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Rezervă online și ridică
produsele din farmacie
Farmaciile Alphega lansează un nou serviciu pentru
eficientizarea achiziției produselor
Farmaciile Alphega lansează serviciul de rezervare online a produselor
și medicamentelor cu ridicare ulterioară din farmaciile membre. Prin
parcurgerea acestui proces simplu, clienții vor găsi mai ușor produsele
de care au nevoie pentru a avea grijă de sănătatea lor și a celor dragi, cu
beneficiul direct al limitării expunerii. Este o soluție menită să sprijine
atât clienții, cât și farmaciștii, venind ca un răspuns la nevoia de a
asigura un flux cât mai bun al produselor farmaceutice pentru pacienți.
Cum poate fi accesat
serviciul de rezervare
online

Serviciul este disponibil pe
platforma Alphega România:
www.alphega-farmacie.ro.
Acesta presupune
parcurgerea unor pași simpli:
selectarea farmaciei de
unde se dorește ridicarea
produselor, completarea
datelor de contact, selectarea
produselor necesare din
lista disponibilă, atașarea
rețetei, dacă este cazul, care
va fi prezentată farmacistului
în momentul ridicării
produselor. De asemenea,
formularul de rezervare
oferă posibilitatea atașării
de imagini ale produselor
dorite, precum și adăugarea
de mențiuni.
Ulterior înregistrării cererii
de rezervare, farmacistul
va contacta clientul pentru:
validarea produselor din listă,
solicitarea de clarificări, dacă
este cazul, și comunicarea

intervalului de preluare a
produselor.
Prin intermediul acestui
serviciu pot fi rezervate
atât medicamente, cât
și produse cosmetice,
dermatocosmetice,
dispozitive medicale și
suplimente alimentare.

Limitează expunerea
și facilitează accesul la
produse pentru sănătate

Serviciul de rezervare
online dezvoltat de Alphega
România are adresabilitate
generală. Acesta a fost creat
pentru a veni în sprijinul
tuturor categoriilor de
consumatori, și în special
a celor care fac parte din
grupurile considerate cu un
grad de risc sporit în fața
infecției cu virusul COVID-19.
În cazul persoanelor în
vârstă, care nu au acces la
internet sau nu au abilitățile
necesare pentru a parcurge
procesul, este un instrument
util pentru aparținători,

copii, nepoți, alte rude, care
pot completa formularul în
numele lor și se pot deplasa
ulterior pentru ridicarea
produselor.

Recomandări pentru
consumatori

Pentru ca lucrurile să
decurgă cât mai ușor,
pacienților cronici le este
recomandat să nu aștepte
până în ultima săptămână
de tratament pentru a plasa
o cerere de rezervare. În
perioada stării de urgență
pot interveni întârzieri în
procesul de distribuție
și aprovizionare, iar
întreruperea administrării
tratamentului poate fi
foarte periculoasă. Este
important ca în momentul
vizitei în farmacie, pacienții
să respecte măsurile de
protecție și regulile impuse în
acest sens.
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EDITORIAL

Ce este bine să
știm despre
COVID-19
Dr. Virgil Musta - Șef Clinica Boli Infecțioase II la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara
Am atins și în România faza
de pandemie comunitară.
Acest lucru ne impune să
considerăm orice persoană
cu care ne întâlnim ca fiind o
posibilă sursă de transmitere
a noului coronavirus, chiar
dacă nu pare să prezinte
simptome specifice.
Asta nu înseamnă că trebuie
să intrăm în panică, ci doar
să respectăm cu strictețe
măsurile de prevenție deja
cunoscute. Cu calm și
responsabilitate vom trece cu
bine peste această încercare
la nivel mondial.
Trebuie să înțelegem și să
acceptam că viața noastră
trebuie să se schimbe pe
o perioadă de probabil 4-5
luni, trebuie să ne formăm
anumite obiceiuri care implică
măsurile de prevenție, să
ne controlăm gesturile
(mai ales acelea de a duce
mâna la față), să ne gândim
și la ceilalți, să fim mai
responsabili și poate mai
înțelepți.
Numai împreună vom învinge!
Virusul are o contagiozitate
foarte mare, adică se poate
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contamina un număr mare de
persoane care intră în contact
cu o persoană cu COVID-19.
Boala evoluează sever, în
special la persoanele cu
risc: bătrâni peste 65-70
ani, persoane cu boli cronice
care nu sunt ținute sub
control, cum ar fi diabet
zaharat, obezitate, boli
cronice de plămâni (astm
bronșic, BPCO), boli cronice
cardiace (HTA, cardiopatie
ischemica etc.), boli cronice
de ficat (ciroza hepatică),
boli autoimune, neoplazii.
Procentul de deces la aceste
persoane poate fi
mare.

Marea majoritate a
persoanelor sub 60 ani, care
nu au patologii asociate,
fac forme ușoare sau, chiar
dacă fac forme mai severe,
procentul de deces la acestea
este foarte mic. De aceea,
este justificat să fim îngrijorați
pentru persoanele cu risc.
Trebuie să ne concentrăm să-i
protejăm pe aceștia cu acțiuni
concrete.
Pandemia a apărut datorită
faptului că acest virus este
unul nou, pentru care oamenii
nu au imunitate (deci nu
au cum să se apere inițial).
Epidemia începe

De asemenea, este timpul
SĂ TRECEM LA ACȚIUNI
CONCRETE fiecare dintre noi,
ACUM!

să se
stingă în
momentul
în care peste
60% din oameni se
imunizează. Imunizarea se
poate face pe două căi:
1. prin boală (făcând boala)
2. prin vaccinare
Cum încă nu avem vaccinul,
putem avea două direcții
strategice de acțiune:
1. Să protejăm bătrânii prin
izolare totală, iar restul să
facă boala, se imunizează și
încetul se stinge epidemia.
Această strategie are
dezavantajul că trimitem
la luptă tinerii, care în mod
normal fac forme mai ușoare,
dar există și aici un risc, mai
mic, de evoluție nefavorabilă.
2. Să ne protejăm cu toții
cât mai bine, dar mai ales
bătrânii, ca să câștigăm timp
până apare vaccinul, cât și
până apare un tratament
dedicat acestei boli.
Foarte probabil că un vaccin
eficient nu va apărea înainte
de sfârșitul anului.

Bineînțeles
că o strategie
de izolare pe termen mai lung
are dezavantajul că produce
consecințe economice extrem
de negative pentru foarte
multe domenii și pentru foarte
mulți oameni.
Nu este deloc ușor să se
găsească strategia ideală,
important este totuși să luăm
măsurile necesare pentru a
permite sistemului nostru de
sănatate să nu fie copleșit și
să functioneze în parametri
optimi, pentru ca toți cei care
necesită cu adevărat asistență
medicală calificată să poată
beneficia de ea.
Este nevoie de coeziune
socială, de implicare a cât mai
multor oameni și instituții ale
statului în mod coordonat,
astfel încât, cel puțin pe plan
local unde acționăm noi,
să câștigăm acest război,
limitând cât mai mult posibil
pierderile, chiar fără pierderi
dacă se poate.

Fiecare dintre noi trebuie
să aibă grijă personal,
atât de izolarea
membrilor familei
care se încadrează în
grupele de risc de mai
sus (părinți, bunici,
unchi, mătușe etc.),
cât și să identifice
personal cel puțin
o altă persoană
vulnerabilă din afara
familiei (bătrâni din vecini
etc.) de care să se ocupe în
aceste zile.
Chiar dacă majoritatea
aspectelor la care trebuie să
fim atenți pentru a ne întări
rezistența organismului
constă în lucruri deja știute,
banale chiar, acum, mai mult
ca niciodată, e necesar să le
acordăm cu adevărat atenție.
În primul rând, iată câțiva
factorii importanți despre care
s-a demonstrat că slăbesc
imunitatea:
· stresul
· eforturile fizice / intelectuale
mari
· alimentația dezechilibrată și
de proastă calitate
· viața dezorganizată
· consumul de alcool zilnic
· fumatul
· bolile asociate
· vârsta mai înaintată
Vă recomand să vă analizați
fiecare situația, la nivel
personal, prin prisma cel
puțin a acestor factori, iar la
cei pe care îi puteți influența
direct, să nu mai stați pe
gânduri, să ACȚIONAȚI
concret.
Informații preluate de pe grupul
City Doctors
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SFATUL
SPECIALISTULUI

Măsurile de
prevenire
a infecției
COVID-19
Dr. Virgil Musta - Șef Clinica Boli Infecțioase II la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara

Sunt convins că multe dintre informațiile de mai jos le-ați auzit deja, dar
consider că este de ajutor să le aveți centralizate și aici. Unele măsuri
par exagerate, însă construit rațional, un obicei preventiv în această
perioadă, ne poate salva.
1. Păstrați distanța.
Din cauza contagiozității foarte
mare, este esențial, în primul
rând, să evităm contactul cu
diverse persoane în această
perioadă. Păstrați distanța de
minimum 2 m și nu stați mai
mult de 15 minute ca durată în
prezența persoanelor străine.

mare. Dacă nu aveți această
posibilitate, folosiți mai multe
măști improvizate și lăsați
masca posibil contaminată la
aer sau în saci, câteva zile, timp
în care virușii pot muri.
Insistați ca oamenii pe care îi
cunoașteți să poarte mască
pentru a se proteja pe ei și pe voi.

2. Purtați mască.
Aceasta împiedică transmiterea
virusului de la persoanele ce
poartă mască la celelalte, chiar
dacă nu vă protejează foarte
mult împotriva contaminării cu
Covid 19. Masca chirurgicală
(cea albastră) este de unică
folosință, de preferat sub 4
ore. Daca o scoateți sau o
umeziți, trebuie schimbată.
O mască improvizată, din şal,
fular sau guler de schi trebuie
fiartă şi călcată la temperatură

3. Aerisiți bine camera în
care locuiți sau vă desfășurați
activitatea de cât mai multe
ori posibil. Astfel, scădeți
concentrația virusului în aer.
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4.Tușiți sau strănutați la
nivelul cotului.
5. Mănușile te protejează,
dacă le porți corect în zone
potențial contaminate, iar
când ieși din aceste zone, să le
scoți, le arunci și te speli bine

pe mâini. Daca nu le arunci,
devin sursă de contaminare.
Ai grijă și unde le arunci,
pentru că poți contamina
acea zonă.
Măsura principală este să
nu duci mâna la față (cu sau
fără mănușă) și să te speli de
cât mai multe ori pe mâini cu
apă și săpun, cel puțin 20 de
secunde, astfel încât să frecați
bine toată suprafața ambelor
mâini și între degete.
6. Dezinfectați des mânerul
ușii de la intrarea în casă sau
din încăperile unde lucrați.
7. Atenție la îmbrăcăminte!
Pentru a evita contaminarea
prin haine, când ajungi acasă,
după ce te-ai spălat pe mâini,
te dezbraci de hainele de
stradă, le pui pe balcon sau

