidelor și
previn creșterea bruscă
a glicemiei după masă și
hiperinsulinemia.
• Fibrele solubile se găsesc
în cantități mari în semințele
de psyllium, semințe de chia ,
cicoare, anghinare, topinambur,
în ovăz, fasole, mazăre, morcovi
și alte legume.
• Fibrele insolubile contribuie
la protecția cardiovasculară
prin contribuția la controlul
greutății (rețin apa, devin
voluminoase și produc
sațietate) și, de asemenea,
reglează tranzitul intestinal,
prevenind și tratând
constipația și cancerul de
colon.
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• Principalele
surse de fibre
insolubile sunt cerealele
integrale, semințe de in și
unele legume.

Aportul de fibre

• Necesarul zilnic
recomandat de fibre
alimentare este de 24-35 g.
• Alimente cu un conținut
crescut de fibre: tărâțele
de cerale (ovăz, grâu,
orz), tărâțele de psyllium,
legumele din familia
Brasicacee (broccoli,
conopidă și varză), dovleceii,
spanacul, mazărea, fasolea
uscată, anghinare, cicoare,
semințele (de chia, de in,
susan, cânepă), nucile,
migdalele, fructele (mere,
pere, portocale, kiwi, prune
uscate), condimentele
(cimbru, rozmarin, busuioc,
cuișoare, scorțișoară,
salvie, fenicul, piper negru,
oregano).
• Dieta dezechilibrată, bogată
în alimente rafinate și foarte

săracă
în legume și
fructe este o dietă
săracă în fibre.
• Deficitul de fibre
alimentare conduce la
grave tulburări ale sănătății
precum: constipație,
tulburări metabolice, boli
cardiovasculare, cancer de
colon etc.
Recomandările Societății
Europene de Cardiologie
(ESC)
Societatea Europeană de
Cardiologie (ESC) recomandă
creșterea consumului de
fibre în alimentație pentru
reducerea colesterolului, dar
și a trigliceridelor, respectiv
pentru reducerea riscului
cardiovascular.
Semințele de in, tărâțele de
psyllium și tărâțele de ovăz au
efecte benefice, atât digestive,
cât și cardiovasculare!
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Fructele
în timpul iernii
Alimentația sănătoasă este importantă, în special
în timpul iernii, pentru întărirea sistemului
imunitar. Fructele proaspete sunt bogate în
minerale şi vitamine, dar sărace în calorii.
Iată 5 sortimente de fructe
tipice sezonului rece:

Portocalele

Portocalele sunt apreciate
în timpul iernii pentru gustul
dulce-acrişor şi aroma
deosebită, putând fi consumate
proaspete sau coapte. Sucul
proaspăt de portocale este
un adevărat cocktail pentru
imunitate: cu 50 mg Vit. C
la 100 gr fruct. Sunt foarte
bogate în minerale, fier, fosfor,
potasiu, calciu şi magneziu,
însă 100 grame de portocale
conțin doar 47 de calorii.

Kiwi

Kiwi sunt sănătoase şi ușor
de consumat. Tăiați fructul în
jumătate şi mâncați miezul cu
lingurița. Kiwi conțin dublu
vitamină C față de portocale:
70 mg Vit. C / 100 gr kiwi,
alături de acid folic, potasiu,
calciu şi magneziu. Astfel,
necesarul zilnic de vitamina C
al unui adult poate fi asigurat
prin consumul unui kiwi
mare. 100 grame de kiwi
conțin aprox. 50 calorii.
Sfat: fructele de kiwi devin
amare în amestec cu produse
lactate. Uneori poate apărea
o senzație trecătoare de
arsură pe suprafața limbii.

Băutură shake de kiwi şi
pere: amestecați 400 ml
suc de pere, 2 linguri fulgi
de ovăz şi 3 kiwi în blender,
apoi turnați într-un pahar.

