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EDITORIAL

Intoxicarea lentă
cu metale grele
Cum ne afectează și cum o tratăm?

Dr. Mariana Olingheru - Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Revoluția industrială la care asistăm în
ultimii zeci de ani a condus la poluarea
îngrijorătoare a mediului. Printre poluanții
mediului înconjurător se numără și
metalele grele, care au impact negativ
major asupra sănătății. Trebuie să ne
gândim și la cauza toxică a diferitelor
tulburări, mai ales atunci când nu se
găsește o cauză evidentă pentru suferința
unei persoane, care este plimbată de la o
specialitate la alta, fără rezolvare.
Ce sunt metalele grele?

Metalele grele sunt poluanți
persistenți ai mediului
și provin atât din
surse naturale
cât mai ales
din surse
industriale.
După ce
au intrat
în mediul
înconjurător,
intră întrun ciclu
natural și sunt
în permanență
transferați între diferitele
medii (apă, aer, sol). Cele
mai frecvente metale grele
care contaminează omul sunt
mercurul, plumbul, aluminiul,
arsenicul și cadmiul.
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Căile de contaminare

Metalele grele pot pătrunde în
organism pe cale orală
(prin alimente,
apă), inhalatorie
(aer poluat,
produse de
curățat)
sau prin
absorbţie la
nivelul pielii
(cosmetice,
vopsea de păr,
antiperspirante
etc.), lucrări
dentare (amalgame
cu mercur, coroane
metalice).
Metalele grele ajung în
corpul nostru în principal
prin sistemul digestiv, prin
alimentele contaminate

(conserve, aditivi alimentari,
coloranți, recipiente de
plastic, vase de aluminiu,
folie de aluminiu, consumul
de pește și fructe de mare
contaminate cu mercur, bere,
țuică obținută prin distilarea
în cazanele de plumb), prin
apă (contaminată în circuitul
acestor metale în natură sau
în rețelele de distribuiție a
apei potabile etc.).

Cum afectează metalele
grele organismul uman?

Calea prin care metalele
grele dereglează majoritatea
funcțiilor organismului este
inactivarea enzimatică.
Enzimele sunt implicate în
reglarea majorității funcțiilor
organismului, iar inactivarea

lor conduce la dereglări
severe ale diferitelor aparate
și sisteme.
Metalele grele blochează
sistemul imun, conduc la
agresiune oxidativă și acidoză
tisulară. Acumularea în exces
a metalelor grele în organism
are proprietăți mutagene
și cancerigene, conducând
la procese ireversibile în
organism.

arderea combustibililor solizi
(cărbune, lignit, lemn).
Alte surse sunt insecticidele,
plombele de amalgam, unele
vaccinuri, consumul de pește
sau fructe de mare din ape
contaminate etc.
Mercurul se depozitează
preferențial la nivelul
creierului, rinichilor și
plămânilor. Principala
manifestare a expunerii la
mercur este neurotoxicitatea:
scăderea capacității de
atenție, concentrare și
memorare, nervozitate,
tulburări de văz, auz, vorbire,
lipsă de coordonare,
tremor. Alte simptome
sunt: dureri de cap,
oboseală nejustificată,
greață, vărsături, dureri
abdominale, dificultăți de
respirație.

Plumbul

Cum se manifestă
intoxicația cronică cu
metale grele?

Expunerea la metalele grele
este inițial asimptomatică.
Semnele și simptomele
încep să apară progresiv, pe
măsura acumulării metalelor
în țesuturi. Simptomele
sunt foarte diferite de la o
persoană la alta, manifestările
fiind modulate genetic și
având la bază capacitatea
de detoxifiere fiziologică a
fiecărui organism.
Cu cât cantitatea de metale
grele acumulată în țesuturi
este mai mare, cu atât
simptomele sunt mai grave.

Mercurul

Sursele emisiilor de
mercur sunt: producerea
de energie electrică,
fabricarea cimentului
și producția de metale,

Sursele de intoxicație
cu plumb sunt apa și
aerul poluat, vopselurile,
carburanții, unele
componente ale jucăriilor,
bijuteriilor sau recipientelor
de depozitare pentru
alimente.
Plumbul este toxic în special
pentru organele vitale (creier,
inimă, ficat, rinichi) și are
afinitate pentru sistemul
osos, sistemul hematopoietic
(anemie).
Plumbul este neurotoxic și
poate conduce la grave afectări
nervoase, de la depresie,
tulburări de memorie până
la paralizii. Alte simptome
sunt: gust metalic, dureri
abdominale, constipație, HTA,
infertilitate etc.
Plumbul interferează cu
dezvoltarea sistemului
nervos, fiind deosebit de
toxic pentru copii, provocând
tulburări permanente de
învățare și de comportament.

Părintii trebuie sfătuiți să
evite alegerea jucăriilor ce
conțin plastic, vopseluri și ale
componenete ce pot conține
plumb și alte toxine.

Aluminiul

Aluminiul ajunge în organism
prin alimente, apă, aer,
electrocasnice, ustensile
și recipente pentru gătit,
radiatoare din aluminiu,
medicamente, cosmetice
etc. Acest metal toxic are
afinitate pentru sistemul
nervos. Se depozitează în
creier și generează tulburări
semnificative, de la amețeală,
tulburări de vedere, tulburări
de memorie, până la autism,
demență, boala Alzheimer,
paralizii.

Arsenicul

Principalele surse sunt: apa
contaminată cu arsenic, orezul
provenind din zone poluate,
pesticidele, detergenții
de rufe, fumul de țigară.
Toxicitatea arsenicului este
multisistemică. Inactivează
peste 200 de enzime și induce
procesele de carcinogeneză.
Simptomele cele mai
frecvente includ dureri de
cap, sufocare, convulsii,
schimbarea culorii
unghiilor,căderea părului,
oboseală, dureri abdominale,
hematurie (urinare cu sânge).

Cadmiul

Sursele poluării cu cadmiu
provin din industria bateriilor,
a vopselurilor, proceselor de
electroplacare, producția de
plastice cu clorură de polivinil.
Cadmiul se leagă la nivel
mitocondrial, blocând
respirația celulară și
inactivează enzimele
antioxidante. Generează
multiple suferințe, inclusiv
cancere.
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EDITORIAL
Testarea genetică a
enzimelor de detoxifiere
Această analiză genetică este
necesară deoarece variațiile
genetice influențează
detoxifierea metalelor grele.
Aceste teste ajută la alegerea
terapiei personalizate,
respectiv alegerea
micronutrienților
adecvați pentru filtrarea
metalelor grele din
organism.

Terapia intoxicării
cronice cu metale
grele

Cum
depistăm
metalele grele în
organism?

Profilul toxicologic în sânge
și urină
Metalele grele pot fi depistate
prin analize de sânge și de
urină. Aceste teste au însă
două dezavantaje: sunt
costisitoare și nu oferă
informații precise despre
expunerea la metale grele,
deoarece acestea rămân în
sânge o perioadă foarte scurtă
de timp, după care se fixează
în țesuturi, iar eliminarea lor
naturală prin urină se face
într-o mică proporție.
Analiza minerală tisulară
(analiza firului de păr)
este un test mai precis,
care depistează deficitul de
minerale esențiale și prezența
metalelor grele toxice,
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informații ce
reflectă nivelul
acestora din ultimele 3 luni.
Spectrofotometria de contact
este o altă metodă ce poate
detecta rapid, la nivelul pielii,
concentrațiile tisulare pentru
majoritatea metalelor grele
toxice.
Testele de sensibilizare
celulară a limfocitelor (de
tip LTT și ALCAT) sunt alte
teste utilizate în practică, ce
pot decela și evalua prezența
sensibilizărilor cronice inclusiv
contra metalelor grele.
Cu toate acestea, nici unul
din aceste teste nu oferă o
imagine reală și completă a
depozitării metalelor grele
în țesuturi, neputând estima
acumularea lor în creier, de
exemplu.

Pașii necesari
Alegerea testelor de
depistare a metalelor
grele se face de obicei
de către medic. Dacă
aceste teste indică
prezența metalelor grele
în organism, primul pas
este oprirea expunerii.
Pasul 2 este reprezentat
de alegerea terapiei
personalizate pentru
eliminarea metalelor grele
din organism. În etapa a 3-a
trebuie realizată compensarea
deficiențelor depistate (de
minerale, vitamine și alți
nutrienți esențiali, corectarea
acidozei tisulare și a stresului
oxidativ.
Terapia de chelare a
metalelor grele
Eliminarea metalelor grele
din organism este o temă
provocatoare pentru medicina
actuală. Se realizează
în principal prin terapii
intravenoase de chelare
(legare) blândă sau puternică
a metalelor respective cu
ajutorul anumitor antioxidanți
(GSH, ALA) sau a produșilor
de sinteză (EDTA, DMSA,
DMPS etc.).
Eliminarea metalelor grele
din organism, pe lângă
mobilizarea lor din țesuturi

(în special din creier și
din țesutul adipos) prin
agenți chelatori, presupune
stimularea detoxifierii
hepatice (eliminarea
metalelor prin creșterea
fenomenelor de conjugare
hepatică prin enzimele de faza
a doua) și administrarea de
substanțe adsorbante care
leagă toxinele mobilizate la
nivel intestinal (de tipul argilă,
cărbune medicinal activ, alge
marine, respectiv chlorella
sau spirulină).
Alte forme de tratament
În funcție de fiecare caz,
specialiștii pot recomanda și
alte tipuri de terapii:
Autohemoterapie cu
ozon, saună, hipertermie,
hemoabsorbție, plasmafereză,
perfuzii cu vitamina C în doze
mari, aspirarea stomacului
pentru îndepărtarea metalelor
ingerate, administrare de
manitol (diuretic utilizat pentru
eliminarea apei din organism),
hemodializă și/sau alte
tratamente speciale în cazul
apariției insuficienței renale.

Chelatorii naturali ai
metalelor grele

Persoanele care au acumulat
cantități mari de metale
grele, în plus față de terapia
de chelare trebuie să urmeze
o serie de proceduri de
detoxifiere și un stil de
viață care să reducă
impactul negativ
pentru sănătate.
Atât pentru
prevenirea
acumulării
metalelor grele
în organism
cât și adjuvant
în eliminarea
acestora, specialiștii
recomandă consumul
de alimente cu

puternic efect detoxifiant:
urzici, leurdă, ridiche neagră,
coriandru, usturoi, anghinare,
unguraș, năsturel, pătrunjel,
suc de orz verde, precum
și a plantelor medicinale
detoxifiante (trei frați pătați,
coada-calului, brusture,
păpădie, rubarbă, ghințură
galbenă, roiniță, ienupăr,
lemn dulce, soc) și a algelor
marine (spirulină, chlorella,
alge roșii dulse, alge brune-

ex Durvillea antarctica etc.),
dar care să nu provină din ape
contaminate cu metale grele.

Reducerea expunerii la
metale grele

Pentru că metalele grele
se acumuleaza în țesuturile
profunde și se elimină greu
din organism, ideal este să
reducem cât mai mult această
contaminare.

IATĂ CÂTEVA RECOMANDĂRI PENTRU LIMITAREA EXPUNERII
LA METALE GRELE:
∙ Evitați alimentele sau băuturile ambalate în cutii de aluminiu.
∙ Nu gătiți în vase de aluminiu sau vase emailate ciobite.
∙ Nu folosiți folie de aluminiu la gătit sau la ambalat.
∙ Renunțați la ambalajele și recipientele din plastic.
∙ Folosiți recipiente de sticlă pentru depozitarea alimentelor, a
băuturilor și a apei.
∙ Consumați pește și fructe de mare care nu provin din ape
contaminate cu mercur.
∙ Limitați consumul de țuică produsă în cazane de plumb.
∙ Nu folosiți pentru gătit și consum apă potabilă din rețelele vechi
de distribuție.
∙ Renunțați la plombele cu amalgam de mercur și la alte lucrări
dentare metalice.
∙ Folosiți antiperspirante și cosmetice bio, fără parabeni,
minerale toxice, conservanți și alte chimicale.
∙ Alegeți produse organice de curățenie.
∙ Evitați jucăriile ce conțin plastic, vopseluri și diverse
componente ce pot conține plumb și alte toxine.
∙ Alegeți o hrană sănătoasă, care să conțină alimente detoxifiante.

Intoxicarea
cronică
cu metale
grele este
mai ușor
de prevenit
decât de
tratat.
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FARMACIA VERDE

Salvia,

un remediu anti-aging
Dr. Mariana Olingheru - Medic Specialist Medicină de
Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Salvia officinalis este considerată „iarba
sfântă“ la greci şi „simbolul sănătăţii“ la
orientali. În diferite tradiții este numită ,,planta nemuririi,,.
În fitoterapie salvia este considerată un panaceu universal recomandat
în peste 1000 de afecțiuni.
Salvia - medicament și
condiment

Salvia este un medicament
valoros și un condiment
de nelipsit în bucătărie. În
gastronomie sunt preferate
frunzele de salvie verde,
datorită aromei deosebite.
Salvia prelungește
valabilitatea preparatelor
și are un efect tonic asupra
stomacului. Tocată fin, salvia
poate fi adăugată în supe,
garnituri, legume, fripturi,
chiar înainte de servire.