într-un loc prestabilit, care
să poată fi dezinfectat și poti
face un duș sau, după ce te
speli din nou pe mâini, te
îmbraci în hainele de casă.
Este bine să lași hainele de
stradă 24-48 de ore, dacă nu
le poți dezinfecta sau călca la
temperatură mare.
8. Atenție la încălțăminte!
Virusul este rezistent pe sol,
iar în zonele unde sunt multe
persoane contaminate sau
unde se scuipă pe jos, pe sol,
se poate găsi o cantitate mare
de virusuri. Este unul dintre
motivele pentru care apar noi
și noi cazuri, deoarece talpa
pantofului este contaminată.
La intrarea în casă este bine
să aveți două preșuri, unul în
exterior și altul în interior. Cel
din exterior să fie îmbibat în
soluție de clor. De pe primul
preș treci pe al doilea, te
descalți și îți pui pantoful în
același loc, zilnic, undeva
lângă intrare, pe o suprafață
ce poate fi dezinfectată cu clor.
NU UMBLA ÎN ACEEAȘI
PANTOFI AFARĂ ȘI ÎN CASĂ!
9. Pași recomandați când
ajungem acasă:
a. Înainte de a
intra, dacă

avem mănuși, le dăm jos și le
punem într-o pungă pe care o
sigilăm și aruncăm la coșul de
gunoi de afară.
b. Ștergem talpa pantofului
de preșul din exterior îmbibat
cu clor.
c. Intrăm în casă.
d. Ne descălțăm și punem
pantofii de stradă în același
loc, dar să nu fie acela în care
ținem pantofii de casă.
e. Luăm pantofii de casă.
f. Ne spălăm bine mâinile.
g. Ne schimbăm hainele și le
izolăm pe cele de stradă.
h. Dezinfectăm clanța sau
întrerupătoarele, cheile,
telefonul sau alte obiecte
folosite.
i. Ne spălăm din nou pe mâini.
j. Aerisim des încăperea.
Dacă ne creăm un
automatism pentru a urma
acești pași, ne va putea feri de
boală, să nu uităm că poate fi
o bătălie pe termen mai lung
și orice amănunt poate conta.
Concret, cu ce putem
începem fiecare dintre noi:
1. Să ne evaluăm riscurile
personale și familiale: unde
și în ce situație ne putem
îmbolnăvi? Cui
putem da

boala? Aplicăm măsurile de
prevenție cât mai complet și
cât mai corect posibil? Intrăm
într-una din categoriile de
risc? De unde putem cere
ajutor? Cui putem oferi
ajutor?
2. Să vedem cum ne putem
implica la nivel individual,
dar și colectiv (pentru că
multe măsuri colective ne vor
proteja și individual).
3. Să respectăm cu strictețe
regulile și recomandările.
4. Pentru a ne întări
preventiv organismul, în
această perioadă sunt
necesare modificări ale
stilului nostru de viață!
Magazinele alimentare nu
sunt închise, nu exagerați cu
stocurile, cumpărați alimente
diversificate, care să vă
ajute să mâncați sănătos şi
echilibrat (carne, legume,
fructe etc.). Nu mâncați
foarte mult. Dulciurile si
carbohidrații (paste făinoase,
cartofi, produse de panificație)
reprezintă un factor ce
favorizează multiplicarea
agenților patogeni.
5. Fă exerciții fizice zilnice, în
casă. Relaxează-te. Fiecare
are metodele sale de a se
deconecta de la presiunea
actuală.
6. Cât mai puțin alcool şi cât
mai puține țigări, sau deloc.
7. În cazul în care ai boli
cronice, asigură-te că acestea
sunt sub control.

Ținem aproape, deși
păstrăm distanța!
Numai împreună
vom reuși!

Informații preluate de pe
grupul City Doctors
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SFATUL
PSIHOLOGULUI

Atenție!
Frica scade
imunitatea!
Diana Amza, psihoterapeut
De-a lungul timpului,
omenirea a fost afectată
periodic de epidemii, printre
care cele mai cunoscute sunt
cele de gripă spaniolă, holeră
sau malarie. În prezent,
întregul glob se confruntă cu
răspândirea virusului SARSCoV-2, un coronavirus care
deși a fost preluat recent
de către om de la animale
purtătoare (lilieci), a reușit
să se extindă în mare parte
din cauza comportamentelor
iraționale alimentate de frică.
Reacțiile oamenilor – din
trecut și până acum – nu
diferă foarte mult în fața
pericolului, în special reacția
de luptă-sau-fugi.
Numim acest comportament
reacție, deoarece este un
răspuns activat de instinctul
de supraviețuire și mai puțin
prelucrat la nivel rațional.
Cu alte cuvinte, diferă
chiar părțile creierului care
guvernează tipul de reacție
luptă-sau-fugi, versus un
comportament bazat o decizie
strategică. Fuga de pericol
(de virus, în acest caz) duce,
contrar intenției persoanei,
la expunere suplimentară
a sa și a altora sau chiar la

răspândirea pericolului,
așa cum atestă
numeroasele cazuri
recente. În plus, a
trăi într-o stare de
frică îndelungată
nu rămâne fără
repercusiuni asupra
imunității, deoarece
o stare de tensiune
continuă consumă
rezervele energetice ale
corpului. O mobilizare
corectă presupune o
abordare strategică, bazată pe
o doză de rațiune, prevenire,
anticipare, altruism și
asumare.

Imunitatea, pe scurt

Imunitatea este proprietatea
organismului de a se proteja
de atacurile microbilor,
virusurilor sau substanțelor
toxice, păstrându-și astfel
starea de sănătate. Sistemul
imunitar, spre deosebire de
celelalte sisteme ale corpului
uman, nu poate fi localizat
într-un singur loc, fiind mai
degrabă o colaborare între
diferite tipuri de celule.
Echilibrul sistemului imunitar
poate fi menținut printr-o
alimentație sănătoasă, un
somn odihnitor, mișcare și

aer curat. Astfel, acesta
primește toate lucrurile
necesare pentru a funcționa
în parametri normali.
Este de subliniat faptul
că nu doar expunerea la
factori potențiali periculoși
ne alertează imunitatea,
ci și expunerea la pericole
abstracte, preconizate, prin
modul de gândire și emoțiile
induse de acesta – în special
frica.
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Frica și răspunsul la stres

Frica este definită ca o emoție
de bază, caracterizată prin
tensiune internă, îngrijorare
și modificări fiziologice
care pregătesc corpul de
reacția luptă-sau-fugi. Spre
deosebire de anxietate, care
nu are un obiect concret,
fiind mai degrabă susținută
la nivel mental prin scenarii
anticipative (Dacă mă
îmbolnăvesc? Dacă nu voi
avea ce mânca?), frica are
un obiect real la momentul
prezent.
Au fost identificate trei stadii
ale răspunsului la stres, cu
rolul de a adapta organismul
la schimbările survenite, și
anume:
- starea de alarmă (este
detectat pericolul și sunt
eliberați hormoni precum
cortizolul, adrenalina,
nonadrenalina)
- starea de rezistență
(organismul se reechilibrează
treptat, nivelul de hormoni
ai stresului revine la normal,
însă energia de apărare a
organismului este acum mai
scăzută)
- starea de epuizare
(organismul a pierdut
capacitatea de a se apăra,
apărând sindromul de burnout, oboseală cronică, sau
disfuncție).
Atunci când starea de
încordare este menținută pe
termen lung, persoana poate
resimți anxietate, schimbări
ale dispoziției, neajutorare,
disociere, atenuare a emoțiilor
și gânduri iraționale repetitive.
Starea de bine a organismului
este și ea influențată
inevitabil. Cu alte cuvinte,
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atunci
când te
îngrijorezi
excesiv, sau ești
în mod continuu în
stare de alertă, imunitatea
scade.
Îndeosebi în această perioadă,
în care oamenii își doresc să
rămână sănătoși, atitudinea în
fața dificultăților joacă un rol
important.

Iată mai jos patru lucruri
pe care le poți face,
din punct de vedere
psihologic, pentru a-ți
susține imunitatea:

1. Schimbă perspectiva!
Deseori stresul apare din
cauza modului în care privim
lucrurile, poate prea grav sau
catastrofic. Vorbește cu un
membru al familiei sau cu
un prieten despre grijile tale,
sau caută sprijin specializat.
Consilierea, în special în
mediul online sau telefonic,
este acum la îndemâna oricui.
2. Pune limite!
Sunt lucruri care stau în
puterea ta și lucruri pe care
nu le poți face, iar acest lucru
este firesc. Delimitează între
ele și alege-ți bătăliile.

3. Formează deprinderi
sănătoase privind somnul,
hidratarea, munca, relaxarea
și atitudinea față de viață.
Micile alegeri fac diferența,
fie că vorbim de alimentație,
de un program mai clar, de
o alegere a unui mod de
gândire. Fie că ești la serviciu
sau ai ales să te autoizolezi,
un program structurat te ajută
să menții echilibrul psihic.
4. Păstrează o igienă mentală
– practică recunoștința,
altruismul și umorul!
Sentimentul de recunoștință
stimulează producția de
dopamină și are efect
calmant, inducând o stare
de bine, altruismul susține o
imagine de sine pozitivă, iar
umorul eliberează endorfine,
combate stresul și crește
rezistența la boli!

FAMILIE

Tranziția
de la post la
alimentația normală
În timpul postului, organismul beneficiază de un aport crescut de fibre,
fitonutrienți, vitamine şi minerale vegetale, care susțin procesele naturale de
detoxifiere, alcalinizare şi eliminare a excesului de grăsimi. În plus, digestia se
desfăşoară mai uşor, necesitând un aport mai scăzut de energie. Aşadar, atunci
când facem tranziția către alimentația normală trebuie să ținem cont de efortul
suplimentar la care ne supunem corpul, pentru a evita neplăcerile asociate.
Iată câteva sfaturi de nutriție,
pentru a vă putea bucura de
bogăția de arome, gusturi şi
tentații, a meniurilor de Paşte.
1. Reintroduceți alimentele
de origine animală treptat.
Pentru a vă reacomoda
sistemul digestiv cu carnea,
ouăle şi brânzeturile, trebuie
să introduceți câte un
astfel de aliment, pe rând,
preferabil în zile diferite.
Începeți cu ouăle, apoi lactate
sau brânzeturi şi, abia în ce-a
de-a treia zi, carne slabă,
preparată prin frigere sau
coacere. Nu este recomandat
să asociați aceste alimente,
întrucât pot provoca indigestii
sau stări de disconfort
abdominal, precum balonări
şi flatulență.
2. Mențineți un aport crescut
de vegetale. Odată ce ați
decis să încheiați postul, nu
renunțați la consumul de
fructe şi legume. Ele trebuie
să constituie ponderea

principală a alimentelor din
meniul viitor, pentru a evita
perturbarea digestiei şi a
avea o alimentație echilibrată
şi sănătoasă.
3. Ajutați digestia cu
suplimente de enzime. În
timpul postului, sistemul
digestiv reduce producerea
de enzime ce descompun
alimentele de origine
animală. Aşadar, pentru a
susține o digestie uşoară
după revenirea la alimentația
normală, puteți ajuta
organismul cu suplimente de
enzime. Fructele şi legumele
sunt şi ele bogate în enzime.
Aşadar, în loc de desertul
clasic cu zahăr, puteți încerca
să consumați banane, kiwi,
ananas, papaya sau curmale,
la finalul meselor.
4. Mizați pe calitate, nu pe
cantitate. Bogăția meselor de
Paşte nu va consta în cantități
impresionante de mâncare,
ci în calitatea ingredientelor.

Cumpărați carne din surse
sigure, unde animalele cresc
libere şi sunt hrănite natural,
fără antibiotice sau hormoni.
Căutați mențiunea Bio sau
Organic, citiți cu atenție
etichetele. Carnea roşie
provenită din surse bio este
sănătoasă, fiind bogată în
vitamina B12, fier, zinc şi acizi
graşi esențiali.
5. Mențineți o hidratare
optimă. Asigurați-vă că aveți
la fiecare masă o supă caldă
sau un ceai de plante cald.
Beți sucuri naturale de fructe
şi apă. Sursele de hidratare
sunt multiple, însă evitați
consumul în exces de alcool –
acesta duce la deshidratare.
6. Faceți mişcare. O
plimbare după fiecare masă
consistentă, alături de
practicarea mersului activ
timp de 30 de minute pe zi,
vor favoriza digestia, starea
de bine şi o greutate optimă.
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Importanța
jocului în procesul
de învățare
Încă din primele săptămâni şi luni de viață copiii învață cum să se
raporteze la mediul înconjurător datorită interacțiunilor cu ceilalți,
adulți şi copii deopotrivă. Prezența părinților în viața celor mici, atenția şi
afecțiunea lor manifestate conştient şi consecvent sunt esențiale pentru
dezvoltarea armonioasă a bebeluşilor, însă, uneori, adulții uită un lucru
important: jocul şi efectul său benefic asupra evoluției cognitive a copiilor.
Beneficii ale jocului
pentru copii

Jocul reprezintă mult mai
mult decât ceea ce pare,
ajutându-i pe copii să
înțeleagă lumea din jurul
lor prin interacțiune directă
şi imaginație, precum
şi să învețe lucruri noi,
prin încercări repetate şi
dedicare. UNICEF a identificat
cinci modalități de bază prin
care jocul devine esențial în
dezvoltarea psihosomatică a
copiilor, la orice vârstă.
Aşadar:
• Jocul este cunoaştere:
copiii se joacă pentru a
descoperi sensul lumii din
jurul lor şi a înțelege noile
experiențe prin crearea de
legături cu ceea ce ştiu deja.
• Jocul este bucurie: în
afară de micile frustrări şi
provocări care pot apărea în
timpul jocului, sentimentul
general este de plăcere,
bucurie şi relaxare
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• Jocul presupune implicare
activă: copiii se implică
profund în jocul lor,
combinând activitate fizică,
mentală și verbală.
• Jocul este iterativ: copiii
se joacă pentru a exersa
abilități, a încerca posibilități,
a revizui ipoteze și a
descoperi noi provocări, în
mod activ.
• Jocul este interactiv:
acesta le permite copiilor să
comunice idei şi să creeze
legături şi prietenii, prin
interacțiune socială, cu alți
copii şi cu adulții din jurul lor.