Mandarinele

Mirosul mandarinelor ne
duce cu gândul la zăpadă,
fiind disponibile în magazine
în sezonul rece. Studii
recente au demonstrat că
mandarinele protejează
împotriva obezității şi
stimulează sistemul
circulator. Conțin un mix
de vitamine şi minerale:
vitaminele A, C, E, acid folic,
potasiu şi calciu. 100 gr. de
mandarine au 50 de calorii.

Pomelo

Fructele pomelo sunt foarte
apreciate în sezonul rece,
însă cauzează reacții adverse
în combinația cu tratamentul
pentru reducerea tensiunii
arteriale. Pomelo au foarte
puține calorii şi sunt ideale
pentru a fi consumate între
mese. În funcție de gradul de
maturitate, valoarea calorică
variază între 25-50 calorii
/100 grame de fruct. Pomelo
sunt bogate în vitamina C,
dar şi în minerale precum
potasiu, magneziu, fosfor

şi limonină, ce stimulează
tranzitul intestinal.

Grepfrut

Grepfrut se numără printre
cele mai sănătoase alimente.
Atenție la combinația cu
medicamentele pentru
scăderea tensiunii, întrucât
pot apărea reacții adverse.
Conțin puține calorii: 40-50
calorii / 100 gr fruct şi sunt
bogate în vitamina C. 100 de
grame de grepfrut asigură
60% din necesarul zilnic al
unui adult, dar şi în vitamina
A, vitamina B, magneziu,
calciu, potasiu şi naringină,
care stimulează digestia.
Băutură de grepfrut şi
zmeură: amestecați în
blender pulpa de la 2 fructe
grepfrut, cu 100 gr zmeură
congelată, 15 gr ghimbir
proaspăt, 1 linguriță zahăr şi
2 linguri fulgi de ovăz.
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Managementul
artrozei
Nutriție articulară optimă

Dr. Laura Dospinescu - medic specialist reumatologie Spitalul Municipal Adjud, Vrancea
proprietățile biomecanice.
Distrucția cartilajului
declanșează o cascadă
de evenimente la nivel
molecular, care vor duce
la procese inflamatorii
ale sinovialei și la
remodelarea osului
subcondral, procese
asociate cu durerea în
osteoartrită.

O treime dintre persoanele
cu vârsta peste 65 de ani
prezintă dovezi clinice și/sau
radiologice ale osteoartitei
- cea de-a patra cauză
principală de dizabilitate, la
nivel mondial.
Boala se caracterizează, la
început, printr-o alterare
a metabolismului țesutului
articular, urmată de
deteriorări: degradarea
cartilajului, remodelarea
oaselor, formarea osteofitei,
culminând cu pierderea
functionalității. Rezultă
degenerarea cartilajului,
cu pierderea matricei, care
reprezintă 90-95% din
cartilaj și care îi conferă
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Membrana sinovială
afectată de inflamație își
va modifica permeabilitatea
și se va produce în exces
lichid sinovial cu proprietăți
necorespunzătoare
îndeplinirii funcției de
protecție și nutriție,
întreținând, astfel, procesul
de degradare. Toate acestea
sunt motive pentru care
este esențial să acordăm o
atenție deosebită prevenției,
prin asigurarea unei
nutriții corespunzătoare a
structurilor articulare.
Managementul artrozei
presupune: reducerea
sau îndepărtarea cauzei,
reprezentată de inflamație,
încetinirea și chiar stoparea
progresiei bolii alături
de refacerea structurilor
articulare în vederea reluării
funcționalității normale.

Toate acestea implică
tratament medicamentos,
educarea pacientului, dar mai
ales asigurarea unei nutriții
articulare eficiente.
Vâscozitatea și densitatatea
lichidului asigură mobilitatea
articulară, iar substanțele
care fac parte din structura
aparatului articular sunt
acidul hialuronic și colagenul.
Specialiștii spanioli au
răspuns provocării de a aduce
aceste elemente împreună
într-o formă biodisponibilă
care să fie absorbită la nivel
articular. Pentru a asigura
eficiența acestei combinații
atât de benefică articulațiilor,
Movial Plus conține acele
ingrediente naturale
precum: acidul hialuronic cu
greutate moleculară ridicată,
colagenul hidrolizat de tip
II, împreună cu extractul
integral de rodie și vitamina
C, care să potențeze efectele
anti-inflamatoare și de
stimulare a sintezei endogene
a acidului hialuronic și a
colagenului.
Astfel, contribuie la procesul
de regenerare articulară,
la reducerea durerii și
creșterea mobilității,
asigurând un cerc benefic de
protecție articulară.