Substanțele active din
salvie

Mirosul intens, specific al
salviei se datorează uleiurilor
eterice (între 1 și 2,5%), în
special cineol și borneol. La
acestea se adaugă și camfor,
taninuri, glicozidă, acizi și
fitoestrogeni, vitamine și
minerale esențiale. Compușii
antioxidanți regăsiți în salvie
include acidul rosmarinic,
apigenina și luteolina.

Proprietățile terapeutice
ale salviei
Salvia este un remediu
natural valoros: antioxidant,

antiinflamator, antibacterian,
antispastic, antinevralgic,
tonic nervos și digestiv, tonic
cardiovascular, cicatrizant,
antiseptic, reglator hormonal,
detoxifiant etc.

îmbătrânirea prin proprietățile
aniinflamatoare și antioxidate.
Se recomandă cure periodice
de câte 40 de zile. Se folosesc
diferite forme de prezentare:
pulbere, infuzie, tinctură, ulei
esențial.

Proprietăți benefice
numeroase asupra
sănătății

Salvia officinalis susține
sănătatea creierului

Cure de întinerire cu salvie

Există însă și câteva restricții,
salvia fiind contraindicată în
epilepsie, sarcină și alăptare.

Salvia este un foarte bun
remediu împotriva tusei, a
transpirației, a apetitului
scăzut dar și a problemelor
gastro-intestinale. Inhalațiile
cu vapori de salvie curăță
tenul gras, plin de impurități.
Ceaiul de salvie are un efect de
prevenire împotriva infecțiilor,
spre exemplu în sezonul răcelii
și gripei.
De asemenea este foarte
benefic în tratarea diabetului
și pentru gargară în tratarea
infecțiilor cavității bucale și a
amigdalelor.
În medicina tradițională salvia
este cunoscută ca un remediu
anti-îmbătrânire foarte valoros.

Numeroase studii au
evidențiat efectul benefic al
salviei officinalis în prevenirea
și încetinirea declinului
cognitiv. Salvia stimulează
creierul și contribuie la
îmbunătățirea memoriei,
concentrării și percepției,
fiind recomandată atât
pentru menținerea unui
„creier tânăr", cât și pentru
tulburările cognitive, inclusiv
adjuvant în cazul demențelor
și bolii Alzheimer.

Salvia reduce degenerarea
celulară și încetinește
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SFATUL
SPECIALISTULUI

Piciorul diabetic
Dr. Mariana Olingheru - Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Una din complicaţiile severe ale diabetului zaharat este piciorul diabetic.
Această complicație este severă deoarece poate conduce la amputație.
Piciorul diabetic apare pe fondul dezechilibrul glicemic (lipsa controlului
glicemiei), al afectării vaselor de sânge (arteriopatia diabetică) și a
nervilor membrului inferior (neuropatia diabetică). Leziunile în piciorul
diabetic sunt profunde și din păcate nedureroase. Afectează pielea,
țesutul subcutanat, nervii, vasele de sânge și țesutul osos.
Reguli pentru prevenirea
piciorului diabetic

Persoanele cu diabet trebuie
să fie atente la bătături,
călcâie crăpate, calozități sau
răni produse de încălțămintea
neadecvată, acestea putând
conduce la ulcerații și
din păcate, nu rareori, la
amputații invalidante.
Regulile de bază pentru
prevenirea piciorului diabetic:
• Mențineți glicemia în limite
normale (prin dietă, mișcare
și tratament).
• Mișcați degetele de 2-3
ori pe zi în ședințe de câte
cinci minute și desenați
cercuri din gleznă, care ajută
la îmbunătățirea circulației
picioarelor.
• Evitați poziția picior peste
picior și pantalonii strâmți pe
picior.
• Inspectați zilnic picioarele
și adresați-vă medicului dacă
observați orice zgârietură,
tăietură sau altă leziune.
• Nu aplicați soluții
dezinfectante sau alte creme
fără recomandarea medicului.
• Acordați atenție zonei
degetelor de la picioare, evitați
băile fierbinți și tăiați cu grijă
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unghiile după baie, când sunt mai
moi, la interval de o săptămână.
• Păstrați uscată zona dintre
degete (folosiți pudră de talc
sau amidon de porumb).
• Hidratați bine călcâiele, pentru
a preveni crăparea acestora.
• Purtați încălțăminte comodă
și călduroasă și nu umblați
desculț, pentru a evita orice
fel de leziune.

Ce trebuie să schimbați în
stilul de viață dacă aveți
diabet?
• Fiți activ! Eliminarea
sedentarismului (minim 30
minute de activitate fizică
zilnică) reduce complicațiile
diabetului.
• Renunțați la fumat. Un
argument în
plus pentru
renunțarea la
fumat ar putea
fi incidența
crescută a
amputațiilor
de picior la
diabeticii
fumători.
• Eliminați
consumul de
alcool.
• Evitarea pe

cât posibil a situațiilor ce pot
produce stres.
• Evitați abuzul de alimente.
Respectați lista de alimente
permise și interzise.
• Alegeți un îndulcitor natural
sănătos, ca înlocuitor pentru
zahăr.
• Urmați corect tratamentul
prescris de medic.

ANALIZE MEDICALE
EXPLICATE

Analize
necesare în
diabetul zaharat
Dr. Mariana Olingheru - Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

ABC-ul monitorizării în
diabetul zaharat

Diabetul zaharat este o boală
cronică cu evoluție progresivă
care trebuie gestionată
atent datorită complicațiilor
invalidante pe care le poate
genera. Persoanele cu diabet
zaharat trebuie să urmărească
periodic următorii parametrii:
• Automonitorizarea glicemiei
• Testarea hemoglobinei
glicozilate
• Verificarea tensiunii arteriale
• Verificarea lipidelor
(colesterol și trigliceride)
• Măsurarea greutății
corporale și a taliei
• Măsurarea corpilor cetonici
(la dibetul de tip 1 în special)
• Examen sumar de urină (de
urmărit albuminurie, corpi
cetonici în urină, raportul
albumină/creatinină)
• Evaluarea funcției renale
(uree, creatinină, rata de
filtrare glomerulară)

Automonitorizarea glicemiei
Testarea glicemiei din
sângele capilar, cu ajutorul
glucometrului se va face de
minim 3 ori pe zi în cazul
tratamentului cu insulină în
mai multe doze și cel puțin o
dată pe zi în celelalte cazuri.

Testarea hemoglobinei
glicozilate

Hemoglobina glicozilată
reflectă nivelul glucozei din
sânge pentru ultimele 3 luni.
Testul ar trebui să se facă cel
puțin două ori pe an pentru
toate persoanele cu diabet
zaharat și pentru persoanele
cu risc crescut de diabet. Testul
este important atât pentru
diagnosticarea diabetului și
a prediabetului cât și pentru
monitorizarea controlului
glicemic și al eficienței terapiei
hipoglicemiante.

Verificarea tensiunii
arteriale

Verificarea tensiunii
arteriale trebuie să se facă
la fiecare vizită la medicul
curant și periodic de către
pacient. Tensiunea arterială
considerată optimă pentru
majoritatea persoanelor cu
diabet zaharat trebuie să fie
maximum 130/80mmHg.

Verificarea lipidelor
în sânge (colesterol și
trigliceride)

Lipidele crescute în sânge
accelerează ateroscleroza
și cresc riscul de boli
cardiovasculare și riscul

de tromboză și accidente
ischemice acute (infarct
miocardic, AVC). Determinarea
profilului lipidic se recomandă
să se efectueze cel puțin
o dată pe an, ideal la 6
luni la pacientul cu diabet.
Trigliceridele crescute cresc
riscul de infarct la pacienții cu
diabet și afectează pancreasul,
putând conduce chiar la
pancreatita cronică și afectarea
secreției de insulină, necesară
pentru controlul glicemiei.

Măsurarea greutății
corporale și a taliei

O țintă majoră în monitorizarea
pacientului cu diabet este
scăderea în greutate, care
ajută la controlul glicemiei
și reduce factorii de risc
(colesterol, tensiune arterială).
Pe lângă greutatea corporală,
măsurarea taliei (circumferința
abdominală) este foarte
importantă, deoarece
grăsimea abdominală este
cea care dăunează sănătății,
reflectând și grăsimea
viscerală (grăsimea care se
depune în jurul organelor
interne). Valorile normale ale
taliei sunt <80 cm la femei și
<94 cm la bărbați.
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NOUTĂŢI MEDICALE

Nutriția și
declinul cognitiv
Oameni provenind din tot mai multe categorii profesionale, de vârstă şi
sociale se preocupă, vorbesc, citesc şi se informează despre nutriție.
E o adevărată provocare să navighezi printre numeroasele scheme,
regimuri și recomandări privind alimentația sănătoasă.
În ultima vreme, datorită
incidenței crescute a
bolilor care se manifestă
prin declin cognitiv, cum
ar fi boala Alzheimer sau
Parkinson, și a previziunilor
alarmante privind evoluția
lor în următoarele decenii
în contextul îmbătrânirii
populației, se cercetează din ce
în ce mai mult efectul nutriției
asupra prevenirii sau încetinirii
cursului acestor boli.

Nutrienții benefici pentru
sănătatea creierului

Există dovezi încurajatoare
care arată că anumiți
nutrienți, cum ar fi folații,
flavonoidele, vitamina D
sau anumite lipide, și unele
grupe de alimente, cum ar fi
fructele de mare, legumele și
fructele, precum și alcoolul și
cafeina în cantități moderate,
protejează organismul de
declinul cognitiv. Cele mai
bune rezultate par a le avea
însă așa-numitele ”regimuri
sănătoase de alimentație”,
cum ar fi regimul
mediteranean sau cel dedicat
reducerii tensiunii arteriale,
și mai puțin ingredientele sau
grupele de alimente luate
separat, probabil datorită
efectelor benefice cumulate
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ale multiplelor ingrediente
ale acestor regimuri.

Dietele viitorului

Dieta mediteraneană
(MeDiet) își are originea în
țările mediteraneene și este
considerată un model de
alimentație sănătoasă. Uleiul
de măsline este principala
sursă de grăsimi, vegetalele,
legumele și fructele
proaspete predomină,
se preferă cerealele
integrale, nucile și semințe,
ierburile aromatice dau
gust mâncărurilor și reduc
adaosul de sare, peștele și
fructele de mare se consumă
de 2-3 ori pe săptămână,
lactate zilnic, mai ales
iaurtul, ouăle sunt nelipsite
datorită bogăției în nutrienți,
carnea roșie se reduce la 1-2
porții pe lună, dulciurile
sunt înlocuite cu fructe.
Regimul presupune
însă și principii de
viață care îi întăresc
efectul: alimentele
se prelucrează
minimal, sunt
produse local, porțiile
sunt moderate, se
face mișcare zilnic, iar
mesele se iau în compania

familiei și a prietenilor.
Regimul dedicat reducerii
tensiunii arteriale (DASH),
deși asemănător MeDiet,
limitează strict conținutul
de grăsimi din alimente, mai
ales al grăsimilor saturate.
Lactatele degresate, carnea
de pui, peștele, legumele,
nucile, uleiurile vegetale,
vegetalele și legumele,
cerealele integrale sunt baza
acestui regim. Combinația
dintre cele doua regimuri
este și ea studiată și
recomandată, iar denumirea
ei este foarte evocatoare:
Dieta MediteraneanăDASH pentru întârzierea
degenerării neurologice
(MIND).

FAMILIE

Diversificarea

Care sunt alimentele pe care să nu i le dai
la începutul diversificării?
Crina Coliban

În articolul de azi o să mă ocup de alimentele care pot crea multe gaze
în stomăcelul și intestinele copilului tău. Motivul meu e să nu le arătăm
copiilor că hrana asta ciudată, care nu are nicio legătură cu laptele-lor-celde-toate-zilele cu care s-au hrănit toată viața, nu este ceva care le creează
disconfort digestiv, balonare, crampe, fermentație, durere-de-burtică.
Care sunt alimentele care
provoacă cele mai multe
gaze?

în apă și gătiți-le cât mai bine,
cât mai mult.

Celebrul broccoli (și
conopida)
Broccoli este greu de digerat
și recomand să îl gătiți cât
mai bine, ca să atenuați din
efectele lui care generează
crampe sau balonare.

Fructoza
Fructoza = Fructe? Adică să
nu le dăm fructe?!
Nu chiar. Ci să observați
care fructe creează cel mai
mare disocnfort – cum ar fi
mere, piersici, pere, cireșe,
mango, pepene verde, și să
le înlocuiți măcar din când în
când cu alimente cu conținut
redus de fructoză, precum
pepene galben, banane,
căpșuni, portocale. Totul
aici e despre cantitate. Ai
putea să descoperi că un
singur măr pe zi nu îi face
disconfort, însă combinat și
cu alte fructe în aceeași zi, să
fie cu totul altă reacție.