Jocul şi învățarea

În afară de competențele
emoționale şi sociale pe care
le dezvoltă jocul, acesta ar
trebui să fie nelipsit atunci
când obiectivul nostru, pentru
cei mici, este învățarea.
Aceasta deoarece jocurile
formează deprinderi de
planificare şi urmărire
a unui scop, de utilizare

a conceptelor abstracte
din fizică precum frecare,
cantitate, mişcare în spațiu
şi transpunerea lor în lucruri
concrete. În interacțiunile
sociale implicate în joacă,
cei mici învață negocierea
şi dezbaterea, precum şi
gândirea logică şi memorarea.
Competiția în activitățile de
grup dar şi competitvitatea pe
cont propriu, în timpul jocului,
îi învață să devină ambițioşi
şi să îşi obțină satisfacție din
propriile realizări.
Aşadar, încurajați copiii, de
orice vârstă, să se joace,
fie liber, fie îndrumați de un
adult, să finalizeze jocul şi
să se bucure de el. Frecvent,
cei mici se pot supăra atunci
când pierd un joc de echipă,
întrucât competiția este un
motivator important, însă
încercați să-i învățați că mai
importantă este experiența
şi bucuria jocului, decât locul
fiecăruia, la final.
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Poluarea
aerului creşte
riscul de diabet
Efectele devastatoare ale poluării atmosferice asupra sistemului
respirator şi cardiovascular sunt cunoscute şi dezbătute frecvent în
mass-media de specialitate şi nu numai. Particulele în suspensie și
gazele nocive din aer afectează, însă, şi alte organe şi funcții vitale
ale organismului. Cei mai afectați de poluare sunt copiii, bătrânii și
persoanele care lucrează în aer liber, în zonele poluate.
Poluarea şi diabetul

Studii recente au evidențiat
modul în care poluarea
aerului, în special cu
particule în suspensie,
influențează şi producerea
insulinei, crescând riscul
de apariție a diabetului.
Particulele PM10 şi PM2.5,
extrem de mici, sub formă
solidă şi lichidă, provin din
arderi, trafic rutier, polenuri,
reziduuri şi particule de
sol, şi pot pătrunde în căile
respiratorii, ajungând în
plămani, iar de acolo, în
sânge. Un studiu longitudinal,
realizat pe 1 729 108 de
participanți din Statele
Unite ale Americii, timp de
peste 8 ani, şi publicat în
anul 2018 în revista „The
Lancet” demonstrează
riscurile expunerii pe
termen lung la poluanți de
tipul PM2.5 în declanşarea
diabetului, precum şi un
risc de mortalitate crescut.
De asemenea, nivelul de
concentrație a particulelor

influențează substanțial
riscul de diabet. Doar în anul
2016, poluarea a provocat
aproximativ 3,2 milioane de
cazuri de diabet, 14% din
totalul la nivel mondial, și
aproximativ 8,2 milioane de
ani de viață sănătoși au fost
pierduți. Numărul de cazuri
variază considerabil în funcție
de aria geografică, cu accente
în țările mai puțin dezvoltate.

Cercetătorii au descoperit
faptul că anumite clase de
bacterii mediază parțial
efectele toxice ale poluării
în dezvoltarea diabetului.
Pe de altă parte, poluarea
atmosferică afectează
microbiomul, ceea ce
conduce la îngrădirea funcției
protective a bacteriilor
intestinale şi la riscul crescut
de diabet.

Microbiomul intestinal şi
diabetul

Expunerea îndelungată la
poluare produce dezechilibre
majore în organismul uman,
provocând boli grave, ale
căror factori de risc ar
putea fi controlați în condiții
atmosferice favorabile.
Schimbarea mediului de
lucru sau a domiciliului pot
fi dificile, însă este extrem
de important ca, periodic, să
petreceți timp în aer curat, în
stațiuni balneoclimaterice, la
munte ori la malul mării şi să
aveți o alimentație sănătoasă,
bogată în prebiotice, care
hrănesc microbiomul.

Cercetări suplimentare
denotă agresivitatea
particulelor de poluanți PM
2,5 şi PM1 asupra florei
intestinale, a microbiomului.
Un studiu publicat în revista
„Environment International”
în anul 2019, realizat în China,
demonstrează modul în care
flora intestinală acționează
asupra particulelor în
suspensie, ce pătrund
în organism, protejând
intestinele şi crescând
sensibilitatea la insulină.
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Rolul vitaminelor
în infecțiile virale
Rezistența organismului la infecțiile virale este determinată de un
sistem imunitar puternic. Acesta se bazează pe un cumul de factori,
precum alimentația echilibrată, cu aport crescut de fructe şi legume,
ce furnizează organismului vitamine esențiale, activitate fizică, odihnă
suficientă, echilibru emoțional şi mental.
Vitaminele erou

Vitamina A joacă un rol
vital în sistemul imunitar,
optimizând activitatea
globulelor albe. De
asemenea, este esențială
pentru menținerea și
vindecarea structurilor
epiteliale, ale tractului urinar
și epiteliului pulmonar,
reducând riscul de infecție.
Vitamina A este liposolubilă,
putând deveni toxică dacă
este luată în doze mari,
pentru perioade lungi de
timp. Aşadar, creşteți aportul
doar în perioadele critice,
atunci când organismul are
mai multă nevoie. Se găseşte
în spanac, morcovi, broccoli,
cartof dulce, ardei, ouă,
brânză, caise, fistic.
Vitaminele B, în special
vitaminele B6, B9 și B12
acționează ca antioxidanți,
sporind astfel eficiența
răspunsului imunitar.
Vitamina B9, acidul folic,
este responsabil pentru
funcționarea normală a
creierului şi menținerea
sănătății mentale şi emoționale.
Organismul utilizează vitamina
B6 pentru a absorbi vitamina
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B12 și a produce celule roșii,
dar şi pentru a optimiza
răspunsului imunitar, prin
creșterea producției de
anticorpi. Le regăsiți în carne
roşie, peşte şi fructe de mare,
lapte, ouă, cereale, fasole,
avocado, spanac.
Vitamina C joacă un rol
esențial în sistemul imunitar,
crescând capacitatea sa de
a lupta împotriva infecției.
Vitamina C contribuie la
producția de interferon (un
compus natural antiviral al
organismului), acționând
ca un puternic antiviral și
antibacterian. Totuşi, atunci
când aveți o infecție, nivelul
de vitamina C scade, aşa încât
este necesară suplimentarea
pe cale alimentară. Bogate
în vitamina C sunt: kiwi,
căpşunele, roșiile, varza,
citricele, ardeii verde și roșu,
spanacul, mazărea verde.
Vitamina D se sintetizează
epitelial prin acțiunea directă a
soarelui asupra organismului
uman. Întrucât pot apărea
carențe în timpul sezonului
rece, se recomandă
administrarea de

suplimente cu Vitamina D.
Aceasta este responsabilă
pentru sănătatea sistemului
osos, dar şi pentru reglarea
răspunsului imun împotriva
virusurilor, având efecte asupra
citokinelor proinflamatorii,
molecule ce intervin în
apărarea organismului
împotriva agenților infecțioși.
Se găseşte în lactate, ouă,
peşte gras, carne roşie,
portocale, migdale.
Vitamina E este
imunoregulatoare și
joacă un rol important în
îmbunătățirea răspunsului
imunitar, prin inactivarea și
inhibarea radicalilor liberi
ca urmare a activității sale
antioxidante. Se află în
semințe de floarea-soarelui,
germeni de grâu, alune, roșii,
spanac, broccoli, șofran.
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Munca la domiciliu
Pregătirea mentală și stabilirea obiectivelor
Trecem cu toții printr-o perioadă cu multe incertitudini,
temeri, ştiri alarmante şi tensiuni. Viața noastră a
luat o întorsătură total neprevăzută şi indezirabilă:
izolarea la domicliu, pe fondul extinderii pandemiei
de Covid-19. În acest context, foarte mulți dintre
noi trebuie să lucreze de acasă, uneori chiar şi cu
copiii în preajmă. Cum ne putem menține eficienți?
Cum putem păstra un echilibru între emoțional şi
profesional, familie şi muncă?
Pregătirea mentală este
esențială în această situație.
Pentru a vă putea concentra
şi a fi eficienți, este nevoie
de o abordare pe termen
mediu a tuturor activităților
şi obiectivelor, precum şi de
stabilirea unui plan de lucru,
similar cu cel de la birou.
Astfel, veți avea continuitate
în activitate, iar aceasta nu
va părea o intruziune, ci o
integrare firească a muncii în
viața privată.
Alegerea şi amenajarea
plăcută a spațiului de
lucru este, de asemenea,
importantă, întrucât este
dovedit științific că acesta
nu doar influențează starea
de bine, ci și performanța
și productivitatea muncii. O
poziționare a biroului sau
spațiului de lucru care să
permită accesul la lumină
naturală sau o lampă cu
lumină caldă aprinsă în
apropiere vă pot ajuta.
Stabiliți obiectivele realist şi
concentrați-vă pe finalizarea

lor cu succes, nu pe programul
de lucru. Este foarte posibil să
fie necesar să vă ocupați de cei
mici în prima parte a zilei şi să
puteți lucra abia după-amiază,
aşadar comunicați colegilor şi
managerului intervalul în care
veți lucra şi mențineți contacul
online cu aceştia. Astfel, veți
asigura o relație de lucru
sănătoasă şi aşteptări realiste.
Pentru ca productivitatea să
nu fie afectată, trebuie să vă
asigurați că puteți măsura
rezultatele muncii, în detrimentul
numărului de ore lucrate.
Este posibil să aveți nevoie
de câteva dispozitive şi
instumente pentru a recrea
un loc de muncă autentic: un
birou ergonomic, eventual
pentru lucru în picioare, un
scaun comfortabil, căști de
calitate fără fir, un router
wireless de înaltă viteză,
precum şi aplicații de tip
calendar şi liste, dar şi pentru
lucru în echipă, managementul
timpului şi al proiectelor. Chiar
şi de acasă trebuie repectate
regulile de securitate,

respectiv antivirus, firewall
şi VPN active pe computerul
personal sau pe cel furnizat de
companie.
Aspectul emoțional este,
poate, cel mai important. Vă
recomandăm moderație în
implicare și activități clar
delimitate profesional, timp
pentru mișcare și relaxare.
Pentru a putea face față din
punct de vedere emoțional
muncii de acasă, este
important să continuați să vă
îngrijiți din punct de vedere
fizic, nu vă neglijați aspectul,
mențineți un tonus activ, luați
pauze de câte 5-10 minute,
de mai multe ori de-a lungul
zilei, oferiți-vă timp pentru
pauza de prânz, alături de
familie, mențineți legătura
cu cei apropiați. La finalul
programului, pentru a vă
deconecta, puneți deoparte
laptopul și telefonul, schimbați
hainele și axați-vă pe familie.
Luați cina împreună, jucați-vă
cu copilul, uitați-vă la un film,
ascultați muzică.

24

AFECȚIUNI

Câtă apă să bei
într-o zi?
Crina Coliban

Sunt sigură că și tu ți-ai pus întrebarea asta de
multe ori, din clipa în care ți-ai dat seama cât
de mult înseamnă acei 2 litri despre care tot
auzi că ar trebui să fie porția ta din fiecare zi.
M-am întrebat și eu, pentru că, știi, nu toți avem
același tip de activitate în fiecare zi. Mă gândesc că
un om care merge la sală sau care are multe lucruri
de rezolvat prin oraș simte un fel de sete diferit total de cel pe care îl
simte un om care stă toată ziua pe scaun, într-un birou cu aer condiționat.
După cum mă știi, când
am nevoie să răspund la o
întrebare, mă documentez din
cât mai multe surse logice și
științifice, astfel încât să fiu
sigură că am răspunsul cel
mai actual și cel mai sigur.
Așadar, după ce am studiat
răspunsuri ale mai multor
experți pe subiect, pot să îți
spun câtă apă să bei astfel
încât să îți fie bine.
Cantitatea de apă de care ai
nevoie într-o zi depinde de:
• Vârstă, sex, tipul de
activitate (fizică, intelectuală);
• Ce mănânci (cât de sărat,
cât de mult conținut de apă
are alimentul);
• Ce bei (dacă bei alcool,
ceaiuri sau alte băuturi);
• Mediul în care trăiești.