LA DRUM
CU ALPHEGA

Colindăm,
colindăm!

Sărbătoarea Crăciunului şi colindele în țară
Cea mai frumoasă sărbătoare a iernii este, fără îndoială, Crăciunul
bogat în tradiții, culori şi arome, încununat prin cântec, măşti şi
deghizări din cele mai năstruşnice, care îşi au rădăcinile în elemente
mitice traco-dacice, precreştine. Oriunde ați merge prin țară în preajma
Căciunului, vă veți întâlni cu cetele de colindători.
Maramureşul păstrează
extrem de multe obieciuri de
iarnă, pe care le veți întâlni
la tot pasul în satele gătite în
straie de sărbătoare. În seara
de 24 decembrie, grupuri
mai mici sau mai mari de
colindători pornesc în cete pe
ulițe și vizitează toate casele,
vestind Nașterea Domnului,
iar gospodinele îi întâmpină
cu pâine și sare. În Vadu Izei
veți putea asculta „La grădina
raiului“, un vechi colind cântat
în această zonă. „Viflaimul”
este o piesa de teatru popular
ce reprezintă primele zile din
viata lui Iisus, obicei respectat
cu strictețe de maramureşeni.
„Jocul Moşilor” este o altă
tradiție de Crăciun, ce îşi are
orginiea în ceremoniile de
priveghi, de cinstire a morților
şi de alungare a spiritelor,
unde oamenii purtau măşti
realizate din blană de animale,
însă fără coarne.
În Transilvania dăinuie o
tradiție din inima Munților
Apuseni, ce a intrat în
Patrimoniul Mondial UNESCO.
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La Mărişel, în județul Cluj,
există un obicei străvechi
numit „Junii Mărişelului”,
în timpul căruia un grup de
10 băieți tineri necăsătoriţi
dansează şi colindă, în fața
bisericii din sat, apoi le invită
la dans pe fetele necăsătorite.
În cătunul Băi, din județul
Hunedoara, în ultima
duminică dinaintea
Crăciunului are loc "Crăciunul
fiarelor" sau "Noaptea
lupilor". În zorii zilei, un flăcău
"neînceput" este trimis la
marginea satului, de unde
va alege una dintre măştile
atârnate de fetele din sat.
Băiatul devine "vârva" satului
- o personificare a lupului,
considerat ocrotitorul pădurii
şi al vânatului, şi porneşte
prin sat, însoţit de o ceată
acompaniată de „dubaşi”. În
calea lor nu are voie să iasă
nicio fată sau femeie, în afară
de cea a cărei mască a fost
aleasă. Vârva se va opri la
casele oamenilor din sat, apoi
la casa fetei, care îl va hrăni
şi lăia. Seara, flăcăii merg
la huda lupului, o peşteră

adâncă, unde oferă o jertfă
animalelor sălbatice.
În satele de pe Târnave,
se mai păstrează obiceiul
"butea feciorilor", care se
desfăşoară încă din zilele de
post. Băieţii se strâng într-o
ceată organizată după reguli
stricte şi colindă pentru a
aduna vin destinat ultimii
săptămâni a anului. Tot aici se
cântă un colind cu rădăcini de
peste două milenii, intitulat
"Împăratul Romei", ce redă
contextul istoric al naşterii lui
Iisus.
La Sălişte, în judeţul Sibiu, se
păstrează o tradiţie veche din
anul 1895. În seara de Ajun,
cetele de feciori colindă în toate
casele satului, îmbrăcaţi în
costume populare. Colindatul
începe cu casa primarului şi
a preotului, după care feciorii
pornesc din casă în casă, până
dimineaţă, iar la final se duc
direct la "ceată", unde colindă
"gazda". În a patra zi de Crăciun,
toate cetele din Mărginime, dar
şi din localităţi de dincolo de
munţi, sunt invitate la întrunirea