Fasolea și lintea
Lintea roșie sau fasolea
mung nu pun probleme
la fel ca lintea verde sau
fasolea albă. Ca să fiți siguri
că nu provoacă disconfort,
înmuiați-le pentru o noapte,
eventual puneți și câteva
picături de zeamă de lămâie

Glutenul
Intoleranții la gluten nu
resimt doar balonare, ci
și dureri de cap, crampe
abdominale, stagnare
în greutate, constipație
alternată cu diaree, iar
pentru aceștia e recomandat
să se elimine din dietă

Lactatele
Oamenii care nu digeră
lactoza sunt considerați
intoleranți la lactoză și suferă
de simptome dintre cele
mai neplăcute. Dacă vezi că
după ce consumă lactate,
copilul tău are gaze în exces,
e balonat, râgâie, are scaune
explozive și moi, optează
pentru lactatele fără lactoză.

alimentele care conțin
gluten pentru minimum 14
zile și să se observe dacă se
îmbunătățește starea. Între
timp, introdu cartof dulce,
quinoa sau orez brun.
Sucurile de fructe
Un NU sigur pentru asta!
Suc de fructe fără pulpă
înseamnă fructoză în exces,
înseamnă presiune mare și
bruscă pe micuțul pancreas,
creștere agresivă a glicemiei
și oscilări ale energiei, care îl
consumă și îl bulversează pe
copil, pe lângă disconfortul
de la burtică.
Cerealele integrale
Sau fulgii de cereale!
Terciul de ovăz este un
aliment foarte recomandat
la începutul diversificării,
pentru că are gust dulceag,
e foarte hrănitor și induce
somnul. Nu le dați copiilor
zilnic și nu mult din prima!
Introduceți treptat și adăugați
la terci alimente care te ajută
să scapi de gazele în exces.
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Cum tratăm o
răceală în timpul
sarcinii?
Şansele ca o femeie însărcinată să răcească sunt
foarte mari din cauza faptului că sistemul său
imunitar este slăbit în timpul sarcinii. A şti ce
să facă atunci când răceşte este esențial pentru
protejarea sănățatii sale şi a bebeluşului.
Tratament

Vizita sau discuția cu medicul
curant este, de cele mai
multe ori, necesară. Acesta
va aproba utilizarea anumitor
medicamente sau va prescrie
altele în funcție de starea
pacientei şi trimestrul sarcinii.
În primul rând, este
importantă reducerea durerii,
întrucât aceasta poate duce la
stres, hipertensiune sau chiar
depresie. Medicamente ce pot
fi utilizate conțin acetaminofen
și trebuie utilizate în doza
minimă eficace, pentru o
perioadă de timp cât mai
scurtă posibil şi cu o frecvenţă
cât se poate de mică.
Antitusivele de tipul
siropurilor sau tablete,
pe bază de plante, pot fi
vândute fără prescripție
medicală. Este recomandat
să fie utilizate, în general,
antitusivele naturale, în
dozele prescrise de medic.
Decongestionantele pot
fi utilizate pe termen
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scurt, pentru ameliorarea
simptomelor răcelii şi doar
cu recomandarea unui medic.
Alegerea ideală rămâne un
spray nazal cu apă de mare
hipertonă.

Remedii naturale

Mulți medici recomandă
utilizarea remediilor naturale
în tratarea răcelii. Acestea
constau în consum ridicat
de lichide, până la 10 pahare
de apă şi sucuri naturale pe
zi, odihnă, comprese calde
pe frunte şi umeri, pentru
reducerea durerii, gargară
cu apă sărată, precum şi
utilizarea unui umidificator.

Prevenție

Spălarea mâinilor cu apă
caldă şi săpun trebuie
efectuată regulat şi după
fiecare contact cu alte
persoane şi obiecte publice.
Odihna, un stil de viață
activ ce poate include înot
şi ciclism medical, şi o
alimentație variată şi bogată
în Vitamina C şi Zinc ajută

sistemul
imunitar să
lupte cu virusurile.

Riscurile auto-medicației
în timpul sarcinii

Studiile au arătat că anumite
medicamente pot avea
riscuri şi este necesară
o discuție cu medicul.
Dintre acestea enumerăm
unele antiinflamatoare
nonsteroidiene, precum şi
medicamentele pe bază de
acetaminofen. De asemenea,
se recomandă evitarea
antihistaminicelor în timpul
sarcinii.

Vizita la medic

O răceală banală nu va afecta
sănătatea bebeluşului, însă
atunci când apar simptome
severe precum temperatură
ridicată, tuse puternică sau
secreții nazale galben-verzui,
este necesară vizita la medic,
întrucât acestea pot afecta
fătul.

FAMILIE

Lăsați copiii
să se joace
în zăpadă!
Chiar dacă iarna şi-a intrat în drepturi, trebuie să ştiți că joaca afară, la
temperaturi mai scăzute, eventual în zăpadă, este extrem de benefică
pentru sănătatea şi buna dispoziție a copiilor. În continuare vă vom
prezenta câteva sfaturi pentru zile de iarnă distractive şi în siguranță.
Beneficiile jocului în
zăpadă

Cercetările arată, contrar
credințelor multor părinți, că
a fi afară, în contact direct
cu natura, copacii, murdăria,
iarba şi zăpada ajută la
întărirea sistemului imunitar
al copiilor, oferindu-le doza
zilnică recomandată de
vitamina D și un somn mai
bun.
Activitățile în aer liber, în
zăpadă, îi ajută pe copii să
rămână activi și să limiteze
pierderile musculare din
timpul iernii.
Joaca în frig și zăpadă oferă
provocări fizice şi psihice
specifice, ceea ce susține
abilitățile de rezolvare a
problemelor și imaginația.
Menținerea echilibrului
pe gheață sau zăpadă,
direcționarea saniei sau a
lopeții cu zăpadă sunt lecții
ce pot fi învățate doar în
timpul iernii.
Arderea caloriilor este
redusă în timpul iernii, din
cauza timpului petrecut în
interior. Aşadar, joaca în aer

liber îi ajută să folosească
acea energie neutilizată și să
ardă calorii în plus.

Cum îmbrăcăm copiii iarna
În primul rând, asigurațivă că cei mici au luat o
gustare hrănitoare înainte
de a ieşi afară. Aceasta îi va
alimenta cu energie în timpul
jocului. Apoi, le puteți oferi
cremă cu protecție solară
pentru față, întrucât zăpada
poate reflecta până la 85%
din razele ultraviolete ale
soarelui.
Îmbrăcămintea stratificată
este esențială pentru
confortul copiilor iarna.
Începeți cu lenjerie
călduroasă şi lungă, o bluză
pe gât, continuați cu un
pulovăr. În partea de jos,
vă recomandăm pantaloni
de corp din lână sau polar,
precum şi şosete groase
din mix de fibre. Evitați
bumbacul, iarna, întrucât nu
este călduros. Pe deasupra:
căciula, mănuşile şi cizmele
rezistente, jacheta şi

pantalonii impermeabili, de
zăpadă, sunt esențiale.
Verificați, periodic, starea şi
temperatura copilului, oferițile o pereche de mănuşi de
rezervă şi asigurați-vă că
sunt hidratați.

Măsuri de siguranță

• Echipați copiii
corespunzător;
• Învățați copiii cum să-şi țină
echilibrul şi să evite căderile
periculoase;
• Dacă cei mici vor ieşi
singuri la joacă, asigurați-vă
că ştiți zona unde vor fi (parc,
deal cu copaci, patinoar) şi că
aceştia cunosc pericolele, şi
ştiu cum să le evite;
• În cazul ieşirilor la săniuş,
schi sau snowboard, echipați
copiii cu cască şi echipament
de protecție;
• Aduceți copiii, periodic,
la interior, pentru a evita
degerăturile. Încălzirea
zonelor expuse la frig trebuie
realizată treptat, fără apă
fierbinte sau apropierea de
surse de căldură.
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Prevenirea
eczemelor
şi a iritațiilor
pielii iarna
Temperaturile scăzute, diferențele de temperatură şi aerul uscat din timpul
iernii pot provoca iritații ale pielii şi declanşa eczeme. Aceste neplăceri ale
sezonului rece pot fi prevenite sau atenuate prin remedii naturale.
Tranziție lentă între
temperaturi, prin acoperirea
pielii sensibile de pe față şi
mâini la ieşirea în aerul rece
cu fulare şi mănuşi, precum
şi evitarea încălzirii acestor
zone cu apă fierbinte sau
utilizarea duşurilor fierbinți.
Hidratare constantă a pielii
sensibile cu creme şi uleiuri
grase, cum ar fi untul de
Shea. Purtarea în geantă
a unei soluții hidratante
pentru aplicare periodică
şi utilizarea unei creme cu
protecție solară în timpul
zilei.
Utilizarea de produse blânde
pentru îngrijirea pielii, mult
mai sensibilă în lunile reci
ale anului. Alegeți săpunuri
naturale, fără parfum,
îmbogățite cu uleiuri din
plante şi utilizați soluții de
curățare a tenului pe bază de
ulei.
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Suplimentele cu Vitamina
D sunt necesare în timpul
iernii, când pielea nu mai
este expusă la soare şi nu
mai poate produce suficientă
Vitamina D.
Utilizați un umidificator
pentru a contracara aerul
uscat din interior, ce poate
provoca uscarea excesivă a
pielii, crăparea sa şi iritațiile.
Umidificatorul va crea un aer
mai prietenos cu pielea şi cu
mucoasele.
Păstrați pielea uscată, mai
ales după activități în exterior
ce presupun transpirație şi
udarea hainelor, pentru a
evita micozele şi eczemele.
Suplimentele recomandate
de medic pot fi extrem de
utile pentru prevenirea sau
ameliorarea simptomelor
la nivelul pielii. Exemple:
cremele cu hidrocortizon,

antihistaminice sau
antiinflamatoarele nonsteroidiene.
Remediile naturale pot
avea efecte benefice asupra
pielii cu eczeme sau iritații.
Acestea sunt: uleiuri de
cocos sau de floarea-soarelui
presate la rece, acupunctură
sau presopunctură, masaje
blânde ale pielii şi Vitamina D.
Purtați îmbrăcăminte
stratificată, din materiale
neiritante, care ajută la
păstrarea şi reglarea
temperaturii în mod natural,
precum şi la evitarea
transpirației.
Aderați la o dietă potrivită cu
starea pielii dumneavoastră,
prin evitarea alimentelor
alergene şi iritante şi
consumarea de prebiotice şi
probiotice.

FAMILIE

Viciile de
refracție

Cauze pentru scăderea acuității vizuale
Viciile de refracție sunt cele mai frecvente cauze de scădere a acuității
vizuale și reprezintă tulburări în formarea imaginii pe retină. Se tratează
prin corecție optică (ochelari sau lentile de contact) sau intervenție
chirurgicală.
Emetropia reprezintă
vederea normală. În cazul
ochiului emetrop imaginea se
formează pe retină, pe pata
galbenă, și este reală, mai
mică și răsturnată.
Miopia reprezintă tulburarea
vederii la distanță, și este
cel mai des întâlnit defect
de vedere. În miopie, globul
ocular este mai mare decât
cel al ochiului normal sau
corneea este prea curbată,
imaginea formându-se în fața
retinei.
Miopia este corectată cu
ajutorul lentilelor divergente
(-D). Miopia se dezvoltă în
copilărie și este diagnosticată
frecvent când copilul merge
la școală și se constată
incapacitatea acestuia de a
citi de pe tablă.
Miopia are tendința de a
se agrava pe parcursul
adolescenței, și apoi se
stabilizează în timpul
perioadei de adult tânăr.
Miopia este frecvent o
condiție moștenită, astfel
riscul de miopie este crescut
dacă un copil are unul sau
ambii părinți miopi.

Hipermetropia reprezintă
tulburarea vederii de
aproape. Este un alt defect
patologic de vedere, însă
mai puțin frecvent decât
miopia. În hipermetropie
globul ocular este mai mic
decât cel al ochiului normal
sau corneea este aplatizată,
imaginea formându-se în
spatele retinei.
Hipermetropia este corectată
cu ajutorul lentilelor
convergente (+D). Incidența
acestei tulburări de vedere
crește odată cu vârsta.
Astigmatismul este
tulburarea de vedere
care însoțește miopia sau
hipermetropia, sau poate
sa apară independent de
acestea. În astigmatism,
corneea este neregulată
ca formă și ca suprafață,
imaginile se focalizează în
mai multe puncte din ochi.
Astigmatismul se manifestă
prin oboseală oculară,
fotofobie, dureri de cap,
vedere neclară, scăderea
acuității vizuale la distanță
și/sau la aproape. După

poziția focarelor în raport cu
retina, astigmatismul poate
fi miopic, hipermetropic sau
mixt. În astigmatismul mixt
apare tulburarea globală
a vederii, respectiv vedere
neclară atât la distanță, cât și
la aproape.
Astigmatismul se corectează
cu ajutorul lentilelor
cilindrice sau sferocilindrice,
sau prin intervenție laser.
Prezbiopia este o tulburare
fiziologică a vederii de
aproape care se instalează
după vârsta de 40 de ani.
Prezbiopia se datorează
diminuării flexibilității
cristalinului.
Se manifestă prin tendința de
a îndepărta obiectele privite
sau suprafața de lectură,
dureri de cap, înțepături
oculare, oboseală la citit.
Prezbiopia se corectează
cu ajutorul lentilelor
convergente cu valoare
dioptrică progresiv crescută.
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AFECȚIUNI

Boala ficatului
gras non-alcoolic
Boala ficatului gras non-alcoolic afectează aproximativ 25% din
populația mondială, şi constă în acumulări de grăsime la nivelul
celulelor ficatului. Netratată, poate duce la diagnostice mai severe.
uitarea, stări de confuzie
şi somnolență.