Orice lichid bei și orice
mâncare mănânci intră la
categoria: Apă
Alimentele de peste zi se
consideră că acoperă 1/5 din

cantitatea totală de apă de
care ai nevoie.
Mayo Clinic spune că
recomandarea ar trebui să fie
2 litri de lichide (nu de apă)
pe zi, pentru că și ceaiurile
neîndulcite, apa cu legume/
fructe/ierburi infuzate,
apa carbogazoasă, laptele,
sucurile, supele contribuie la
hidratare.
Alimente pline de apă sunt:
castravete, pepene roșu,
pepene galben, salată verde,
varză, roșii, căpșuni, mere,
pere, struguri, ananas,
portocale, grepfrut, cartof
copt, somon, piept de pui.
Atenție! Dacă mănânci
constant alimente sărate/
diuretice, ele te vor ajuta să
dai afară apa, deci vei avea
nevoie de și mai multă apă.
Alimentele care cer apă sunt:
• Murături, pizza, pește
afumat;

• Mezeluri, brânzeturi,
măsline sărate;
• Tortilla, chipsuri, ketchup,
cartofi prăjiți.

Cum îți dai seama că
trebuie să bei apă?

1. Devii atent la corpul tău.
Dacă ți-e sete, e semn clar, ai
putea fi deshidratat deja.
2. Te uiți mereu în vasul de
toaletă, ca să vezi dacă urina
ta este incoloră. Cu cât e mai
galbenă, cu atât să bei mai
multă apă!
3. Ai transpirat? Bea apă.
4. Ai ochii uscați sau umflați,
pielea uscată, buze crăpate?
Bea apă!
5. Te doare capul? Bea
întotdeauna apă!
6. Ai cârcei? Te dor mușchii?
Te simți mai mereu obosită?
Apă!
7. Respirație urât
mirositoare? Apă!
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Sinuzita

Complicații, tratament şi remedii
Sinuzita, inflamarea sinusurilor nazale, apare de cele mai multe ori ca
urmare a pătrunderii virusurilor în cavitatea nazală. Simptomele constau
în congestie nazală, secreții purulente, durere intensă de cap în zona
frontală, simțuri alterate şi chiar febră ce ajunge până la 40° Celsius.
Ameliorarea simptomelor
este esențială pentru
facilitarea vindecării, însă nu
suficientă, întrucât sinuzita
poate degenera în complicații
periculoase, prin scurgerea
sau propagarea infecției
către alte țesuturi.
Tratarea corectă a sinuzitei
previne atât cronicizarea
sa, cât şi afecțiuni precum:
faringoamigdalita, infectarea
osaturii maxilarelor (osteita),
infecția țesuturilor moi ale
orbitei (abces sau celulită
orbitală), a membranelor
protectoare ce înconjoară
creierul (meningita) sau
a spațiului dintre aceste
membrane şi oasele craniene
(abces epidural) şi, mai rar,
chiar formarea de cheag la
nivelul sinusului cavernos, o
rețea de vene responsabilă
pentru circulația sangvină la
nivelul feței.

Tratamentul sinuzitei

Tratamentul coerent al
sinuzitei include:
• decongenstionante
nazale, ce eliberează căile
respiratorii superioare,
prevenind acumularea
de secreții şi infecțiile
bacteriene;
• medicamente
antiinflamatorii, analgezice
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şi antitermice, pe bază de
ibuprofen sau paracetamol;
• siropuri, soluții sau
capsule mucolitice pe bază
de extracte din plante, ce
favorizează fluidificarea
secrețiilor nazale.
Dacă, după 7-10 zile de
tratament, simptomele
nu se ameliorează este
necesar un consult de
specialitate, în cadrul căruia
medicul vă poate prescrie
un antibiotic. De asemenea,
în cazurile de sinuzită
cronică, neresponsivă la
tratament, medicul poate lua
în considerare o intervenție
chirurgicală.

Remedii naturale în
tratarea sinuzitei

Iată o serie de remedii
naturale ce susțin procesul
de vindecare în sinuzită:
• Odihna: este esențială
pentru creşterea rezistenței
organismului şi luptă
împotriva inflamațiilor;
• Lavajul nazal cu soluții
saline izotone sau hipertone:
umezesc membranele,
curăță particulele de praf,
poluanți şi alergeni, şi
drenează mucusul acumulat;
• Inhalațiile: apă caldă
cu câteva picături de ulei
esențial de eucalipt sau

mentă, ajută la eliberarea
căilor respiratorii şi la
drenarea secrețiilor;
• Lichide: apa, sucurile
de fructe şi supele calde
hidratează organismul,
favorizând diluarea
secrețiilor nazale;
• Alimente antiinflamatoare
şi condimente iuți, precum:
ghimbir (în limonadă sau
ceai), ceai de cimbru,
ananas (conține bromelaină,
o substanță puternic
antiinflamatoare). Pasta
wasabi, hreanul şi semințele
de muştar sunt antivirale şi
decongestionante naturale;
• Evitați mediile uscate şi
poluate, în special locurile de
fumat, iar acasă utilizați un
umidificator de aer.
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Acidul rozmarinic
Remediu natural împotriva alergiilor

Strănuturi repetate, pruritul nasului, al gâtului şi feței, congestie şi
secreții nazale, ochi injectați, piele iritată, dificultate de concentrare şi
chiar astm. Vă sunt cunoscute aceste simptome? Da, polenurile încep să
îşi facă simțită prezența, iar sistemul imunitar reacționează, producând
anticorpi. Totuşi, chiar plantele au un antidot.
Ce este acidul rozmarinic

Acidul rozmarinic (AR) este
un ester al acidului cafeic,
element component al
câtorva plante medicinale
din familia Laminaceae.
Acestea sunt: menta sau
izma (Mentha spicata),
perilla frutescens (o plantă
asemănătoare cu menta
sau urzica, ce provine din
Coreea, fiind aclimatizată şi
în România), salvia (Salvia
officinalis), roinița (Melissa
officinalis), şovârful (Origanum
vulgare), cimbrul (Thymus),
rozmarinul (Rosmarinus
officinalis) şi altele. Aceste
plante sunt utilizate în mod
tradițional, dar şi în preparate
de tipul suplimentelor
alimentare, pentru a trata
simptomele infecțiilor căilor
respiratorii superioare. AR
se găseşte din abundență în
aceste plante aromatice şi, în
ciuda denumirii sale, oamenii
de ştiință au descoperit
că menta, salvia, roinița şi
cimbrul conțin o concentrație
chiar şi de aproape 9 ori mai
mare de AR decât rozmarinul.

Efectele terapeutice al
acidului rozmarinic
AR, prezent în frunzele
plantelor medicinale, are

respiratorii superioare,
ameliorând simptomele
rinitelor alergice.

Modalități de utilizare

multiple efecte benefice
asupra organismului, fiind:
antiinflamator, antioxidant,
antitumoral, imunomodulator,
dar şi antimicrobial.
Atenuează receptorii
limfocitelor T, cu efect
asupra limitării afecțiunilor
alergice de tipul conjuctivitei,
rinitei sau astmului alergic,
dar este şi un protector
împotriva neurotoxicității,
putând întârzia evoluția bolii
Alzheimer.
În cazul alergiilor de
sezon, AR poate fi utilizat
pe termen lung pentru a
reduce inflamația traheei
şi bronhiilor, care apare
în boala astmului bronşic
alergic, precum şi a căilor

Studiile au arătat o
eficiență maximă în
timpul tratamentelor
cu suplimentele
alimentare naturale,
de tipul capsulelor,
având o concentrație de
150 de miligrame de AR,
administrate de trei ori
pe zi, preferabil în timpul
mesei. Ceaiurile şi tincturile
– extracte hidroalcoolice –
din plante cu concentrație
mare de AR pot ajuta în
ameliorarea simptomelor,
atunci când sunt utilizate
pe termen lung, ca parte a
unei abordări terapeutice
mai largi pentru tratarea
afecțiunilor respiratorii de tip
alergic.

Concluzii

Acidul rozmarinic este
un remediu natural în
tratamentul afecțiunilor
alergice, ceea ce constituie
un avantaj în lupta unui
număr din ce în ce mai mare
de copii şi adulți cu alergiile
asociate nivelurilor de
poluare în creştere.
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Medicamente care
ne atacă ficatul
Una dintre principalele funcții ale ficatului este aceea de metabolizare a
substanțelor ingerate: alimente, medicamente, alcool. Medicamentele
trec prin nenumărate studii preclinice şi clinice, ele fiind considerate
sigure de autorități naționale sau internaționale de reglementare în
industria farmaceutică.
În ciuda acestui
fapt, în funcție
de afecțiuni
preexistente,
dozaje mai
mari sau de
consumul
alături de
alcool ori în alte
combinații decât
cele testate, unele
grupe de medicamente
devin toxice, putând duce
până la insuficiență hepatică.

sau eritromicina,
antiartritice sau
imunosupresive
ca metotrexat
sau azatripină,
medicamente
antifungice,
niacină, steroizi,
substanțe ce
inhibă formarea
acidului uric ca
alopurinol sau antivirale
pentru HIV prezintă risc
crescut de hepato-toxicitate.

Medicamente toxice
pentru ficat

Plante şi suplimente
naturale hepatotoxice

Multe dintre medicamentele
care se vând fără
prescripție medicală
conțin substanțe toxice,
precum: antiinflamatoare
nonsteroidiene (acidul
acetilsalicilic sau aspirina,
ibuprofen, naproxen),
acetaminofen (paracetamol)
produc boli hepato-toxice
atunci când sunt luate în doze
prea mari sau cu alcool.
Medicamentele prescrise
pentru anumite afecțiuni,
precum: statinele pentru
scăderea colesterolului
produs chiar de ficat,
antibiotice ca amoxicilina
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Suplimentele alimentare și
pe bază de plante, chiar dacă
sunt „naturale”, pot fi toxice.
Producția și distribuția
acestor suplimente nu este
reglementată la fel de atent
ca în cazul medicamentelor,
iar uneori pot provoca leziuni
ale ficatului. Unele dintre
produsele naturale despre
care se știe că sunt toxice
pentru ficat includ planta
de chaparral, scutellaria,
yohimbe, ceai comfrey şi
kava, dar există multe altele.
Chiar și suplimentele de
vitamine (în special vitamina
A) și minerale (ca fierul),
ori produsele de slăbit, pot

provoca afectarea hepatică
semnificativă.

Atenționări

Pentru a evita
supraîncărcarea ficatului
cu substanțe toxice din
medicamente şi suplimente,
întotdeauna:
• Informați medicul curant
sau farmacistul dacă suferiți
de afecțiuni hepatice sau
dacă experimentați efecte
adverse ale tratamentului
urmat;
• Citiți cu atenție prospectul
medicamentelor şi
suplimentelor;
• Respectați doza recomandată
de medic sau în prospect;
• Nu combinați mai multe
medicamente cu potențial
hepatotoxic, cu alcool, cafea,
băuturi acide sau lapte;
• Nu combinați mai multe
medicamente pe bază de
acetaminofen (paracetamol);
• Nu luați medicamente după
data de expirare;
• Nu luați suplimente de
fier sau vitamina A fără
recomandarea medicului;
• Nu lăsați medicamente
sau suplimente la îndemâna
copiilor.
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Celulita orbitală
Pericol vital pentru copii

Celulita orbitală sau postseptală reprezintă infecția țesuturilor moi de
la nivelul orbitei şi evoluează în spatele septului orbital. Aceasta este o
afecțiune oftalmologică gravă, care, netratată, poate duce la pierderea
parțială sau totală a vederii. Cel mai des sunt afectați copiii mici, însă
poate apărea la orice vârstă.
Simptome

Boala se manifestă prin
inflamații ale țesuturilor din
jurul ochilor, având ca efect
împingerea ochiului înspre
exterior şi fiind asociată
cu durere la mişcare şi
limitarea mobilității ochiului.
Alte simptome sunt: pleoape
tumefiate şi roşii, secreții
oculare, febră, lipsa poftei
de mâncare, oboseală
accentuată, durere de cap.
Afectarea sau chiar pierderea
vederii pot apărea brusc şi
sunt extrem de grave în cazul
copiilor, al căror nerv optic
poate fi afectat de infecție.