cetelor de juni de la Sălişte,
care se ţine anual încă de la
1895. Fiecare ceată îşi prezintă
jocurile tradiţionale şi mesajul,
după care se prind cu toţii în
Hora Unirii.
În comuna Ilva Mare din BistriţaNăsăud, "belciugarii" pornesc
prin sat în Ajnul Crăciunului. Ei
sunt costumați în soldat, preot,
jandarm, doctor, capră, urs,
mire şi mireasă, interpretând,
în fiecare casă, o mică scenetă.
Obiceiul este precreştin, iar
gospodăria în care joacă
"belciugarii" va fi una bogată în
anul care vine.
În Oltenia, o tradiție
inedită şi mult iubită este
cea a „pițărăilor”, care, în
Drăguţeşti, aproape de Tg. Jiu,
„hurezează” pe drum, trezind
gazdele la 3-4 dimineaţa.
În alte sate ale Gorjului
pițărăii sau colindatorii sunt
copii şi tineri, chiar şi femei
în vârstă, cu nepoții lor.
Vătafii, cei ce conduc grupul,
poartă în mână beţe de alun,
ornamentate cu romburi
albe şi negre ce simbolizează
lumina şi întunericul, binele
şi răul. Acest băţ este
„piţărău” sau „colindă” şi
are valențe magice. În zona
Baia de Aramă, în satele
de momârlani din Valea
Jiului înspre Gorj şi spre
Plaiul Cloşani pițărăul
este o „pâine mai mică”,
nişte colăcei mai mici,
ce se împart întregului
sat participant la obicei.

sunt „Moşoii”, costumați
într-un cojoc lung, întors pe
dos, din blană de vulpe sau de
iepure, cu măşti, coarne de
berbec, panglici colorate, flori
şi mărgele. Ei simbolizează
prezenţa spiritelor strămoşeşti,
care alungă răul din calea
naşterii lui Iisus. De asemenea,
în Dobrogea veți întâlni Struțul,
ca variantă a Caprei.
Moldova, tărâmul legendelor
şi al tradițiilor aduce în
lumină Jocul Măştilor de
Crăciun şi de Anul Nou,
specifice zonei Nereju din
munții Vrancei. Jocurile cu
măști sunt obiceiuri arhaice,
cu semnificații agrare și
pastorale în tradiția populară,
ce reunesc zeci de mascați.
Măștile sunt realizate din
lemn sau piele de oaie sau
capră, iar meşterul popular
Șerban Terțiu este artizanul
celor mai frumoase dintre ele.

În Bucovina, colindele au un
specific aparte, ele cântând
frumusețea tinerelor fete,
hărnicia gospodarilor
şi transmițând urări de
bine şi noroc. Aici apare
personajul legendar cerbul,
ca transfigurare a temei
vânatului. În Poiana Stampei,
unde Munții Bârgăului, Rodnei
şi Călimani îşi dau întâlnire,
s-a născut, cu ani în urmă,
grupul vocal femeiesc "Flori de pe Dorna", ce cântă
dumnezeieşte colinde vechi,
în grai dulce moldovenesc.
Dacă petreceți sărbătorile de
iarnă în zona rurală, bucurațivă de tradiții şi încercați
să cunoaşteți cât mai mult
despre obieciurile locale.
Sărbători cu bine,
Echipa i-Tour

În satele din nordul
Dobrogei şi din zona
Munților Măcinului
personajul principal
este "Oleleul", de origine
păgână, care conduce ceata
de colindători, întră primul în
gospodărie şi sperie duhurile
rele cu clopoţei şi tălăngi.
Emblema satului Luncavița
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