Tratament

Pe cine
afectează şi
cum se manifestă

Obezitatea este principalul
declanşator al bolii,
frecvent în asociere cu
hiperglicemia şi un nivel
crescut de grăsime în sânge.
Pe de altă parte, alcoolul,
medicamentele sau infecțiile
nu reprezintă factori de risc.
De cele mai multe ori, boala
este depistată accidental,
în urma analizelor hepatice,
acestea fiind urmate de
teste suplimentare pentru
clarificarea diagnosticului.
Simptomele includ reducerea
capacității de concentrare,
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greutate, reducerea cantității
de grăsime la nivelul ficatului
şi a inflamațiilor.

Tratamentul
bolii ficatului
gras
presupune, în
primul rând,
schimbarea
stilului
de viață:
alimentație
sănătoasă,
mai multă
mişcare şi
scăderea în
greutate.

În cazuri extreme, când
cei afectați nu pot slăbi ca
urmare a dietei şi exercițiilor
fizice, este recomandată
intervenția chirurgicală
bariatrică. Această
intervenție presupune
diminuarea capacității
stomacului şi are ca urmare
scăderea greutății pacientului
şi capacitatea sa de a face
o schimbare radicală şi
consistentă în privința
alimentației.

Dieta de urmat
constă în reducerea
caloriilor şi a grăsimilor
consumate, pe principiul
dietei mediteraneene, cu
rezultat în diminuarea
cantității de grăsime din
ficat. De asemenea, trebuie
evitat consumul de alcool
şi de alimente bogate în
zaharuri şi fructoză, cum ar fi
dulciuri, sucuri acidulate sau
îndulcite.

Vaccinul împotriva Hepatitei
A şi B este recomandat
persoanelor afectate de boala
ficatului gras, pentru a evita
inflațiile (hepatita), în cazul în
care nu sunt deja imunizați.

Mişcarea joacă un rol
esențial în tratarea ficatului
gras, pacienților fiindule recomandate cel puțin
150 de minute de exerciții
fizice pe săptămână, având
ca rezultate scăderea în

Riscuri

Boala ficatului gras
nonalcoolic, netratată
corespunzător, poate
progresa spre lezarea
hepatică, ciroză, insuficiență
hepatică, varice esofagiene şi
chiar cancer hepatic.
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Noile tehnologii și
tulburările de somn
Dr. Călin Girlea

Principalul impact negativ al noilor tehnologii asupra somnului este
cel al luminii albastre proiectate de ecranele telefoanelor, tabletelor,
calculatoarelor, televizoarelor care ne expun la o lumină artificială
provenită de la LED-uri, cu componentă albastră. Aceste
fluxuri de lumină albastră sunt foarte excitante în
special la nivel mental. Studiile au demonstrat că
această culoare în exces crește starea de alertă,
emotivitatea, timpul de reacție.
Unele persoane vor constata
că sursele de lumină cu un
nivel ridicat de lumină albastră
le provoacă agitație pe timpul
nopții. Când ne aflăm într-o
încăpere întunecată sau afară,
la căderea serii ori în timpul
nopții, ochii noștri trec la un alt
mod de vizualizare. În condiții
de lumină redusă, ochiul uman
trece de la sensibilitatea la
verde la spectrul albastru de
energie înaltă.
Deși lumina albastru-violet
are un nivel mai redus
de energie decât lumina
ultravioletă, comparativ cu
lumina UV - din care o mare
parte este absorbită de
partea frontală a ochiului lumina albastră ajunge până
la retină. Componenta luminii
din spectrul albastru-violet
între 390 și 500 nm este
cunoscută sub denumirea
de lumină vizibilă de
energie înaltă (lumină HEV).
Lungimile de undă cuprinse
între 390 și 440 nm sunt

considerate ca deosebit de
critice și au fost indicate ca
una dintre cauzele posibile
ale fotoretinitei, afecțiune
ce implică leziuni ale retinei
cauzate de către lumina
incidentă de energie înaltă.
Ca urmare a supraexpunerii
în orice moment al zilei la
lumina albastră, adesea de
la mai multe ecrane simultan
- laptop, TV, computer organismul nostru nu mai
știe să funcţioneze „în regim
de relanti”. Apare astfel un
efect amplificat de zeci de ori
prin solicitările insistente ale
alertelor de e-mailuri, SMSurilor și ale altor mesaje,
emoțiile provocate de jocurile
video și dependența creată de
aceste noi gadgeturi.
Noile tehnologii au dus, de
asemenea, la schimbări
profunde ale obiceiurilor
noastre nocturne: ore de
culcare decalate, timp de
adormire prelungit (uneori

chiar şi o oră) și durata
somnului scurtată (chiar
şi 3-4 ore pe noapte). Se
recomandă expunerea
dimineața la lumina naturală
a zilei, exersarea unei
activităţi sportive 20 - 30
de minute pe zi, evitarea
expunerii la mai multe
ecrane simultan şi oprirea
televizorului, calculatoarelor,
laptopurilor, tabletelor cu
cel puțin o oră înainte de
culcare, plasarea telefonului
mobil la cel puţin 3 metri de
pat sau, şi mai bine, într-o
altă cameră, utilizarea unor
tehnici de management
comportamental, cognitiv și
emoțional, a exerciţiilor yoga
de respiraţie etc.
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Despre aritmie
Termenul "aritmie" se referă la orice schimbare din secvența normală
a impulsurilor electrice. Impulsurile electrice se pot întâmpla prea
repede, prea încet sau în mod neregulat - determinând inima să bată
prea repede, prea încet sau în mod neregulat. Când inima nu bate corect,
nu poate pompa sângele în mod corect, plămânii, creierul și toate
celelalte organe nu pot funcționa corect și se pot opri sau pot fi lezate.
Tipuri de aritmie

• Fibrilația atrială = camerele
inimii superioare se contractă
neregulat.
• Bradicardie = ritm cardiac
lent.
• Tahicardie = ritm cardiac
foarte rapid.
• Tulburări de conducere =
inima nu bate normal.
• Alte tulburări de ritm
- Flutter atrial, aritmie
sinusală și multe altele.

De ce este importantă
aritmia

Atunci când capacitatea
inimii de a lucra este redusă
foarte mult, timp îndelungat,
poate apărea o situație care
poate pune viața în pericol.
Acest lucru poate rezulta
din tahicardie ventriculară și
din fibrilația ventriculară, un
ritm extrem de rapid, haotic,
în timpul căruia camerele
inferioare tremură și inima
nu poate pompa deloc sânge,
provocând stop cardiac.
Este vorba de stop cardiac
brusc, care este o urgență
medicală.
Fibrilația atrială (AF) se
poate dezvolta la persoanele
care au insuficiență cardiacă,
afecțiuni ale valvelor cardiace
sau au suferit un atac de
cord.
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Simptome, diagnostic și
monitorizarea aritmiei

• Oboseală
• Amețeală
• Leșin (sincope) sau stare de
aproape leșin
• Bătăi rapide ale inimii
• Dificultate în respirație
• Dureri în piept
• În cazuri extreme, colaps și
stop cardiac brusc
Majoritatea aritmiilor sunt
asimptomatice, ceea ce
devine o problemă pentru
diagnostic și tratament!
DETECTAREA ARITMIEI
Un dispozitiv fiabil de
monitorizare a tensiunii
arteriale, care detectează
bătăile neregulate ale
inimii și vă poate ajuta să
monitorizați din timp IHB/
AFib.

HIRA, sau Analiza ratei
de iregularitate a
bătăilor inimii
Tehnologia din
spatele funcției
HIRA detectează
și analizează
ritmurile cardiace
neregulate. Odată
înregistrată, fiecare
citire a bătăilor
neregulate ale
inimii este salvată în

memoria dispozitivului. De
îndată ce se acumulează
un istoric al mai multor
(7) citiri, HIRA va evalua
fiecare citire următoare, va
evalua neregularitatea sa
ca unul dintre patru niveluri
predefinite și va emite un
mesaj consultativ pe afișaj..

HIRA INDICĂ 4 ETAPE ALE
CONDIȚIEI, ÎN FUNCȚIE
DE GRAVITATE
Nivelul 0: IHB/AFib nu a fost
detectat.
Nivelul 1: IHB/AFib apare
ocazional. Examinare
regulată.
Nivelul 2: Aveți grijă la IHB/
AFib. Fiți atenți.
Nivelul 3: Fiți atenți.
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Meloterapia
Muzica poate alina durerea

Atât studiile clinice, cât şi experiența empirică de zi cu zi atestă o
realitate dificil de înțeles şi totuşi atât de plăcută în privința efectelor
terapeutice ale muzicii.
Neurologul şi scriitorul
Oliver Sacks a relatat o serie
de rezultate ale studiilor
proprii, care denotă efectul
pozitiv al muzicii asupra
creierului uman, în lucrarea
„Muzicofilia. Povestiți
despre muzică şi creier”. El
concluzionează că omul este
o ființă muzicală deoarece
zona responsabilă pentru
procesarea muzicii este mai
extinsă decât cea destinată
limbajului, la nivelul
creierului uman, acesta
procesând muzica la nivel
mult mai amplu şi intens
decât alte activități.

Efectul muzicii asupra
durerii

O serie de studii explică
mecanismele neuronale
implicate în relația omului
cu muzica. Răspunsurile
creierului la muzică sunt
localizate în nucleus
accumbens, un centru
de recompensă major al
creierului. Nucleus accumbes
este situat in hipotamalamus
și este considerat centrul
plăcerii și recompensei, fiind
implicat și in dependența de
substanțe.
Aşadar, eliberarea
de dopamină, un
neurotransmițător,
ca răspuns la muzică,
demonstrează capacitatea
sa de a oferi plăcere şi de
a conecta mai multe părți
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ale creierului. Traseele
parcurse de senzațiile
oferite de muzică, în
creier, se suprapun
peste cele ale
durerii, cele două
fiind mult mai
strâns conectate
decât se credea
înainte.
Durerea acută
Studiile au
demonstrat
efectele benefice ale
meloterapiei asupra
durerii acute.
De exemplu, ascultarea
muzicii preferate de către
pacienți reduce percepția
de durere în cazul celor
operați pe cord şi aflați în
recuperare. 45 de minute de
meloterapie poate scădea
pulsul, relaxa respirația,
saturarea de oxigen şi
atenua durerea resimțită de
către pacienții undergoing
C-clamp application after
percutaneous coronary
intervention, prin comparație
cu grupul de control.

Durerea cronică

Meloterapia are efecte şi
asupra durerii cornice, de
lungă durată, aşa cum au
demonstrat o serie de studii
realizate pe o perioadă de 12
săptămâni. Astfel, pacienții
suferinzi de durere cronică
au resimțit o diminuare

a durerii dupa o serie de
sesiuni de meloterapie,
aceste descoperiri
deschizând noi orizonturi
asupra cercetărilor în
domeniu.

Abordări pentru viitor

Pentru ca meloterapia să fie
un succes, este esențial ca
pacienții să se implice activ
în ascultare, în selectarea
experienței musicale sau
chiar în creația muzicală.
Continuarea studiilor asupra
meloterapiei şi confirmarea
rezultatelor de lungă durată
sunt importante pentru
noile strategii de tratare
nonfarmaceutică a durerii.
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Curentul
Vinovat pentru răceli?
În conştiința colectivă
a locuitorilor din
România, dar şi din
alte țări ale Europei
centrale, s-a instalat
un inamic comun, ce
amenință cu răceli.
Este vorba despre
curent.
Ce este şi cum apare
curentul?

Curentul reprezintă un val de
aer răcoros ce pătrunde din
exterior în încăperi sau spații
închise, încălzite, prin două
surse aflate în direcții opuse.
Specialiştii susțin că acest
val de aer este benefic pentru
interioarele locuite, întrucât
schimbă compoziția aerului din
interior, cu efect de împrospătare
şi curățare a acestuia.
Spațiile închise, locuite, cum
ar fi casele, devin, alături
de locuitorii lor, spații vii,
care produc şi găzduiesc
deşeuri, în special prin
gătit şi încălzire. Oamenii
şi animalele de companie
favorizează producția de praf
şi păr, adăpostul preferal
al acarienilor, responsabili
pentru apariția alergiilor,
a rinitelor alergice şi chiar
a astmului. Similar, în
grădinițe, şcoli şi instituții se
produce praf şi umezeală,
iar virusurile şi bacteriile se
înmulțesc.
Aşadar, aerisirea frecventă a
locuințelor şi spațiilor închise

favorizează
înlocuirea aerului
viciat interior, cu aer
proaspăt de afară. Acest
proces se poate realiza mult
mai eficient prin deschiderea
unor geamuri aflate în zone
opuse ale spațiilor locuite,
ceea ce face ca aerul să
circule mult mai bine şi mai
rapid, producând acei curenți
de aer.