Cauze

Principala cauză a celulitei
orbitale este infecția
sinusurilor, sinuzita putând
degenera în afecțiuni
ale țesuturilor orbitale.
Infecțiile pleoapei, răni
oculare sau intervenții
chirurgicale, abcese
dentare superioare
sau alte afecțiuni cu
cauze bacteriene se
pot răspândi la nivelul
țesutului adipos sau
muscular al orbitei. Cele
mai frecvente bacterii
întâlnite în infecțiile
orbitale sunt streptococii şi

stafilococii, în mod special
Staphylococcus aureus.

sau pierderea totală a
vederii, mai ales la copii.

Diagnostic şi tratament

Tratamentul infecției este pe
bază de antibiotic de spectru
larg, administrat intravenos,
ce va fi început imediat după
diagnosticare. Se recomandă
internarea pacientului, pe
toată durata tratamentului,
pentru monitorizarea evoluției
şi a simptomelor asociate.
În cazul în care infecția nu
răspunde la tratament, acesta
poate fi schimbat rapid.
De asemenea, intervenția
chirurgicală se poate impune
dacă există deja complicații
intracraniene sau dacă
simptomele se agravează, cu
scopul de drenare a lichidului
acumulat, de prelevare de
noi probe de țesut sau de
îndepărtare a unui obiect
străin de la nivel orbital.

Dacă observați oricare dintre
simptomele amintite, este
necesară o vizită la medicul
oftalmolog. Examinarea
clinică, alături de o eventuală
prelevare şi examinare în
laborator a unei probe de
sânge sau secreție oculară
vor releva originea bolii
şi se va putea institui un
tratament adecvat. Acesta
trebuie urmat conform
instrucțiunilor, pentru a se
evita posibile complicații
severe, precum: abces
orbito-ocular, meningită,
septicemie, pierderea auzului

Diagnosticarea precoce
a celulitei orbitale şi
demararea rapidă a
tratamentului sunt
cruciale în prevenția
apariției unor
complicații periculoase,
în special în cazul
copiilor, al căror sistem
imunitar este în formare.
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Hipertensiunea
rezistentă la
tratament
Hipertensiunea arterială reprezintă una dintre principalele
cauze ale afecțiunilor cardiovasculare, cu o incidență crescută
pe măsura avansării în vârstă. Controlul tensiunii este un deziderat
constant al medicilor la nivel mondial, cu atât mai mult cu cât există
cazuri de hipertensiune rezistentă sau refractară la tratament.
Identificarea corectă şi
tratamentul hipertensiunii

Măsurarea tensiunii arteriale
de către medicul de familie
trebuie să devină o rutină
după vârsta de 40 de ani.
Limitele tensiunii sistolice
şi diastolice se țin sub
supraveghere pentru a
detecta modificări repetate,
peste normalul de cel mult
120 cu 80 de milimetri
coloană de mercur. Pentru a
se evita diagnosticarea falsă
şi inițierea unui tratament
inutil, se recomandă utilizarea
unui tensiometru cu manşetă
potrivită şi acordarea timpului
pentru liniştirea pacientului.
Aceste practici previn efectele
anxietății create de prezența
în cabinetul medicului
(„sindromul halatului alb”).
După ce este confirmată
hipertensiunea, medicul
va prescrie un tratament
adecvat, adaptat pacientului,
care conduce, în general, la
relaxarea vaselor de sânge şi
eliminarea excesului de sodiu
şi apă din organism. Acesta va
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ajuta la scăderea tensiuni şi
ținerea ei sub control.

Rezistența la tratament şi
cauze

În mod normal, în circa două
săptămâni după stabilirea
tratamentului, tensiunea ar
trebui să scadă, însă există
cazuri când acest lucru nu se
întâmplă. Atunci, atât dozajul,
cât şi substanțele active pot
suferi modificări şi ajustări.
În funcție de valorile tensiunii
arteriale şi a altor afecțiuni
asociate, medicul poate
prescrie până la trei tipuri de
medicamente, în doze diferite.
Dacă valorile rămân ridicate,
în ciuda urmării cu strictețe
a tratamentului, medicul
va pune diagnosticul de
„hipertensiune rezistentă la
tratament”. Această condiție
impune utilizarea a mai mult
de trei medicamente, cu
acţiune sinergică, şi mărirea
dozei de întreținere.
Cauzele exacte ale
hipertensiunii refractare
nu sunt cunoscute, aceasta

fiind corelată cu insuficiența
renală, însă ca predictori se
pot aminti: vârsta înaintată,
diabetul zaharat, dieta
hipersodică, obezitatea,
apneea de somn. Consecințele
unui tratament inadecvat
pot conduce la hipertrofia
ventriculară stângă şi
infarctul miocardic acut.

Soluții de urmat

Tratamentul medicamentos
poate fi completat cu
modificări ale stilului de viață,
care să susțină eforturile
organismului:
• Exerciții fizice dinamice, cel
puțin 30 de minute, zilnic;
• Renunțarea la alcool şi
fumat;
• Dietă echilibrată: fără sare,
zahăr şi grăsimi în exces,
bazată pe legume, fructe,
cereale şi carne slabă;
• Reducerea administrării
de antiinflamatoare
nesteroidiene, contraceptive
orale, analgezice şi
stimulente, ce pot inhiba
tratamentul.
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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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Anemia feriprivă
Simptome, cauze şi tratament

Vă simțiți obosiți, slăbiți, aveți pielea palidă,
dureri, amețeli şi pofte neobişnuite? Este
posibil să suferiți de anemie feriprivă, cauzată
de aportul insuficient de fier din organism.
În lipsa fierului, numărul de celule roşii din
sânge scade, la fel şi capacitatea sângelui de
a oxigena țesuturile. Diagnosticarea se face
în urma unei hemoleucograme, analiză care va
evalua nivelul de fier din sânge, iar medicul vă va
prescrie un tratament, alături de o dietă adaptată.
Simptome

Simptomele anemiei sunt mai
dificil de observat la început,
când pot fi puse pe seama
lipsei de odihnă, a stresului
sau a unei alimentații
neechilibrate de moment.
Atunci când carența de
fier se accentuează, apar
şi alte simptome față de
cele evidențiate, precum:
respirație scurtată,
extremități reci şi înțepături
în picioare, ritm cardiac
neregulat, unghii care îşi
schimbă curbura şi se
exfoliază, dureri de cap sau
în piept, mâncărimi ale pielii,
dar şi scăderea sistemului
imunitar şi infecții repetate.
În cazuri severe de anemie
feriprivă a gravidelor
pot apărea malformații
congenitale şi greutate mică
la naştere sau chiar naştere
prematură. Copiii pot suferi
de tulburări cognitive şi de
dezvoltare.

O vizită la medic este vitală în
cazul anemiei, întrucât doar
în urma hemoleucogramei
se poate pune diagnosticul
corect şi iniția un tratament.
Nu luați niciodată suplimente
de fier fără rețetă, întrucât
pot provoca acumulare de fier
în exces şi afecțiuni hepatice
sau alte tulburări.

Cauze şi grupuri de risc

Cea mai frecventă cauză a
anemiei este hemoragia,
care se manifestă în timpul
menstruației, însă poate
apărea şi ca urmare a unui
ulcer, a herniei hiatale,
existenței unui polip la nivelul
colonului sau chiar a unui
cancer de colon. Alimentația
deficitară în fier sau
malabsorbția de fier (semn
al bolii celiace) duc la anemie.
Graviditatea reprezintă
o perioadă de consum a
rezervelor de fier datorită
volumului suplimentar de
sânge necesar mamei pentru
hrănirea şi dezvoltarea
fetusului.

Deficitul de fier apare în
cazul femeilor, în special în
perioadele de menstruație şi
în timpul sarcinii.
Sugarii şi copiii mici au un
necesar de fier crescut, pe
care nu îl poate satisface
exclusiv laptele matern sau
alimentația insuficient de
variată. Vegetarienii sau
veganii nu consumă carne şi
pot avea carențe. Donatorii de
sânge au nevoie de un aport
sporit de fier pentru a reface
rapid volumul de celule roşii.

Tratament

Medicul vă poate prescrie
suplimente orale cu fier, în
concentrație optimă, aşa
că nu depăşiți doza. O dietă
diversificată include alimente
bogate în fier (carne roşie,
ficat, pui, curcan, broccoli,
vegetale verzi, leguminoase,
cereale integrale), dar şi în
vitamina C, pe care o găsiți în
citrice, căpşune, kiwi, roşii.

40

AFECȚIUNI

Fisura
anală

Simptome și tratament
Fisura anală reprezintă o ruptură a mucoasei din interiorul anusului,
ce poate provoca, sau nu, durere la eliminarea scaunului. În funcție
de dimensiune şi de presiunea care se exercită, aceasta sângerează.
Nu trebuie să vă speriați. Fisura anală este o afecțiune neplăcută, dar
minoră. Diagnosticată la timp, se tratează prin alimentație, stil de viață
şi tratament local.
Simptome şi cauze

Semnele unei fisuri anale
includ: sângerare de culoare
deschisă la defecare, iritație
sau durere locală în timpul
sau ulterior eliminării
scaunului, o spărtură sau o
umflătură în pielea din jurul
anusului.
Cel mai des sunt afectați
copiii mici, însă se întâlneşte
şi la alte grupe de vârstă, iar
cauzele apariției fisurilor țin
de: constipație şi eliminarea
scaunelor tari, de mari
dimensiuni, sau diareea
cronică, în care aciditatea
scaunului afectează mucoasa
anală. Boala Crohn sau
alte afecțiuni intestinale
inflamatorii pot provoca
inflamație în zona rectală
şi duc la fisuri. Cauze rare
includ cancerul anal, HIV,
TBC, sifilisul sau herpesul.

Când şi de ce este necesar
un consult medical?
Dacă observați sânge deschis
la culoare pe hârtia igienică,
asociat sau nu simptomelor
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specifice, mergeți la medic.
Cronicizarea şi complicațiile,
precum extinderea către
musculatura sfincterului anal
sunt mult mai dificil de tratat
şi pot necesita intervenție
chirurgicală. Medicul va
analiza zona fie prin tuşeu
rectal, fie prin anoscopie,
sigmoidoscopie sau
colonoscopie, în cazuri mai
grave, şi va diagnostica fisura
în funcție de localizare şi
eventuale inflamații asociate.

Cum se tratează fisura
anală?

Majoritatea cazurilor de fisuri
anale nu necesită tratament
intensiv, medicamentos
sau chirurgical, în special
în cazurile diagnosticate
precoce. Alimentația
adecvată şi un stil de viață
sănătos şi activ susțin
tratarea afecțiunii. Aportul
mărit de fibre naturale,
provenite din fructe şi legume
proaspete şi consumul de
lichide – minimum 2 litri de
apă pe zi, asociat evitării
consumului de alcool şi cafea

în exces, acestea ducând
la deshidratare, reprezintă
fundația în ameliorarea
fisurii. De asemenea, puteți
lua suplimente de fibre şi
laxative uşoare, pentru a
facilita tranzitul intestinal.
Local, se recomandă băi
calde de şezut, ce relaxează
musculatura anală,
diminuează iritațiile și cresc
fluxul de sânge în zona
anorectală. Medicul poate
recomanda aplicarea de
creme pentru îmbunătățirea
circulației sangvine şi uşoara
anestezie a zonei, sau
tratament medicamentos.
Intervenția chirurgicală poate
fi o soluție în cazul fisurii
anale cronicizate şi constă fie
în injecții cu toxină botulinică
de tip A, fie în sfincterectomie
internă. Recidiva are un
potențial ridicat, aşa că este
necesar să respectați o igienă
alimentară şi de viață pe
termen lung.