Efectele secundare ale
curentului

Curentul, în sine, nu este
rău, el fiind responsabil
pentru aerisirea încaperilor
şi a caselor, mai ales a celor
bine izolate termic, ce nu
permit intrarea aerului prin
tâmplărie.
Răceala comună, cea de
care ne ferim atunci când
nu permitem curentului

de aer să
ajungă în calea
noastră, este, de fapt, o
afecțiune virală, provocată
de virusurile care circulă în
atmosferă odată cu aerul
rece.
Aşadar, curentul poate să
favorizeze contactul cu
aceste virusuri, în cazul în
care există deja în mediul
ambiant. De asemenea, aerul
rece exterior determină
temperatura corpului şi a
cavității nazale să scadă,
favorizând astfel, accesul
virusurilor în corp. Acest
contact se poate face, însă,
şi în absența curentului, fapt
demonstrat cu precădere în
colectivități de copii şi adulți,
întrucât răceala se transmite
prin strănut şi tuse, mai ales
în medii închise.
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Cum vă puteți
bucura de iarnă
alături de cei mici?
Bucuria primilor fulgi de zăpadă, a brumei, a mersului la săniuș alături
de părinți. Iarna poate fi plină de noi aventuri pentru cei mici. Vă oferim
câteva sfaturi pentru a vă putea bucura de timpul petrecut afară în ciuda
frigului și a vântului.
Straturi de haine

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

Menținerea căldurii
organismului

Capul bebelușului este
relativ mare în relație cu
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restul organismului. Dacă nu
este acoperit, temperatura
întregului organism poate
să scadă rapid. Bebelușii ar
trebui să poarte o căciuliță
subțire de mătase sau
bumbac chiar și în interior, în
încăperile reci. Atenție însă la
material, întrucât acesta nu
ar trebui să zgârie, altfel cel
mic va încerca să o dea jos.
Dacă pielea celui mic este
deosebit de sensibilă, puteți
aplica mai întâi o batistă
subțire de bumbac.
Mănușile constituie un
accesoriu foarte important
în sezonul rece. Cele fără
degete, realizate din blană
sau alte materiale sunt
foarte indicate. Dacă cei mici
sunt purtați încă în cărucior,
acesta trebuie protejat
împotriva frigului, în special
în partea de jos. Puteți apela
la un strat izolator sau la o
blană de miel așezată sub
saltea și o pătura deasupra.
În magazinele specializate,
veți găsi un înveliș de plastic

special pentru protejarea
căruciorului împotriva ploii și
a zăpezii.

Ieșim sau nu din casă în
timpul iernii?

Pentru bebeluși se aplică
următoarea regulă: dacă
vremea este rece, dar fără
precipitații, se recomandă
plimbările afară. Dacă însă
temperaturile sunt mai mici
de -10 grade, cel mai indicat
ar fi să rămâneți în casă.
Atenție la fronturile de aer
rece din depresiuni (aerul
rece este mai greu decât cel
cald), unde diferențele de
temperatură pot depași 5
grade Celsius.
Pe cei mici, care încep deja
să meargă de-a bușilea, îi
puteți proteja cu o pereche
de ciorapi sau pantaloni,
sau chiar cu o pătură moale.
În plus, îi puteți ajuta să își
întărească sistemul imunitar
printr-o alimentație plină de
vitamine și multă mișcare în
natură. Veți depăși astfel mai
ușor sezonul rece.
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Hipotermia
Hipotermia este considerată urgență medicală, deoarece corpul pierde
căldura mai repede decât o poate produce, scăzând astfel temperatura
interioară, ceea ce poate face ca inima, sistemul nervos şi organele
interne să cedeze.
Simptome şi riscuri

Tremuratul este primul
simptom care se instalează, în
încercarea organismului de a
produce şi păstra căldura. Mai
apar: dificultate în vorbire şi
respirație, scăderea pulsului,
amețeli şi lipsa coordonării,
confuzie şi pierderea
conştiinței. În cazul copiilor
primele semne sunt pielea
roşie şi extrem de rece.
Din păcate, cei afectați de
hipotermie nu conştientizează
întotdeauna această stare din
cauza instalării treptate şi a
confuziei asociate. Din acest
motiv se poate ajunge la
degerături ale extremităților
sau ale altor parți ale
corpului, sau chiar gangrene.

Factori de risc

Căldura corpului se pierde
fie prin porțiunile expuse ale
pielii: cap, față, gât, mâini,
la temperaturi extreme
sau pe timp de vânt, fie prin
contactul direct cu apa rece.
Factorii care favorizează
hipotermia sunt vârsta, cei
mai afectați fiind copiii şi
bătrânii, oboseala şi starea
mentală, consumul de alcool
şi medicamente asociate
anumitor afecțiuni.

Prevenție

Protejarea corpului prin
echipament adecvat:

îmbrăcăminte
stratificată, cu
straturi interioare
călduroase din
lână, mătase
sau fibre
sintetice, nu
din bumbac
şi strat
exterior,
geacă şi
pantalon,
water şi
windproof.
Protejați
extremitățile
cu căciulă, fular,
mănuşi şi şosete
groase, preferabil
din lână sau material
sintetic. Evitați activitățile
care provoacă transpirație,
precum şi să rămâneți uzi
prea mult timp.
Protecția copiilor constă
în echiparea lor cu un
strat suplimentar față de
echipamentul adulților,
atenție sporită la primele
semne de tremurat şi
încălzirea periodică prin
extragerea lor din mediul rece
şi oferirea de băuturi calde.
În cazul accidentelor
acvatice, ieşiți din apă cât
de repede posibil şi nu vă
dezbracați până nu sunteți
în loc uscat. Evitați înotul,
este consumator de energie.

Încercați să vă prindeți de
obiecte care plutesc. Stați
aproape unii de alții.

Primul ajutor în caz de
hipotermie

Sunați la 112 şi solicitați
asistență. Persoanele
afectate trebuie dezbrăcate
de hainele ude, acoperite cu
pături calde, pe suprafețe
calde. Se pot oferi băuturi
calde, însă fără alcool sau
cofeină. Nu apropiați de o
sursă de căldură, aceasta
putând provoca arsuri
ale pielii sau chiar bătăi
neregulate ale inimii.
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Rinoreea în
sezonul rece
De ce ne curge mai mult nasul când temperatura aerului scade sau când
suntem răciți? De ce avem mai tot timpul nasul rece iarna, când suntem
afară? Vom afla în continuare.
Funcționarea corectă a
nasului

Nasul este un organ sensibil
şi, în acelaşi timp, foarte
important în menținerea
sănătății sistemului
respirator. Acesta încălzeşte,
curăță, filtrează şi umidifică
aerul inhalat, iar apoi îl
transmite către plămâni.
În acelaşi timp, atunci când
suntem răciți, membrana
nazală produce o cantitate
mai mare de mucus pentru a
ține la distanță virusurile şi
bacteriile şi a le împiedică să
ajungă în plămâni.

Efectele aerului rece
asupra secrețiilor nazale

Aşadar, atunci când inhalăm
aerul rece şi uscat al iernii,
țesuturile cu rol în umezire
se activează, producând
mai mult lichid, sau mucus.
Micile picături de mucus se
acumulează, iar excesul este
eliminat. Acest fenomen se
numeşte rinoree. Alături
de alte simptome, precum
nas rece, prurit şi uneori
durere asociată frigului, se
poate instala un sindrom
denumit de specialişti
“nasul schiorului”, datorită
faptului că, în proporție
foate mare, cei care practică
sport în aer liber, iarna,
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resimt aceste simptome.
Unele persoane pot fi mai
sensibile la schimbările
de temperatură, ceea
ce accentuează reacția
normală a nasului de a
produce mucus. Dacă
rinoreea vă produce
disconfort, puteți opta
pentru utilizarea unui
decongestionant nazal.

Rinita vasomotorie în
sezonul rece

Rinita vasomotorie,
afecțiunea ale cărei
simtome sunt similare
cu cele descrise mai
sus, însă asociate cu
strănutul şi congestia
nazală, poate fi provocată
de substanțe iritante,
condimente, diferențe
mari de temperatură a
aerului, diverşi alergeni.
Pentru o evaluare exactă
şi un tratament adecvat, ce
poate reduce simptomele,
este necesar un consult de
specialitate.
Aerul rece nu va aduce cu
sine, automat, răceli sau
viroze. S-ar putea sa fiți
mult mai expuşi virozelor
dacă stați la interior, în
colectivitate, decât dacă
petreceți timp și afară.

Atenție la nasul rece

În timpul iernii, extremitățile
(nas, urechi, mâini şi picioare)
sunt mai reci, deoarece
vasele de sânge de aici se
contractă, iar sângele cald
circulă mai intens în zona
organelor interne pentru a le
încălzi şi proteja. Nasul uman
este format dintr-un cartilaj
fin, acoperit cu piele subțire,
aşadar acesta este primul
care se poate răci, mai ales
dacă suferiți de circulație
periferică redusă. Pe de altă
parte, există anumite afecțiuni
care afectează temperatura
şi circulația sângelui la
nivelul nasului: glicemie
mărită, afecțiuni ale inimii,
degerături. Dacă aveți nasul
rece mai mult timp decât este
necesar sau suspectați alte
complicații, mergeți la medic.
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Irigațiile nazale
Benefice în rinita alergică

Rinita alergică este una dintre cele mai întâlnite afecțiuni ale sistemului
respirator la nivel mondial, atât în rândul copiilor cât şi a adulților. Una
din cinci persoane se confruntă an de an cu nas înfundat şi mâncarime
în zona ochilor, cu efect direct asupra calității vieții. Irigațiile nazale
cu apă salină sunt frecvent recomandate de medici ca alternativă
nonfarmaceutică în rinita alergică, iar studii recente le-au demonstrat
efectele benefice.
Simptomele rinitei
alergice

Principalele simptome sunt
obstrucția nazală şi secreția
nazală, strănutul şi pruritul.
Factorii declanşatori ai
simptomelor sunt polenurile,
părul de animale, praful
(acarienii), mucegaiul
şi anumite alimente. Un
tratament adecvat este
esențial pentru ameliorarea
simptomelor, însă şi terapiile
nonfarmaceutice joacă un rol
important. O astfel de terapie
este irigația nazală cu apă
salină.

Observații asupra
efectelor irigațiilor
nazale în cazul rinitei
alergice

O amplă cercetare a fost
realizată asupra mai multor
studii ce au urmărit efectele
irigațiilor nazale, aceasta
relevând îmbunățiri, atât în
cazul obstrucției nazale, prin
eliberarea rapidă a căilor
respiratorii, cât şi a calității
vieții în general. În cadrul
studiilor a fost utilizată
apă salină de mare, soluții
isotonice şi hipertonice. În
cazul copiilor s-a observat,
ca urmare a unui tratament
cu apă salină hipertonică, o
reducere a simptomelor
alergice cu 13%,
precum şi reducerea
aproape totală a
consumului de
medicamente.
Efectele
benefice ale
irigațiilor
nazale asupra
sănătății căilor
respiratorii,
a eliminării
secrețiilor şi a
funcționării mucoasei

au adus îmbunătățiri cu peste
30% în cazul simptomelor.
Calitatea percepută a vieții
pacienților, analizată pe baza
unor chestionare, a crescut cu
aproximativ 40%. Ameliorarea
generală a simptomelor a fost
de 70% în cazul pacienților
care au utilizat tratamentul cu
irigații saline, comparativ cu
cei care au luat un tratament
medicamentos, acesta scăzând,
în medie, cu peste 60%.

Concluzii

Irigațiile nazale pot fi
recomandate în tratamentul
rinitelor alergice, ca forma
de terapie alternativă, ce
poate reduce consumul
de medicamente alopate.
Spectrul numit “irigații
nazale” este larg, aici intrând
sprayurile nazale isotonice şi
hipertonice, precum şi lavajul
nazal cu cantități mai mari
de soluție salină. Efectele
benefice ale terapiei sunt
datorate curățării cavității
nazale prin eliminarea
secrețiilor, a crustelor,
alergenilor şi aerului poluat,
precum şi a substanțelor
inflamatoare.
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Renunțarea
la fumat

Terapia de substituție nicotinică
Cea mai bună strategie:
medicamente și
psihoterapie

Specialistii îi sfătuiesc pe
fumători să renunțe la
acest viciu dintr-o dată, rata
de succes fiind mai mare
comparativ cu reducerea
treptată.
Cea mai bună strategie
recomandată de ghidurile
de asistare a fumătorilor
constă în combinarea
terapiei medicamentoase
a dependenței nicotinice
cu terapia psihocomportamentală.

Alegerea produsului de
substituție nicotinică

Terapia de substituție
nicotinică (TSN) se bazează
pe principiul eliberării
de nicotină medicinală în
organism în scopul înlocuirii
nicotinei provenite din țigări.
Furnizarea de nicotină pură,
de uz medicinal, permite
atenuarea simptomatologiei
determinată de sindromul de
abstinență și ajută persoana
fumătoare să depășească
mai ușor necesitatea de a
primi nicotină, atunci când
încearcă să nu fumeze.
Terapia de substituție
nicotinică (TSN) cuprinde
produse:
- cu durată scurtă de acțiune:
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gumă, tablete, spray nazal,
inhaler.
- cu durată lungă de acțiune:
plasturi transdermici.
În general se preferă
combinarea plasturilor cu
unul din produsele cu efect
rapid.

Plasturi transdermici cu
nicotină

Plasturii diferă prin
concentrația de nicotină și
durata de aplicare (25 mg,
15 mg, 10 mg cu o durată de
aplicare de 16 ore vs 21 mg,
14mg, 7 mg cu o durată de
aplicare de 24 ore). Plasturii
pentru 24 ore au avantajul
că ușurează simptomele de
sevraj matinale. Se aplică un
plasture pe zi.
Plasturele de 21 mg se
recomandă fumătorilor
de peste un pachet pe zi și
se utilizează 8 săptămâni.
Terapia se continuă 2
săptămâni cu 14 mg și încă 2
săptămâni cu 7 mg.
Rețineți: utilizarea plasturilor
se recomandă când fumatul
se oprește!
Se poate asocia gumă, tablete
sau spray la marii fumători,
pentru ameliorarea rapidă a
sevrajului.

Guma cu nicotină

Este un produs de substituție
nicotinică cu acțiune rapidă.
Din doza standard conținută
se absoarbe jumătate.
Se utilizează frecvent în
renunțarea la fumat, se
poate asocia cu plasturi. Se
utilizează și pentru reducerea
fumatului, înlocuind un
număr de țigări pe zi. Doza
uzuală variază între 8 și 12
pastile, doza maximă fiind de
24 pastile/zi.
Se mestecă lent de 10-15 ori,
apoi se așează între gingie și
obraz și se repeta operația.
Mestecarea prea rapidă
provoacă amețeli, sughiț,
greață, insomnie. Guma
acționează în 20 de minute de
la adminstrare.

Spray-ul cu nicotină

Spray-ul oral cu nicotină este
un produs de substituție cu
acțiune rapidă. Începe să
acționeze în 60 de secunde de
la pulverizare.
Calmează rapid simptomele
puternice de sevraj nicotinic.
Se adminstreaza 1 sau 2
pufuri la fiecare 30 minute-1
oră.
Doza maximă este de 2
spray-uri odată, 4 pe oră sau
64 pulverizări pe zi.
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Intoleranța la
lactoză
Sistemul digestiv se confruntă deseori cu
reacții adverse la alimente pe care nu le
poate digera corect. Una dintre acestea
este intoleranța la lactoză, care apare în
urma consumului de lapte, fiind cauzată
de deficiența în lactază.
Cum acționează şi
evoluează lactaza

Enzima lactază ajută la
descompunerea lactozei în
glucoză, ca sursă de energie,
şi galactoză, ce face parte
din lanțul glicolipidelor şi
glicoproteinelor, care se
absorb la nivelul intestinului
subțire. Lactaza este
prezentă în organism
încă dinainte de naştere,
susținând buna digestie
a laptelui matern. După
înțărcare, dar mai ales după
începând de la vârsta de 1-3
ani, aceasta se diminuează,
ca urmare a diversificării
surselor de hrană şi adaptării
organismului. În plus, lactoza
din laptele matern este mai
uşor digerabilă decât cea din
laptele de vacă. Deficitul de
lactază la persoanele adulte
diferă în funcție de etnicitate
şi zonă geografică, însă
insuficiența de lactază nu
presupune şi intoleranța la
lactoză.
În cazul copiilor şi a sugarilor
deficitul de lactază apare
cel mai frecvent în urma
unor afecțiuni inflamatorii,

infecţioase, alergice sau
autoimune, ce afectează
mucoasa intestinală. Cauza
trebuie stabilită împreună
cu medicul pediatru, pentru
un tratament corect şi
evitarea unor regimuri
restrictive incorecte, ce pot
afecta dezvoltarea copiilor
mici. Aceasta, deoarece
insuficiența de lactază duce
la fermentarea lactozei
direct în intestinul gros, de
către bacteriile din colon,
provocând metan, dioxid de
carbon, acid lactic şi alte
substanțe.

Simptomele intoleranței
la lactoză

Copiii pot suferi de durere
abdominală, vărsături şi
diaree persistentă, ceea ce
poate duce la deshidratare.
Adulții resimt durere
abdominală, balonare,
flatulenţă, greaţă şi diaree
sau chiar constipaţie, ca o
consecință a producţiei de
metan în intestinul gros.
Se mai pot întâlni durerile
musculare sau cefaleea,
eczeme şi prurit tegumentar
sau chiar aritmie cardiacă.

Diagnostic şi tratament

Vizita la medic, anamneza,
ținerea unui jurnal al
consumului de lapte, asociate
unui test de toleranță la
lactoză sau al unui test
respirator, pot duce la un
diagnostic corect, urmat de o
dietă corespunzătoare.
Întrucât produse lactate
precum iaurtul, kefirul şi
anumite brânzeturi maturate
conțin mai puțină lactoză,
acestea pot fi incluse în
alimentația zilnică, în
cantități mici. Excluderea
totală a produselor lactate
poate duce la carențe de
calciu în organism.
Alte variante de tratament
includ suplimentele cu
lactază sau consumul
moderat cu creştere treptată
a cantităților de lactate, cu
scopul de a mări toleranța
organismului.
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Deficiența
congenitală
imunologică
Pacienților cu defecte imunologice la lipsește o parte importantă a
sistemului imunitar, ceea ce înseamnă că nu produc anticorpi, sau cei
produși sunt prea puțini. De aceea, suferă mereu de infecții cu diverse
localizări. În special în perioada de creștere, răcelile și infecțiile adesea
recurente cu diverse localizări sunt foarte frecvente.
O formă a
imunodeficienței

Deficiența imunitară, pe
scurt PID (Primary Immune
Deficiency) se numără printre
imunodeficiențele, pentru
care procesul imunitar
nu lucrează îndeajuns de
eficient. Pe lângă aceste
forme congenitale rare
(primare), există și deficiențe
dobândite (secundare) ale
sistemului imunitar care pot fi
declanșate de bolile cronice,
infecția HIV (SIDA), malnutriția
cronică, tratamentele
medicamentoase cum ar fi
cele cu imunosupresive, în
cazul anumitor boli autoimune
sau forme de cancer. De
regulă, persoanele afectate
se confruntă încă din naștere
cu infecții repetate (în special
ale căilor respiratorii), având
o evoluție greoaie și de lungă
durată.

Diagnosticarea
deficiențelor imunologice

Fiind foarte rare, deficiențele
congenitale imunologice
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sunt depistate de cele
mai multe ori prea târziu.
Diagnosticarea corectă
este însoțită de probleme
în practică deoarece
simptomele sunt foarte
variate și nespecifice.
Se recomandă consultarea
imediată a unui specialist
pentru a exclude o eventuală
imunodeficiență, în cazul în
care copilul prezintă unul sau
mai multe din următoarele
simptome:
• Mai mult de 2 pneumonii
sau infecții ORL într-un an;
• Mai mult de 8 infecții
auriculare noi într-un an;
• Infecții ale măduvei,
meningită sau alte infecții
severe;
• Placă permanentă în
cavitatea bucală după primul
an de viață;
• Îmbolnăviri cu bacterii care
de regulă sunt inofensive;
• Pete roșii pe mâini și
picioare în cazul sugarilor
(Graft-vs.-Host-Disease);
• Abcese repetate ale pielii

sau organelor;
• Peste 2 luni de tratament
antibiotic fără rezultat;
• Defecte imunitare primare
în familie;
• Boli declanșate de vaccin în
cazul copiilor și al adulților;
• Creștere redusă, greutate
corporală redusă.

Tratamentul deficienței
congenitale imunologice

Pentru a depăși nivelul
scăzut de anticorpi și pentru
a evita infecțiile, persoanelor
afectate trebuie să le fie
administrați în mod regulat
anticorpi (Imunoglobulina
recoltată de la donatori
sănătoși) – și anume pe toată
durata vieții.
În funcție de formă, se
poate apela la transplantul
de măduvă / celule stem,
tratamente antibiotice
suplimentare în cazul
infecțiilor și la fizioterapie în
cazul infecțiilor respiratorii
repetate.
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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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Hyssopus
officinalis

Pentru o respirație sănătoasă
Isopul (Hyssopus officinalis) este o plantă aromatică din familia
Laminaceae-lor, cu origine mediteraneană, utilizată din ce în ce mai mult
în farmacia naturistă, precum şi în gastronomie. Este cunoscută încă din
antichitate pentru efectele sale expectorante, emoliente şi antiseptice.
Din istorie

Isopul apare în traducerile
Vechiului Testament sub
numele de Ezov, descris ca
o plantă cu miros aromatic,
ce creşte uneori lângă ziduri,
pe care vechii evrei îl utilizau
pentru diferite ritualuri.
Regăsim isopul în Noul
Testament, unde planta este
oferită împreună cu oțetul,
pentru atenuarea setei lui
Iisus în timpul Patimilor.

Recomandări terapeutice

Substanțele active ale plantei
provin din uleiul volatil, ce
conține taninuri, polifenoli,
acid ursolic şi cafeic, dar
şi alte elemente benefice
pentru ameliorarea tusei,
a astmului, a bronşitelor şi
infecțiilor respiratorii sau a
gripei, precum şi a leziunilor
de diferite tipuri ale pielii.
Isopul acționează, pe plan
intern, ca tonic şi stimulant
digestiv, prin stimularea
diurezei şi a sudorației.
Studiile de specialitate au
demonstrat că isopul are efect
antioxidant şi antimicrobian
asupra bacteriilor gram
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pozitiv și gram negativ,
precum şi proprietăți
antimicotice.
Utilizare:
- uleiul volativ utilizat extern,
în aromaterapie;
- infuzia din isop, intern,
pentru ameliorarea tusei
şi a crizelor de astm sau în
cazul durerilor de stomac şi
balonării, precum
şi extern ca
adjuvant în
leziuni ale
pielii.

Efecte adverse şi
contraindicații

Uleiul volatil de isop este
contraindicat pe perioada
sarcinii, iar persoanele care
suferă de epilepsie, diaree
sau indigestie trebuie să îl
evite.
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Tratamentul gripei
la domiciliu
Când vine vorba de gripă, trebuie să ştim că aceasta este provocată
de un virus, iar din sfaturile primite de la farmacie, prieteni şi familie
putem prelua întotdeauna cele mai eficiente tratamente și leacuri. Ce
este esențial să reținem este faptul că antibioticele nu au niciun efect,
gripa oricum durează șapte zile.
Iată câteva sugestii de la
Alphega Farmacie pentru ca
zilele și nopțile cu gripă să fie
mai ușoare:

Odihnă

Odihniți-vă cât mai mult și
eliminați stresul ca să ajutați
organismul să se concentreze
doar asupra bolii. Somnul
poate mobiliza sistemul
imunitar. Studiile arată faptul
că stresul și lipsa somnului
sunt factori care sporesc riscul
ca gripa să dureze mai mult
sau să fie mai complicată.

Multe lichide

Multă apă și alte lichide ajută
organismul să se mențină
hidratat și să poată elimina
mucusul și flegma care se
formează în căile respiratorii.
Mai mult, contracarează
efectele febrei și ale altor
manifestări tipice pentru
gripă. Lichidele recomandate
includ apa, ceaiuri de plante,
sucuri proaspete, supa clară
de legume, supa clară de pui
sau oase de vită. Ceiaurile
pot fi îndulcite cu miere sau
alte produse ale stupului,
dovedite a avea proprietăți
antivirale și antibacteriene.

Mai mult zinc

Studiile arată că
zincul poate scurta
durata bolii și să-i
reducă intensitatea,
datorită efectului
asupra sistemului
imunitar și, posibil,
direct asupra
rhinovirusului. Pe
lângă suplimentele cu
zinc din farmacii, care
trebuie luate conform
prescripției, puteți să vă
asigurati cantitatea optimă
zilnică de zinc printr-o
alimentație echilibrată, care
să includă carne roșie, scoici,
linte și fasole boabe, nuci și
semințe, lactate și ouă. În
timpul gripei însă, alimentația
trebuie să fie adaptată stării
dumneavostră generale.

Alimentație adecvată

În cazul gripei stomacale,
alimentația este esențială
pentru combaterea
manifestărilor - diaree,
crampe, amețeli, cu
evitarea laptelui și brânzei,
cofeinei, cărnii, alimentelor
condimentate, grase sau
prăjite, a alcoolului. În
schimb, se recomandă dieta

cu banane, orez, piure de măr
și pâine prăjită, cerealele
fierte, cartofii fierți, supa
clară de pui, pui fiert sau la
grătar.
Şi nu uitați de inhalații cu
abur cald, în care puteți pune
câteva picături de uleiuri
esențiale pentru calitățile lor
antivirale și antioxidante, de
efectul eliberator al mentolului,
eucaliptului și camforului
asupra inflamației nasului, de
binefacerile uleiurilor esențiale
de scorțișoară, mentă,
eucalipt, cimbru sau oregano,
de gargară cu apă sărată
călduță, de miere și usturoi, de
probiotice și vitamina C.
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Igiena orală
la copii
Transformarea periajului dinților într-o
activitate plăcută pentru copii nu este
o sarcină tocmai ușoară. Periajul zilnic
se poate transforma într-o corvoadă și
chiar o luptă între copilul încăpățânat și
părinții exasperați. Prin deprinderea cât
mai timpurie a obiceiului periajului zilnic al
dinților, pot fi evitate situații neplăcute, iar cei
mici chiar se pot distra în timp ce se spală pe dinți.
Igiena orala trebuie să
înceapă de îndată ce apar
primii dințișori, care pot fi
curățați cu ajutorul unor
bețișoare cu vată și apă.
Ulterior, după apariția
majorității dinților, cel mic
trebuie să aibă propria
periuță de dinți cu peri moi pe
care să o folosească zilnic.