ÎNGRIJIRE

Învață să respiri
Respirația diafragmatică

Respirația este gestul primordial pe care
îl facem, rareori acordându-i un interes
major. Calitatea şi capacitatea de a respira
influențează, însă, o serie de aspecte esențiale
ale vieții de zi cu zi. Sportivii pun foarte mult
accentul pe procesul de respirație, pentru
asigurarea unui aport optim de oxigen în creier
şi muşchi, pentru a susține efortul fizic intens.
Resimțim necesitatea de a respira mai profund atunci
când întâmpinăm situații stresante, când dorim o deconectare de la
sarcinile cotidiene sau în afecțiuni ce presupun insuficiență respiratorie.
Ce este respirația
diafragmatică

Spre deosebire de respirația
din piept, în timpul căreia
sunt utilizați muşchii
pieptului pentru a dilata
cutia toracică, respirația
diafragmatică implică mai
mult diafragma, un muşchi
în formă de clopot, dispus
la baza plămânilor. Atunci
când inspirăm, diafragma
se contractă şi coboară,
pentru a mări spațiul destinat
plămânilor, iar când expirăm,
diafragma se curbează în
sus. Respirația diafragmatică
presupune conştientizarea
procesului şi utilizarea în
special a diafragmei, ceea ce
în mod uzual, nu facem.

Cum să respirăm
diafragmatic

În procesul de respirație
diafragmatică este esențial
să ne aşezăm sau să ne
întindem confortabil, cu
genunchii îndoiți. Punem
o mână pe piept şi una pe

abdomen, apoi inspirăm,
astfel încât doar abdomenul
se dilată, iar pieptul cât mai
puțin. Expirăm – abdomenul
revine la poziția inițială.
Repetăm şi urmărim cum
mâna de pe abdomen se
ridică şi se lasă odată cu
abdomenul, iar cea de pe
piept rămâne în poziție
aproape fixă. Repetăm, lent,
de încă 3 ori şi ne concentrăm
pe fiecare mişcare.

Beneficii explicate

Un prim beneficiu al acestui
tip de respirație este
relaxarea, aşa cum am
putut observa şi în urma
exercițiului de mai sus.
Explicația rezidă în faptul
că amploarea respirației
diafragmatice încurajează
schimbul complet de oxigen,
ceea ce reglează bătăile
inimii și poate scădea sau
stabiliza tensiunea arterială.
De asemenea, aceasta
susține echilibrarea
sistemului nervos autonom,

care controlează funcțiile
corporale involuntare, cum
ar fi temperatura și funcția
vezicii urinare.
Cei care suferă de boala
pulmonară obstructivă
cronică (BPOC) sunt în
situația de a avea frecvent
aer blocat în plămâni,
şi o diafragmă slăbită şi
apăsată în jos. Respirația
diafragmatică poate ajuta
persoanele cu BPOC să îşi
antreneze diafragma, care, la
rândul ei, va echilibra nivelul
de efort și energie utilizate
pentru a respira.
Practicarea respirației
diafragmatice poate constitui
o pregătire integrativă
eficientă a corpului şi
minții pentru a face față
stresului, anxietății, depresiei
și tulburărilor de stres
posttraumatic, precum şi
menținerea atenției susținute
pe o perioadă mai lungă de
timp.
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Mierea

Alimentul medicament
Descoperirile arheologice atestă forme de
apicultură vechi de peste 4500 de ani, iar
civilizațiile antice utilizau mierea pentru
tratarea rănilor şi a afecțiunilor gastrointestinale.
Mierea de albine este
majoritar compusă din
fructoză, glucoză şi maltoză,
care îi conferă gustul dulce,
natural. Urmează apa, în
proporție de aproximativ 17%,
minerale, precum fier, calciu,
fosfat, potasiu și magneziu,
dar şi vitamine ca B2, B3,
B5, acid folic (B9), C şi K şi
aminoacizi, aproximativ 2,53%. Beneficiile pe termen
lung, pentru sănătate,
datorate efectelor sale
antioxidante, antimicrobiene
și calmante o transformă
într-un aliment de bază, ce
poate înlocui cu succes alte
tipuri de îndulcitori.

Mierea şi beneficiile
pentru sănătate

Infecții virale şi bacteriene.
Mierea este un agent
natural antibacterian și
antimicrobian. Conține
peroxid hidrogen și glucoză
oxidază, putând anihila şi
bloca creşterea bacteriilor
și ciupercilor dăunătoare.
Inhibina – substanță
cu acțiune bactericidă,
pinocembrina, un antibiotic
termostabil si acidul cafeic
inhibă dezvoltarea bacteriilor
şi a virusurilor. Conținutul
fenolic în miere este
responsabil pentru efectul
antiinflamator. Studiile au
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demonstrat că mierea crește
limfocitele T și B, generează
celule killer naturale şi
intensifică răspunsurile
sistemului imunitar.
Tuse şi astm. Mierea
poate calma tusea şi dilata
bronşiile, fiind un real ajutor,
mai ales în cazul copiilor
mici, cu vârsta de peste
un an, pentru a se evita
tratamentul medicamentos.
Efectele sale antimicrobiene
şi antiinflamatoare au fost
observate în cadrul unui
studiu de mici dimensiuni, în
care copiilor le-a fost oferit
90 ml de lapte cu 10 ml de
miere, seara, înainte de
culcare, ameliorând tusea
celor mici.
Afecțiuni gastrointestinale.
Mierea, în cantități mici
şi alături de apă sau
soluții de rehidratare
poate trata diareea,
datorită proprietăților sale
antibacteriene şi antivirale.
Mierea de manuka are efecte
şi asupra Helicobacter pylori,
o bacterie care cauzează
ulcer gastric sau gastrită.
Afecțiuni cardiace.
Acetilcolina, o altă substanță
importantă constituie un
compus al nitrogenului, care

are efecte benefice asupra
activității cardiace, reuşind
să reducă frecvența cardiacă
şi tensiunea, să dilate vasele
coronariene şi să protejeze
cordul.
Afecțiuni cutanate. Mierea
contribuie la tratarea rănilor
şi a arsurilor superficiale,
datorită proprietăților
sale antibacteriene şi
antiinflamatoare. De
asemenea, mierea este
acidă, ajutând la eliberarea
de oxigen din rană și la
vindecare, prin aplicarea unui
strat subțire pe zona afectată.
Stres oxidativ, îmbătrânire
şi afecțiuni ale creierului,
cancer. Compușii fenolici
ai mierii sunt factorul
principal responsabil pentru
activitatea sa antioxidantă.
S-a observat că mierea mai
întunecată are o valoare mai
mare de antioxidant, fiind mai
bogată în substanțe active,
ce interacționează cu lipidele
și componentele proteice
din membranele celulare,
încetinind îmbătrânirea
celulară. Mierea produce
apoptoza în multe tipuri
de celule canceroase prin
depolarizarea membranei
mitocondriale, proces utilizat
şi în chemoterapie.

ABDOMEN PLAT

BALONAREA ABDOMINALĂ

Recapătă-ţi
echilibrul
interior!

STRESUL COTIDIAN

Extractele de ROINIȚĂ, MUȘEȚEL, GHIMBIR
• susțin digestia normală, stimulează secreția sucurilor digestive;
• calmează greața;
• au efect carminativ (calmează durerile abdominale și
favorizează evacuarea gazelor intestinale).

ECHILIBRUL FLOREI INTESTINALE
FERMENȚII LACTICI VII
Bifidobacterium lactis HN019
Lactobacillus acidophilus NCFM
• reglează tranzitul intestinal;
• efect benefic în cazul tulburărilor gastro-intestinale:
disconfort abdominal, crampe, flatulență, balonare și
modificări ale tranzitului intestinal;
• Lactobacillus acidophilus NCFM facilitează digestia lactozei
la persoanele cu intoleranță la lactoză.

Extractele de ROINIȚĂ și PASSIFLORA
Susțin relaxarea și bunăstrarea psihică, normalizează
tonusul mental.

TULBURĂRI DE DIGESTIE
Maltodextrina de fermentație 40 mg (Protează,
Lipază, Amilază)
Asigură funcționarea normală a procesului digestiv.
Alpha-Galactozidaza 20 mg
Ajută la diminuarea gazelor intestinale și a balonării
abdominale.
Lactază 5 mg
Hidrolizează lactoza și alte β - D galactopiranozide conținute
de lapte și derivatele lui, făcând-o mai ușor digerabilă.

Acțiune sinergică între fermenții lactici,
extractele standardizate din plante și enzimele digestive.

Descoperă lejeritatea zilnică!
Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

MONTEFARMACO OTC S.p.A., BOLLATE – Sucursala București
Str. Traian Popovici, nr. 79-91, Bl. “Le Fontane’’, sector 3, București. Tel.+4031 426 03 62
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Probiotice pentru
prevenirea
infecțiilor
respiratorii
Probioticele reprezintă microorganisme vii, care căptuşesc întregul
tract gastro-intestinal și care contribuie la absorbția de nutrienți,
fiind considerate cea mai mare interfață imună cu mediul. O altă
zonă de colonizare a bacteriilor responsabile pentru imunitate este
nazofaringele, alături de vegetațiile adenoide, sau polipii. Aici există un
echilibru între bacteriile bune şi cele posibil patogene, cele din urmă
multiplicându-se în timpul episoadelor infecțioase.
Infecțiile respiratorii acute
Infecțiile virale ale căilor
respiratorii superioare
(IACRS) se manifestă prin
strănut, obstrucție nazală
,rinoree, tuse, febră, dureri
de cap şi dureri musculare.
Ele conduc la prescrierea
necorespunzătoare a
antibioticelor în practica
pediatrică, acestea
nefiind eficiente împotriva
virusurilor, putând duce
la dezvoltarea rezistenței
bacteriene şi la perturbarea
echilibrului microbiomului
uman şi al rolului său
imunitar.

Acțiunea probioticelor
asupra imunității şi a
infecțiilor respiratorii

Microbiomul este implicat
în sinteza vitaminelor B1,

B2, B6, B12, H şi a acidului
folic, stimulând producția
de peptide, susbtanțe cu
rol antiinfecțios şi antiviral.
De asemenea, probioticele
ajută la stimularea sintezei
imunoglobulinelor de tip A,
susținând imunitatea. Astfel,
ele joacă un rol esențial în
lupta cu infecțiile respiratorii
acute.
Studii recente realizate de
cercetători din Finlanda,
China, Japonia şi alte state
au observat efectele benefice
ale anumitor tulpini de
probiotice în cazul IACRS.
Unele dintre cele mai
eficiente familii de probiotice,
indiferent de categoria de
vârstă a pacienților, sunt
Lactobacillus rhamnosus
GG, Lactobacillus plantarum
şi Streptococcus salivarius,

cu următoarele rezultate
pozitive:
• Reducerea incidenței sau
riscului de contractare a
IACRS la copii;
• Scăderea duratei medii
a IACRS şi numărul zilelor
de absență sau concediu
medical
• Diminuarea numărului de
prescripții de antibiotice.
Efectele benefice ale
probioticelor vin şi cu
atenționări: solicitați sfatul
medicului sau farmacistului
în legătură cu afecțiunea
pentru care doriți să luați
probiotice, şi utilizați
surse diversificate de
alimentație (lactate şi legume
fermentate) şi suplimente, pe
bază de culturi vii.
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Trigliceridele
și diabetul
Hipertrigliceridemia (HTG) este afecțiunea în care nivelul de trigliceride
din sânge depăşeşte pragul de 200 mg/dl ajungând chiar până la 500
mg/dl sau peste. Trigliceridele sunt lipide responsabile cu degajarea de
energie între mese, iar valoarea reală a acestora se observă în urma
recoltării analizelor de sânge, după cel puțin 8 ore de la ultima masă.
În funcție de stilul de viață,
alimentație şi prezența
altor afecțiuni ce necesită
tratament medicamentos,
acestea pot creşte contribuind
la declanşarea bolilor
cardiovasculare, a diabetului,
a bolilor hepatice, pancreatitei
sau chiar gutei. Diagnosticul
HTG şi tratamentul corect
vor determina reducerea
valorii trigliceridelor în sânge
şi normalizarea funcționării
acestora, scăzând şi riscul de
diabet.

Hipertrigliceridemia şi
diabetul

HTG nu provoacă, în sine,
diabet. În schimb, nivelurile
crescute indică faptul
că sistemul fiziologic de
transformare a grăsimilor
în energie nu funcționează
corect. Acesta implică
insulina, un hormon produs de
pancreas, responsabil pentru
metabolismul glucidelor la
nivelul celulelor.
Aici, atât zahărul, cât şi
lipidele sunt transformate în
energie. Însă, dacă nivelul de
trigliceride este ridicat, acesta
poate semnala rezistența
la insulină, o afecțiune
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prediabetică în cadrul căreia
organismul nu mai răspunde
în mod adecvat la insulina
existentă în sânge. În acest
caz, este esențială analiza
nivelului glicemiei. Nivelul
crescut al glicemiei poate
corela pozitiv cu un nivel
crescut al trigliceridelor, fiind
un semnal de alarmă asupra
riscului de a dezvolta diabet
zaharat de tip 2.

Cauze şi factori de risc

Cauze frecvente ale nivelurilor
ridicate de trigliceride
în sânge sunt consumul
ridicat de carbohidrați, lipsa
activității fizice zilnice şi
consumul de alcool, acestea
fiind determinante şi în cazul
diabetului zaharat.
Responsabile pentru
HTG sunt şi o serie de
medicamente, precum
corticosteroiziiestrogenii,
anticoncepționalele sau
alte tipuri de hormoni. Pe
de altă parte, există şi o
serie de factori de risc ce
pot contribui la prevalența
celor două afecțiuni:
factori genetici (rudele
primare pot fi afectate de
aceleaşi tipuri de dereglări),

sindromul metabolic
(prezența concomitentă
a supraponderabilității, a
tulburărilor metabolice, a
hipertensiunii arteriale şi a
rezistenței la insulină) sau, în
cazul HTG, hipotiroidismul.

Tratament şi prevenție

HTG trebuie tratată cu
rapiditate, pentru a scădea
riscul de apariție a altor
afecțiuni, precum bolile
cardiovasculare sau diabetul,
acesta din urmă afectând, în
timp, funcționarea normală
a receptorilor nervoşi şi
capacitatea de mişcare.
În funcție de nivelul de
trigliceride din sânge se
impune un tratament
medicamentos, pentru a
scădea şi menține la normal
acest nivel, cu statine, fibrați,
acizi graşi Omega-3 sau
derivați de acid nicotinic.
Tratamentul nemedicamentos,
care ține şi de prevenția bolii,
constă în dietă săracă în
calorii, grăsimi şi carbohidrați,
alături de renunțarea la
consumul de alcool şi
efectuarea de cel puțin 30 de
minute de exerciții fizice zilnic.

REȚETE DE
SEZON

Spanacul
Un superaliment

Îl găsim în piețe, în mănunchiuri groase, de un verde puternic şi apetisant,
cu frunze mici sau mari, cât palma, în funcție de soi. Spanacul este una
dintre cele mai apreciate vegetale ale primăverii, fiind bogat în fitonutrienți,
vitamine, minerale şi antioxidanți, dar sărac în grăsimi şi calorii.
Valori nutriționale ale
spanacului

Spanacul este bogat în
vitaminele A, B1, B3, B6, C,
K şi folați, mineralele calciu,
fier, magneziu, potasiu, şi
fitonutrienți (betacaroten,
clorofilă, luteină şi coenzima
Q10). Valorile optime de
nutrienți şi le păstrează
atunci când este consumat
crud, alături de zeamă de
lămâie sau alte alimente
bogate în vitamina C, pentru a
susține absorbția de fier.

într-un aliat în lupta cu
hipertensiunea, reducând
tensiunea arterială, relaxând
vasele de sânge şi menținând
un flux sangvin constant.
Conezima Q10 contribuie
la sănătatea muşchilor, în
special cei ai inimii. În acelaşi
timp, spanacul este una
dintre legumele frecvent
recomandate în tratamentul
anemiei feriprive, datorită
conținutului ridicat de fier
şi vitamina C,
iar
vitamina

Recomandări

Conținutul înalt de potasiu,
folați şi, pe de altă parte,
valorile scăzute de sodiu
transformă spanacul

K joacă un rel esențial în
prevenirea hemofiliei.
Potasiul, acidul folic
şi antioxidanții susțin
funcționarea normală a
creierului, oferind beneficii
neurologice şi reducând
efectele bolii Alzheimer. În
plus, acidul folic şi vitamina
A sunt esențiale pentru
dezvoltarea creierului şi,
respectiv, a sistemului
respirator al fătului.
Prevenirea cancerului se
datorează conținutului
înalt de clorofilă, iar cea a
astmului în rândul copiilor
datorită fitonutrienților,
precum betacarotenul.
Vitaminele A şi
C contribuie la
sănătatea pielii şi a
părului, iar vitamina K
optimizează absorbția
de calciu conducând la
prevenția osteoporozei.

Atenționări

Salata usoara cu spanac
Ingrediente pentru 2 porții:
250 de grame de spanac
80 de grame de nuci
40 de grame de stafide
1 măr crocant
80-100 de grame de quinoa
4 linguri de ulei de măsline
Zeama de la jumătate de lămâie
Sare, piper şi semințe de susan

Cum se face:
Fierbeți quinoa timp de 15-20 de minute şi lăsați la răcit.
Feliați mărul, tăiați spanacul în fâşii, apoi amestecați ingredientele.
La final, adăugați vinegreta preparată prin amestecul uleiului cu zeama
de lămâie, sare şi piper.

Fiind bogat în oxalați, potasiu
şi vitamina K, spanacul
trebuie consumat cu
moderație şi doar în cadrul
unei diete variate, de către
persoanele care suferă de
afecțiuni renale şi, respectiv,
urmează un tratament pentru
diluarea sângelui.

Presărați câteva semințe de susan şi serviți.
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Mirodenii pe
masa de Paşte
Mirodeniile conferă gust, aromă, culoare, senzații tactile noi şi un plus
de sănătate. Într-o perioadă în care masa de Paşte va fi, poate, mai
austeră, este esențial să o condimentăm, pentru mai multă savoare.
Despre condimente

Condimentele sau mirodeniile
sunt părți ale plantelor
utilizate în formă proaspătă,
uscată sau măcinată, utilizate
în prepararea produselor
alimentare, cu scopul de a le
îmbogăți sau schimba gustul
şi aroma. Condimentele
provin sau sunt extrase
din frunze, flori, fructe sau
diferite tipuri de rădăcini ale
plantelor.
Gastronomia tradițională
românească a devenit
mai complexă prin fuziuni
culinare internaționale,
provenind în special din
zonele mediteraneană şi
orientală. Odată cu acestea,
condimente exotice sau
atipice rețetelor clasice au
început să fie utilizate, fără a
fi cunoscute şi beneficiile lor
pentru sănătate. Preparatele
de Paşte pot beneficia, de
asemenea, de avantajul
aromelor naturale, care să
faciliteze digestia şi să inducă
o stare de bine.

Efecte pozitive ale
condimentelor

Ierburile cu efecte
miraculoase şi arome inedite
de pe masa de Paşte sunt,
pentru salate:
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• Pătrunjelul: este
bogat în vitamina
C, stimulează
sistemul
imunitar,
îmbunătățeşte
digestia şi
susține funcția
renală;
• Leurda, ca
şi usturoiul: sunt
bogate în vitaminele A
şi C, uleiuri volatile, sulfură
de alil, fier, calciu, fosfor, au
efect detoxifiant, antiseptic şi
antiviral, susțin funcționarea
aparatului respirator şi a
sistemului cardiovascular;
• Busuiocul: este antiseptic,
antifungic şi carminativ,
susține sistemul imunitar
şi favorizează digestia,
eliminând crampele şi
balonarea abdominală.
Condimentați friptura cu:
• Mentă şi rozmarin:
sunt bogate în uleiuri
volatile, antioxidanți, acid
rozmarinic şi vitaminele C
şi A3, relaxează muşchii
netezi ai colonului, uşurând
digestia şi eliminând
senzația de balonare,
au rol antihistaminic şi
decongestionant natural,
iar rozmarinul susține
activitatea cerebrală;

• Oregano: puternic
antioxidant,
antiviral şi
antimicrobian,
benefic în
infecțiile căilor
respiratorii,
cutanate, şi
în stimularea
sistemului
imunitar, datorită
uleiurilor volatile şi
substanțelor fitochimice;
• Cimbru: bogat în timol,
un compus antiseptic, este
eficient în tratarea infecțiilor
respiratorii, a tusei şi a
infecțiilor bacteriene şi
micotice.
Pudrele minune ce se pot
regăsi în alimente sărate, dar
şi dulci:
• Scorțişoara, nucşoara şi
turmericul: sunt antioxidante
şi antiinflamatoare puternice,
scăzând nivelul de colesterol,
trigliceride şi zahăr din
sânge, precum şi tensiunea
arterială, şi susținând funcția
cognitivă.
Fiți curajoşi şi utilizați
mirodenii în preparatele
culinare tradiționale, precum
şi în infuzii după masă. Veți
resimți efectul lor calmant şi
energizant natural.

ALIMENTAȚIE

Ciocolata
Sănătate în doze mici

Ciocolata, acest dulce irezistibil şi atât
de versatil în forme şi nuanțe, vine la
pachet cu o serie de beneficii, nebănuite,
pentru sănătate. Cu cât tableta de
ciocolată este mai intensă, în concentrație
de 70% până la 85% cacao, cu atât efectele
sunt mai substanțiale.
Valori nutritive

Ciocolata amăruie, căci
despre ea discutăm, este
bogată în vitaminele A,
B1, B2, B3, E, luteină, fier,
magneziu, zinc, fosfor,
antioxidanți: flavonoizi
şi polifenoli, şi diferiți
fitonutrienți proveniți din
boabele fructului de cacao.
De aceea, se recomandă
consumul de ciocolată
cu concentrație mare de
cacao, în detrimentul celei
cu lapte sau al ciocolatei
albe, care nu conține decât
unt de cacao. Ciocolata
amăruie mai conține grăsimi
provenite din untul de cacao,
carbohidrați, zahăr, fibre şi
proteine, devenind un aliment
cu conținut înalt caloric. Un
consum moderat de ciocolată
amăruie, de calitate bună, are
o serie de benefice asupra
sănătății, însă depăşirea a
20-30 de grame zilnic poate
duce la dezechilibre.

Beneficii pentru sănătate
O inimă puternică şi
sănătoasă. Boabele de
cacao, datorită flavonoizilor,
stimulează producția de

oxid nitric în organism, ce
determină dilatarea vaselor
de sânge, îmbunătățind
fluxul sanguin și scăzând
tensiunea arterială. Studiile
au arătat că efectele benefice
ale ciocolatei negre asupra
tensiunii arteriale sunt mai
semnificative la persoanele în
vârstă și la cei cu un risc mai
mare de boli cardiovasculare.
Compuşii polifenolici aflați
în ciocolată pot contribui,
de asemenea, la scăderea
colesterolului de tip LDL şi la
creşterea celui de tip HDL.
Ciocolata luptă
împotriva inflamațiilor
cronice din organism,
datorită compuşilor săi
antiinflamatori, putând
acționa şi asupra reglării
sistemului imunitar în
afecțiuni precum atrtită,
diabet de tip 2 sau anumite
tipuri de cancer.
Ciocolata neagră, cu cel
puțin 70% cacao, ar putea
fi recomandată în cazul
diabetului. Concluziile
cercetărilor sugerează că un
consum moderat de ciocolată
neagră, în fiecare zi, poate

ajuta
la scăderea
nivelului de glucoză și la
reducerea rezistenței la
insulină.
Optimizarea funcționării
creierului, datorată
consumului de ciocolată
neagră, poate conduce la
prevenirea afecțiunilor
neurodegenerative,
precum bolile Alzheimer și
Parkinson, la intensificarea
funcțiilor memoriei şi a
concentrării.
De asemenea, conținutul
bogat în antioxidanți,
intensifică neuroplasticitatea
creierului, sau capacitatea sa
de a se reorganiza, în special
ca răspuns la accidentări și
boli.
Luteina, magneziul,
vitaminele B şi E contribuie la
sănătatea vederii şi a pielii, la
inducerea unei stări de bine
şi de relaxare.
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ALIMENTAȚIE

Alimentația
în diaree
Diareea este o problemă de sănătate mereu
actuală, fiind mai des întâlnită în sezonul
cald. Cauzele sunt, în primul rând, virale şi
bacteriene, iar agenții patogeni sunt introduşi
în sistemul digestiv prin apă sau alimente
contaminate şi mâini murdare. Manifestările
constau în scaun moale, repetat, ce poate fi însoțit
de greață, vărsături şi dureri abdominale. Administrarea de antibiotice
trebuie făcută doar la recomandarea medicului, însă tratamentul
ambulatoriu este esențial în ameliorarea simptomelor.
Alimente recomandate în
diaree

Pentru început, cel mai
important este să vă
hidratați. Consumați până la 8
pahare de lichide pe zi de apă
plată, băută în cantități mici,
la intervale scurte de timp,
ceaiuri neîndulcite sau săruri
de rehidratare existente
în farmacii. Alimentele de
bază, uşor de digerat, care
susțin organismul în lupta cu
diareea sunt orezul, pâinea
prăjită, morcovul fiert şi
mărul copt. Se recomandă
porții mici şi o dietă strictă
în primele două-trei zile, la
care puteți adăuga, treptat:
banane, bogate în potasiu,
un electrolit ce susține
hidratarea, şi pectină, compot
de măr neîndulcit, supă
clară de morcov, dovlecel şi
orez, terci de ovăz simplu,
preparat doar cu apă fiebinte.
Făinoase de tipul covrigei,
sticksuri, pâine albă şi paste
fierte pot fi integrate în dietă.
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Proteinele pot proveni din
piept de pui, carne slabă de
curcan sau de vită pregătite
prin fierbere, frigere sau
coacere.
Probioticele ajută digestia
prin îmbunătățirea
echilibrului bacteriilor din
intestin. Aşadar, iaurtul
şi kefirul îmbogățite cu
probiotice pot fi benefice
în tratarea diareei, la fel
ca şi brânza slabă de vacă.
În funcție de conținutul de
lactoză, uneori acestea pot
provoca iritații la nivelul
intestinelor, aşa încât se
recomandă consumul cu
precauție. Dacă nu doriți să
introduceți produsele lactate,
puteți lua suplimente cu
probiotice.