Câteva criterii importante
pentru alegerea periuței
de dinți
• Alegeți o periuță cu un cap
mic, adaptată dimensiunii
cavității bucale;
• Optați pentru periuțe moi,
rotunjite, care nu produc
leziuni la nivelul gingiei și a
dinților;
• Optați pentru o periuță cu
un mâner cu prindere ușoară
pentru cei mici.
Important: Periuțele de dinți
pentru copii trebuie înlocuite
la 2-3 luni, și trebuie folosite
exclusiv de copii pentru a
evita îmbolnăvirile.
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Nu uitați, însă, că cel mai
puternic exemplu este
cel personal. Copiii imită
instinctiv comportamentul
părinților, iar printr-un model
corect de periaj după fiecare
masă, spălatul dinților va
deveni un ritual. Cei mici
se plictisesc repede și se
pot abate cu ușurință de
la tehnica potrivită pentru
periajul dinților. Este de
datoria părinților să îi verifice
pe cei mici cât de eficient
și-au periat dinții și să îi
corecteze dacă este cazul.

Sfaturi și recomandări

Iată câteva sfaturi pentru ca
periajul dinților să devină cât
mai atractiv pentru cei mici:
• Periajul în comun împreună
cu un membru al familiei
va spori sentimentul de
comuniune, și va servi drept
model;
• Folosiți un cronometru
special pentru periajul
dinților sau un cronometru
colorat care va prelungi

atenția pe care cei mici o
acordă periajului;
• Permiteți-le celor mici să
perieze din când în când dinții
părinților. Astfel atenția lor
va crește și vă vor permite și
dvs. să îi corectați dacă va fi
nevoie;
• Folosiți pentru periajul
dinților, pe rând, atât mâna
dreaptă, cât și mâna stângă.
Veți stimula starea de
concentrare și timpul va trece
mai repede;
• Verificați eficiența periajului
cu tabletele de detectare
a plăcii dentare. Spațiile
colorate în roșu indică
locurile care necesită un
periaj suplimentarș
• Prin respectarea unei
igiene orale corecte, vizitele
la stomatolog vor fi cu atât
mai plăcute. După vârsta
de doi ani puteți începe
controalele regulate de
prevenție. Cu cât controalele
devin o rutină, cu atât veți
putea preveni din timp
apariția cariilor.
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Fizioterapia
în poliatrita
reumatoidă
Poliartrita reumatoidă este o boală autoimună, inflamatorie, care
afectează articulațiile, în special pe cele ale mâinilor şi ale picioarelor,
conducând la deformări şi durere puternică. Boala are o evoluție
continuă şi poate duce la distrugerea cartilajelor, oaselor, tendoanelor şi
ligamentelor. Există, însă, şi soluții pentru ameliorarea simptomelor şi
îmbunătățirea calității vieții celor afectați.
Fizioterapia, ce este şi
cum se poate practica

Fizioterapia reprezintă
o gamă mai largă de
tratamente, de la exerciții
speciale, până la proceduri
electro-magnetice ce fac
parte din tratamentul
recomandat în poliartrita
reumatoidă. Fizioterapeutul
este o persoană pregătită
în domeniul medical, ce vă
va ajuta să înțelegeți ce se
întâmplă cu articulațiile
afectate şi care gestionează
întregul ansamblu de
proceduri: exerciții dedicate
încheieturilor afectate, ce
pot fi realizate în cabinet
sau în bazine cu apă călduță
(hidroterapie), masaj
terapeutic şi acupunctură,
electroterapia sau
laserterapia, terapia prin
lumină (fototerapia), terapia
prin căldură sau gheață
(termoterapia). Dacă suferiți
de poliartrită reumatoidă
medicul dumneavoastră

vă poate îndruma către un
cabinet de fizioterapie, sau
vă poate prescrie chiar un
tratament complex în cadrul
unui sanatoriu balnear.

Gimnastica terapeutică

Exercițiile de gimnastică
terapeutică se fac
sub îndrumarea unui
fizioterapeut, cu abordare
treptată, adaptată condițiilor
fiziologice ale pacientului.
Acestea ajută la creşterea
rezistenței musculaturii,
la creşterea mobilității şi
la ameliorarea durerilor
articulare. Anumite tipuri
de mişcare a articulațiilor,
tehnici de mers şi exerciții
de stretching sau întindere a
musculaturii susțin eforturile
pacienților de a duce o viață
normală, în ciuda durerilor
articulare. Exersarea
regulată a gimnasticii mai
are un avantaj: stimulează
producerea de dopamină,
hormonul responsabil pentru

reducerea senzației de
durere în organism.
O alternativă la gimnastica
din cabinet ar fi hidroterapia,
în cadrul căreia pacienții au
acces la bazine cu apă caldă,
ce poate ajuta în reabilitarea
problemelor articulare
prin faptul că apa susține
greutatea corporală, iar
temperatura apei relaxează
şi atenuează durerea
articulațiilor.

Terapii alternative

• Masajul poate ajuta mușchii
să se relaxeze și să facă
mișcarea articulației mai
confortabilă;
• Acupunctura poate
stimula creierul să producă
endorfine;
• Electroterapia, prin terapia
cu ultrasunete și low-level
laser therapy poate ajuta la
stimularea procesului de
vindecare și, prin urmare, la
reducerea durerii.
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Ce este medicina
ortomoleculară?
Tot mai multe persoane sunt convinse că o dietă echilibrată este decisivă
pentru starea sănătății. Este natural să ne confruntam și cu întrebarea
dacă alimentele disponibile sunt suficiente pentru o alimentație
sănătoasă. În acest context, termenul de ”medicină ortomoleculară”
este tot mai des întâlnit și formează baza științifică pentru prevenirea
și tratarea bolilor condiționate de alimentație și mediu, prin folosirea
specifică a substanțelor vitale.
Urmările deficitului de
substanțe vitale

Vitaminele, mineralele,
oligoelementele, aminoacizii
și acizii grași trebuie
consumate de organismul
uman în mod regulat și în
cantități suficiente, odată
cu hrana, deoarece sunt
elemente pe care nu le poate
produce singur.
Pe termen lung, deficitul de
substanțe vitale poate pune
bazele unor boli severe cum
ar fi arteroscleroza, diabetul,
cancerul, osteoporoza și
reumatismul. Sistemul
imunitar, celulele nervoase,
și multe alte funcții depind
de administrarea optimă
a tuturor nutrienților. În
calitate de elemente de bază
a enzimelor, acestea participă
la peste 100 000 de procese
metabolice complexe. Toate
substanțele vitale trebuie
să fie disponibile la timpul
potrivit, în locul potrivit și
în concentrația corectă,
pentru ca interacțiunea dintre
celule, țesuturi și organe să
funcționeze fără probleme.
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Definiție: Medicina
ortomoleculară
Termenul "ortomolecular" –
tradus mot-a-mot înseamnă
"molecula corectă", iar
termenii de „substanță
vitală corectă" au fost
popularizați de bio-chimistul
american prof. Dr. Linus
Pauling (1901 – 1994).
Deținător a două premii
Nobel, acesta a formulat
încă din 1968 următorul
principiu de bază: "Medicina
ortomoleculară servește
menținerii unei bune stări
de sănătate și tratării
bolilor prin modificarea
concentrațiilor
substanțelor din
organismul uman,
care în mod
normal ar trebui
să fie prezente
în corp, și care
sunt necesare
stării de
sănătate".
Fiecare persoană
este îndemnată
să consume
regulat și echilibrat

substanțe microvitale, în
cantități corespunzătoare,
substanțe care ar trebui să
se regăsească în celulele
organismului său. Numai
așa poate fi asigurat un
metabolism fără probleme
și o funcționare optimă a
organismului uman. Astfel,
punctul central al medicinii
ortomoleculare, pe lângă
prevenirea bolilor este și
stabilirea microsubstanțelor
vitale necesare pentru
tratarea afecțiunilor.
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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

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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Dieta
macrobiotică

Echilibru interior cu ajutorul hranei
Macrobiotica: prevenție în
locul tratării
Originile macrobiotice se
regăsesc în daoism, filozofie
și religie chineze create în
jurul secolelor 6-4 i.Chr.
În Germania, termenul a
fost preluat de medicul
Christoph Wilhelm Hufeland
(1762-1836), fiind folosit cu
preponderența în medicina
de prevenție. Prin cartea
sa, "Macrobiotica sau arta
prelungirii vieții umane"
Hufeland a devenit cu
adevărat renumit.
Alimentația joacă un
rol central în știința
macrobioticii. În anii 60,
japonezul George Ohsawa,
a fost primul care a aplicat
principiile Yin și Yang la

nivelul alimentației.
Macrobiotica a câștigat în
popularitate în anii 7080, datorită unui alt adept
japonez, Mishio Kushi, care a
adaptat planurile alimentare
macrobiotice la obiceiurile
alimentare din vest.

semințele, algele marine sunt
mai degrabă neutre. Printr-o
alimentație echilibrată,
adepții macrobioticii susțin
că pot fi evitate și chiar
vindecate numeroase boli.

Principiile Yin și Yang în
alimentație

Hrană vegetală cu orez și
produse din făină integrală
reprezintă baza dietei
macrobiotice. La acestea
se adaugă legumele gătite
cu atenție. Necesarul de
proteine este acoperit de
produsele din soia și seitan,
o proteină care se regăsește
în grâu. Se evită cartofii,
roșiile și vinetele, care conțin
prea mult Yin. În plus, este
evitat consumul de zahăr, de
conserve din fructe și legume
provenite din culturi tratate
cu îngrășământ și erbicide.

Principiile Yin și Yang,
cele două contraste care
formează un întreg, stau la
baza macrobioticii. La nivel
alimentar, acest principiu
se transpune după cum
urmează: sunt evitate felurile
preparate exclusiv din carne
și consumul prea mare
de dulciuri. Se urmărește
găsirea unui echilibru interior
cu ajutorul hranei. Yin și Yang
sunt energii prezente și în
alimente. Yin este forța care
se dilată, Yang este forța care
se contractă.
Printre alimentele
marcate de forța Yin
se numără dulciurile,
produsele lactate,
cafeaua și ceaiul
negru, dar și alcoolul,
și multe tipuri de
carne. Ouăle și sarea de
bucătărie sunt marcate
de forța Yang. Apa de
izvor, băuturile obținute din
cereale, cerealele, legumele,
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Macrobiotica: alimentație
cu orez și cereale

Este preferata hrană de
proveniență locală și cea
de sezon. Algele acoperă
necesarul de iod și alte
minerale esențiale. Peștele
și carnea trebuie evitate cu
strictețe, însă produsele
de origine animală precum
ouăle și produsele lactate pot
fi consumate ocazional. Dieta
macrobiotică este un mod
alimentar foarte conștient
care sprijină agricultura
ecologică și dinamică.
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Mituri despre
digestie
Sistemul nostru digestiv este atât de
complex, încât suntem la începutul
înțelegerii modului în care lucrează
pentru a ne menține sănătoşi.
Aşadar, în jurul funcțiilor sale
precum şi a bolilor digestive a
apărut o serie de mituri.
Mitul 1: Stresul şi
mâncarea condimentată
cauzează ulcer

FALS. Specialiştii spun
că atât stresul, cât şi
anumite alimente iuți sau
condimentate pot exacerba
simptomele ulcerului, însă
nu ele sunt cauza. Bacteria
Helicobacter pylori, care se
găseşte în stomac produce
ulcerul, aceasta putând
fi descoperită la medic şi
tratată cu antibiotice.

Mitul 2: Dacă stomacul
ghiorțăie, înseamnă că ne
este foame

NU ÎNTOTDEAUNA. Mişcările
din interiorul stomacului şi al
intestinelor pot fi provocate
de gândurile noastre la
vederea mâncării. Creierul
emite anumite substanțe
care activează dorința
de a mânca, iar sistemul
digestiv se contractă,
rezultând acele sunete
uneori neplăcute. Alte cauze
sunt mişcările peristaltice
ale tractului digestiv atunci
când procesează alimentele
primite anterior.

Mitul 3: Guma de
mestecat se lipeşte de
stomac

FALS, chiar dacă aşa ne
spuneau părinții noştri
pentru a nu înghiți guma
de mestecat. Aceasta nu
poate fi digerată de stomac,
iar ca orice alt element ce
nu poate fi digerat, trece
prin întreg tractul digestiv,
urmând a fi eliminată prin
materiile fecale. Procesul
durează de la 1, până la
maximum 7 zile.

Mitul 4: Mâncarea gătită
este mai uşor de digerat

FALS. Procesul de digestie
presupune descompunerea
macro-moleculelor în
micro-molecule, în vederea
extragerii nutrienților din
alimentele ingerate. Tractul
digestiv va acționa în acest
sens indiferent ce tip de
hrană primeşte, crudă sau
gătită. Gătirea face mai
uşor accesul la nuțrienți.
În acelaşi timp, însă, dacă
supra-gătim mâncarea,
aceştia se pierd.

Mitul 5: Beți multă apă la
masă

FALS. Hidratarea este un
proces de lungă durată, ce
trebuie să aibă loc pe perioada
întregii zile, nu doar în timpul
meselor. Cu atât mai mult,
dacă suferiți de reflux gastroesofagian, limitarea băuturilor
în timpul meselor va ameliora
simptomele. Atunci când doriți
să slăbiți, însă, puteți bea un
pahar de apă înainte de masă.

Mitul 6: Ciroza este cauzată
exclusiv de alcoolism

FALS. Ciroza este boala în
timpul căreia țesutul sănătos
al ficatului este distrus şi se
cicatrizează, nemaiputând-şi
îndeplini funcțiile metabolice
şi de detoxifiere. Această boală
este cauzată atât de alcoolism,
cât şi de alte afecțiuni,
precum boala ficatului gras,
hepatita B şi C, steatohepatita
nonalcoolică, afecțiuni biliare
şi efecte adverse ale anumitor
medicamente.

67

ALIMENTAȚIE

Andivele

Sursă de vitamine în sezonul rece
Andivele sunt recoltate iarna și se numără printre deliciile proaspete
de care ne putem bucura în sezonul rece. În plus, au conținut bogat în
vitamine și minerale, iar conținutul caloric este foarte redus.
Conținutul valoros al
andivelor

Andivele aparțin familiei
Asteraceae. Plantele
din această familie sunt
recunoscute pentru
calitățile terapeutice și
de gust, precum arnica
și anghinarele. Frunzele
de andive sunt bogate în
vitamina B1, B2 și vitamina
C, precum carotenul. În plus,
această legumă conține
fosfor, potasiu și calciu. Cu
o valoare calorică de numai
17 kcal la 100 grame, o puteți
consuma fără mustrări de
conștiință în privința siluetei.
Gustul amar al andivelor se
datorează, printre altele,
substanței

lactucopicrină (numită în
trecut Intibina). Această
substanță amară joacă
un rol benefic în procesul
digestiv, stimulează vezica
biliară și pancreasul. Ambele
sunt responsabile pentru
producția altor hormoni
și enzime importante,
care permit preluarea de
substanțe din hrană. În plus,
substanțele amare par să
reducă tensiunea arterială și
să calmeze durerile.
De asemenea, andivele sunt
bogate în fibre vegetale și
inulină. Aceste substanțe
joacă un rol important în
prevenirea afecțiunilor
colonului, cum ar fi cancerul
de colon. Frunzele deschise
la culoare au efect diuretic
și joacă un rol important în
reglarea aportului acizi –
baze în organism. Aceste
proprietăți recomandă
andivele în special
persoanelor
reumatice.

Ce trebuie să
știți despre
andive

Dacă nu savurați
gustul amar al
andivelor, puteți
decupa tija mediană
unde este depozitată
majoritatea substanțelor
amare. Dacă simțiți că și
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frunzele sunt încă prea
amare, lăsați-le timp de
câteva minute în apă sărată
călduță sau în lapte. Această
metodă va reduce gustul
amar, însă va afecta și efectul
benefic pentru sănătate al
acestora.
Andivele sunt potrivite nu
doar pentru pregătirea
salatelor proaspete, ci și
pentru ghivecele de legume
sau chiar ca garnitură.
Lăsați-vă inspirați și încercați
diferite rețete. Cel mai bun
gust este însă cel al frunzelor
proaspete, presărate cu un
dressing de suc de fructe,
mandarine sau miere. Gustul
amar este astfel redus și
proprietățile nutritive sunt
păstrate.

3 sfaturi practice pentru
păstrarea și pregătirea
andivelor

• Pentru a evita accentuarea
gustului amar, păstrați
andivele într-un spațiu
întunecat și răcoros
• Adăugați suc de lămâie
atunci când căliți frunzele
pentru a le păstra culoarea
verde, proaspătă!
• Știați că puteți afla cu
ajutorul andivelor dacă tigaia
pe care o folosiți conține fier?
În contact cu fierul, andivele
se înnegresc
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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

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.
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Plimbările în
timpul iernii
Temperaturile scăzute şi vremea neprietenoasă din timpul iernii ne
pot influența starea de spirit şi ne răpesc dorința de a petrece timp în
aer liber. Acum, pare mult mai confortabil să fim un weekend întreg în
căldura propriei locuințe. Vă oferim, în continuare, câteva sugestii şi
motive pentru a învinge sedentarismul de sezon.
Plimbarea reduce riscul
apariției unor afecțiuni

În timpul plimbărilor sunt
antrenate mai multe grupe de
muşchi, acestea fiind cel mai
bun mod de a efectua cele
30 de minute de mişcare pe
zi, recomandate de medici.
Plimbările regulate, de
intensitate medie ajută la
reducerea riscului de boli
cardiace, diabet, obezitate şi
osteoporoză. De asemenea,
temperaturile scăzute
forțează organismul să ardă
mai multe calorii, pentru a
se încălzi, cu efect benefic
asupra pierderii în greutate.

Aerul rece îmbunătățeşte
calitatea somnului

Tulburările de somn sunt
responsabile nu numai
pentru oboseală, concentrare
dificilă şi irascibilitate
crescută, ci şi pentru
afecțiuni mult mai grave,
precum slăbirea sistemului
imunitar, insuficiență renală,
diabet şi boli cardiovasculare.
Studiile au arătat că, în
timpul perioadei de adormire,
temperatura corpului
scade, însă organismul
insomniacilor nu poate

72

efectua acest proces.
Plimbările sau activitatea
fizică în aer rece ajută la
reglarea funcțiilor şi a
temperaturii corpului,
ducând la creşterea
calității somnului.

Reglarea apetitului
alimentar

Studiile în domeniul medical
şi sportiv au relevat faptul
că activitatea fizică în mediu
extern, cu temperaturi
scăzute, favorizează senzația
de foame. Aşadar, dacă vă
luptați cu un apetit scăzut,
deseori întâlnit în rândul
copiilor sau al vârstnicilor, o
plimbare în aerul răcoros al
iernii poate ajuta.

Efecte asupra psihicului

În timpul iernii multe
persoane sunt afectate
de lipsa luminii naturale,
atingând forme mai mult sau
mai puțin severe de depresie
hibernală. Pe de altă parte,
se pare că vremea rece ne
face mai creativi şi mai dornici
de contact social, cu oameni
dragi. Aşadar, o plimbare prin
aerul rece al iernii, urmată de
o cană cu ceai cald şi poveşti

cu prieteni vechi vă pot ajuta
în reechilibrarea psihicului.

Sugestii de urmat

• Plimbarea să devină rutină
zilnică, excepție făcând
situațiile când pe jos este
polei;
• Purtați îmbrăcăminte
stratificată, cu protecție
împotriva vântului şi apei
(wind şi waterproof);
• Alternați ritmul: începeți cu o
plimbare uşoară, mergând apoi
în ritmn mai accelerat, pentru a
reveni spre final la cel inițial;
• Faceți câteva exerciții de
stretching înainte şi după
plimbare;
• Luați o sticlă cu apă şi o
gustare în geantă.

LA DRUM
CU ALPHEGA

Unde mergem
la schi şi săniuş
cu familia?
Oricât de mult ne-am dorit să petrecem sărbătorile de iarnă încojurați
de peisajul feeric despre care ne povestesc bunicii noştri, covorul alb de
nea a devenit, în ultimii ani, mai degrabă o excepție, decât o regulă. Iarna
adevărată vine abia în ianuarie, aşa încât iată unde puteți evada cu întreaga
familie, la munte, pentru distracție pe cinste în lunile lui Gerar şi Făurar.
Dacă vă aflați în zona Sibiului,
cel mai apropiat pol al
distracției se află la 30 de
kilometri distanță de oraş, şi
la 3 kilometri de Păltiniş.
Arena Platoş Păltiniş este
unul dintre cele mai moderne
domenii schiabile din
România, dotat cu transport
pe cablu, nocturnă, tunuri de
zăpadă, centru de închirirere,
restaurant şi parcare. Cea
mai importantă, însă, este
diversitatea pârtiilor: de la cele
medii, un fun park destinat
acrobațiilor pe schiuri şi
snowboard, până la pârtii
special concepute pentru
copii: Grădinița pe schiuri
sau pârtia pentru sănii.
Ceva mai sus, în Păltiniş, vă
puteţi aventura şi pe cărările
de munte sau vizita Schitul
Păltiniş, precum şi mormântul
filozofului Constantin Noica.
Bucuraţi-vă de apus în zona
Vălari, de unde se desprinde
o panoramă spectaculoasă
asupra oraşului Sibiu şi a
Munţilor Făgăraş.
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Pe Valea Prahovei, stațiunea
Sinaia deține cel mai
întins domeniu schiabil din
România, din câte ştim noi.
Domeniul schiabil Sinaia este
format din 4 pârtii uşoare,
8 pârtii medii şi 3 pârtii
dificile, însumând aproape 17
kilometri schiabili. Pârtiile
sunt deschise în funcție de
grosimea stratului de zapadă,

La Sinaia veți găsi pârtie
pentru începători şi pentru
săniuțe la Cota 1000, punctul
de plecare al Gondolei,
deservită de baby lift.
Sinaia vă aşteaptă şi cu alte
distracții, cum ar fi patinoarul
din Parcul Dimitrie Ghica
şi atracții turistice celebre:
Castelul Peleş, Castelul
Pelişor şi Mănăstirea Sinaia.

dar şi de condițiile meteo
din stațiune sau de la Cota
1400 şi Cota 2000, aşadar vă
recomandăm să vă informați
înainte de a porni.

La Poiana Braşov veți găsi un
parc de aventură dedicat în
exclusivitate săniilor, situat
în apropierea pârtiei Bradul,
Season Hill. Aici se află pârtii
de tubing, unde puteți înlocui
sania cu colacul gonflabil şi
aluneca la viteze amețitoare
pe zăpadă, în siguranță, pentru
ca apoi un covor rulant să vă
readucă în vârf.
Pentru amatorii de săniuş
există şi o pârtie specială
pentru sănii, dotată cu
instalație pentru zăpadă
artificială. Aici nu trebuie să
vă faceți griji dacă nu aveți
propria sanie, le veți găsi de
închiriat.

Poiana Braşov se află la o
distanță de 15 kilmetri de
oraşul Braşov, iar până aici
puteți ajunge chiar şi cu
autobuzul. În Braşov sunt
o multitudine de obiective
turistice, pentru întreaga
familie: de la Biserica Neagră,
la Muzeul Casa Mureşenilor
– un muzeu care vine cu o
abordare contemporană a
expozițiilor, precum şi cu
IA – primul asistent virtual
muzeal din România bazat
pe Inteligență Artificială,
la turnurile şi bastioanele
oraşului medieval, centrul
vechi şi celebra Strada Sforii.
În Județul Harghita, între
stațiunea Praid şi Pasul Bucin,
la aproximativ 15 kilometri
distanță de Praid, se află
Centru de Schi şi Agrement
Bogdan, un loc preferat de
localnici şi turişti, pentru cele
două pârtii de schi pentru
avansați şi începători, dar şi
pentru pârtia de sanie. La
poalele domeniului schiabil
Bogdan se află o parcare
încăpătoare, iar în apropiere
veți găsi Cabana Bogdan, cu
restaurant şi bar cu preparate
calde de sezon. Pârtiile
sunt deservite de teleschi,
tunuri de zăpadă şi centru
de închiriere echipamente,
inclusiv cu sănii.
Nu uitați să vizitați Salina
Praid, pentru multiplele
beneficii de sănătate pe care
vi le aduce cura cu aer salin.
Aici s-au descoperit cărămizi
cu înscrieri latine, ce atestă
faptul că exploatările datează
încă de pe timpul romanilor.
În salină se țin expoziții de
sculptură şi pictură, iar în
Galeria vinurilor puteți chiar
degusta vinuri învechite la
adâncime.
Maramureşul cel plin de
tradiții, legende şi peisaje
fantastice vă aşteaptă la la

Superski
Cavnic, cu peste
9 kilometri de pârtii de
toate categoriile de dificultate,
deservite de telescaun şi
teleschi. Marea surpriză de la
Cavnic este o noua pârtie doar
pentru sănii, cu o lungime de
100 de metri. Urcarea în vârful
pârtiei se face cu ajutorul unei
benzi de transport, iar accesul
este permis doar cu sanile
din dotarea Superski Cavnic.
Aşa ca nici măcar nu trebuie
să vă faceți griji dacă nu aveți
sanie, veți găsi aici tot ce aveți
nevoie pentru distracție pe
cinste, în familie.
Cel mai important oraş
al județului, Baia Mare, se
află la 32 de kilometri de
domeniul schiabil Cavnic şi
vine cu o ofertă culturală şi
de agrement bogată, pentru
întreaga familie: Muzeul
Satului, Muzeul Județean de
Istorie şi Arheologie, Muzeul
de Artă, Bastionul Măcelarilor,
Turnul Ştefan sau chiar
Planetariul.
În partea cealaltă a munților,
în Județul Hunedoara, la 26 de
kilometri distanță de oraşul
Petroşani, se află Stațiunea
Straja, cu un domeniu schiabil

impresionant.
Aici, pensiunile se
întrepătrund cu pârtiile de
schi, iar acestea din urmă pot
răspunde celor mai exigente
solicitări din partea turiştilor.
Pentru familii, recomandăm
Platoul Soarelui, o pârtie de
dificultate mică, în apropierea
căreia a fost realizată şi o
pârtie de snowtubing. Pârtia
este dotată cu instalație
de zăpadă artificială şi de
transport pe cablu. O altă
pârtie dedicată începătorilor
este Baloo, aceasta fiind
prevăzută şi cu un covor
rulant pentru o urcare uşoară.
Veți găsi aici restaurante,
instalații de nocturnă, centre
de închirire echipament şi
şcoală de schi pentru toate
vârstele.
Nu uitați să vizitați şi oraşul
Petroşani, care vă va povesti
istoria sa de oraş minier şi
a arhitecturii principalelor
sale clădiri, influențate de
industria minieră a secolelor
al XIX-lea şi al XX-lea.
Distracție plăcută,
Echipa i-Tour
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