Alimente interzise în
diaree

În diaree, tractul digestiv este
afectat de factorii patogeni,
devenind sensibil. Aşadar,

veți evita alimentele iritabile
precum: condimente iuți,
alimente grase, prăjite în ulei
sau unt, dulciuri cu zahăr
sau îndulcitori, alimente
bogate în fibre, precum
nuci şi sâmburi, cerealele
integrale, fructe şi legume
proaspete. Se vor evita
alimentele fermentabile, care
provoacă balonare, de tipul
cruciferelor: varză, broccoli,
conopidă, dar şi mazăre,
fasole, usturoi şi ceapă.
Sunt interzise băuturile
dulci carbogazoase, sucurile
de citrice, alcoolul, dar si
alte fructe. De asemenea,
este bine să nu consumați
băuturi cu cofeină: cafea
sau ceai negru, întrucât
suprastimulează sistemul
digestiv.
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Legume verzi
în fiecare zi
Organizația Mondială a Sănătății anunța, în anul
2018, că obezitatea şi supraponderabilitatea au
atins cotele unei epidemii, la nivel global, pe
lângă prevalența bolilor cancerelor digestive,
a afecțiunilor cardiovasculare şi a diabetului.
În Uniuniea Europene, peste 55% din populație
se confruntă cu probleme de greutate corporală,
iar România se află pe al doilea loc în ceea ce priveşte
numărul de copii supraponderali, din cauza alimentației sărace în
nutrienți (însă bogată caloric) şi a lipsei de mişcare. Statisticile pot fi
reversibile, iar legumele verzi sunt de un real ajutor.
Mai multă energie

Legumele, în mod special cele
cu frunze verzi, sunt bogate
în fibre şi nutrienți care ajută
organismul în procesul de
detoxifiere, prin îmbunătățirea
funcționării ficatului şi
facilitarea eliminării toxinelor
de la nivelul intestinului
gros. Astfel, organismul
consumă mai puțină energie
în procesul de digestie şi o
redirecționează către alte
funcții vitale, contribuind
inclusiv la prevenirea
degradării cerebrale.

Un corp mai puternic

Legumele verzi conțin o suită
de vitamine şi minerale,
care favorizează absorbția
de proteine şi aminoacizi. De
exemplu, o porție de varză
Kale, una dintre cele mai
bogate în nutrienți, conține
mai mult calciu decât o
porție de lapte şi mai multă
vitamina C decât o portocală.

Cantitățile de luteină şi indole
prezente în crucifere, precum
broccoli sau varză, susțin
sănătatea oaselor şi a dinților,
în acelaşi timp ajutând
în procesul de refacere
musculară şi epitelială.

Riscul de cancer, redus

Legumele, în special cele
cu frunze verzi, conțin mari
cantităti de antioxidanți
şi substanțe fitochimice
ca flavonoizii, care luptă
împotriva diferitelor tipuri de
cancer (de colon, de prostată
etc.). În plus, antioxidanții sunt
un aliat împotriva radicalilor
liberi proveniți din poluarea
ambientală, protejând
organismul de diferite alte
afecțiuni.

O piele mai frumoasă

Fibrele ajută la detoxifiere,
vitaminele, mineralele şi
antioxidanții hrănesc şi
mențin sănătatea pielii

şi a părului. Vitamina C
regăsită în majoritatea
vegetalelor verzi contribuie
la producția de colagen, care
susține elasticitatea pielii, o
pigmentare naturală a părului
şi împiedică îmbătrânirea
țesuturilor. Pe de altă parte,
colagenul este substanța
responsabilă pentru buna
funcționare a încheieturilor.

Un abdomen mai suplu

Legumele verzi, datorită
aportului de fibre şi
fitonutrienți, sunt foarte
sățioase, iar senzația
de foame intervine mai
târziu decât după o masă
cu carbohidrați, care se
digeră mult mai repede.
De asemenea, acestea
optimizează metabolismul
şi absorbția de acizi graşi
esențiali, care susțin
funcționarea optimă a
organelor interne, menținând
o greutate ideală.
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Încălzirea înainte
de antrenament
Primăvara își intră în drepturi, dar pentru multă lume se preconizează
că va urma o perioadă de stat în casă – acea izolare preventivă, în
contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Fie că mergi totuși la
lucru, sau poate muncești de acasă, ai grijă de copil sau, pur și simplu,
treci prin perioada de autoizolare, sedentarismul poate să îți afecteze
dispoziția și sănătatea, astfel încât este bine să menții un ritm de viață
sănătos, inclusiv în ceea ce privește activitatea fizică.
Efectele pozitive ale
încălzirii musculare
asupra corpului

Activitatea de încălzire
presupune efectuarea unor
mișcări lejere, crescând treptat
dificultatea și intensitatea lor,
pentru grupele musculare
pe care vrei să le lucrezi. O
încălzire eficientă face ca
temperatura mușchilor să
crească, făcându-i mai apți
să treacă de la încordare la
relaxare într-un timp foarte
scurt. Vasele de sânge se vor
dilata, crescând fluxul de sânge
și nivelul de oxigen disponibil.
Mai mult, organismul începe
să producă hormonii necesari
reglării energetice – precum
cortizolul și epinefrina – care
te ajută să susții perioada de
mișcare intensă. În plus, vei
căpăta încredere în puterile
tale, ca efect al micilor reușite
la început de drum.

Sfaturi pentru încălzirea
înainte de antrenament

1. Rezervă între 5 și 10
minute din timpul tău
pentru o încălzire eficientă.
Aceasta te va face să te simți
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energizat și pregătit să treci
la antrenament.
2. Execută exerciții de
încălzire pentru întreg
organismul, chiar dacă
urmează să lucrezi numai
o anumită parte a grupelor
musculare.
3. Ia-o treptat. Dacă practici
alergarea, începe cu mers
rapid, apoi jogging.
4. Începe cu mișcări simple,
dacă practici exerciții mai
puțin solicitante, precum
cele tip yoga sau Pilates,
precum rotiri ale brațelor,
gâtului, bazinului, fandări
sau genuflexiuni, astfel încât
să se mobilizeze mușchii și
articulațiile.
5. Practică întinderile
dinamice, în mișcare, precum
rotiri ale brațelor în ambele
direcții, ale încheieturii mâinii,
a coatelor și a gleznelor, rotiri
de trunchi, aplecări (atingerea
podelei) urmate de ridicări ale
brațelor deasupra capului.
Acestea sunt de preferat, in

locul celor statice (a sta pe
podea cu un picior întins și a te
apleca deasupra lui, atingând
genunchiul cu fruntea).
Exercițiile statice cresc riscul
întinderilor de mușchi.
6. Realizează o pregătire
mentală. Aceasta te va
motiva și te va seta să îți
atingi obiectivele propuse,
să reziști la efort și să te
autodepășești. În pregătirea
mentală intră autoîncurajarea, vizualizarea
în minte a mișcărilor/
antrenamentelor executate
corect, și dozarea efortului
pentru a-ți atinge obiectivele.

MIȘCARE

Echilibru pentru
seniori
Odată cu înaintarea în vârstă, mai multe
afecțiuni ce țin de degenerarea cognitivă,
cardiovasculară sau de reducerea densității
osoase, împing oamenii către o viață din ce
în ce mai sedentară. Lipsa activității fizice
conduce la hipertensiune arterială, diabet,
reducerea masei musculare, precum şi la
depresie şi anxietate. Este uşor să recomandăm
persoanelor vârstnice să facă mai multă mişcare,
însă nu întotdeauna pot realiza acest lucru, dintr-un
motiv mai mult mai sau puțin intuitiv: pierderea echilibrului.
Exerciții pentru echilibru

Exercițiile de echilibru
antrenează mușchii
abdominali, lombari și pe cei
ai picioarelor. Aceştia conferă
stabilitate, fiind esențiali în
menținerea posturii corecte
a corpului. În plus, permit
o deplasare în siguranță,
evitarea căderilor şi a
accidentărilor.
În continuare, veți regăsi
o serie de exerciții simple,
pentru acasă, care să îi ajute
pe seniori să îşi recapete
echilibrul şi, odată cu el,
încrederea în forțele proprii.
1. Mersul pe linie: aşezați o
sfoară pe jos, drept, de la un
perete la celălalt. Întindeți
mâinile în lateral, pentru a vă
echilibra şi păşiți de-a lungul
sforii, în aşa fel încât să vă
atingeți degetele piciorului
din spate cu călcâiul
piciorului din față. Faceți cel

puțin 15 astfel de paşi. Pentru
a trece la nivelul următor,
puteți parcurge aceeaşi
distanță, în acelaşi mod, cu
spatele.
2. Balans în față sau în spate:
stați drept, cu picioarele
depărtate la nivelul distanței
umerilor. Echilibrați
greutatea corpului pe ambele
picioare, apoi, încet, lăsați-vă
pe unul dintre ele. Ridicați
celălalt picior, drept, prima
dată în față, apoi în spate,
la o înălțime confortabilă şi
păstrați-l în aer pentru câteva
secunde. După ce îl lăsați,
încet, jos, efectuați aceeaşi
mişcare cu celălalt picior.
Repetați secvența de 5 ori.
Atunci când ridicați piciorul
în spate veți avea nevoie de
un punct de sprijin. Pentru a
creşte dificultatea, numărați
până la 30 sau țineți ochii
închişi, în poziția cu piciorul
ridicat.

3. Poziția flamingo: stând în
picioare, similar cu postura
de la exercițiul 2, ridicați,
în față sau în spate, câte un
picior îndoit. Vă puteți sprijini
de un scaun, masă sau alt
suport fix, pentru a ridica mai
mult piciorul flexat. Repetați
cu ambele picioare de câte
5 ori. Puteți închide ochii,
pentru ca exercițiul să devină
mai dificil.

Atenționări

Pentru a obține rezultate
optime şi a evita accidentările
în timpul exercițiilor,
mențineți poziția corpului
dreaptă, privirea în față,
umerii relaxați, abdomenul
ferm şi un element fix de
susținere în apropiere. De
asemenea, este esențial
să nu amânați începerea
antrenamentului, să exersați
zilnic 10-15 minute şi să aveți
continuitate în timp.
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Ești pe mâini bune
cu Alphega!
Vino în farmaciile semnalizate Alphega participante, achiziționează orice produs din categoria
supliment alimentar, produs cosmetic sau dispozitiv medical, în perioada Campaniei*, și poți
câștiga pe loc 1 pachet de șervețele umede, în limita stocului disponibil.
* Campania se desfășoară în perioada 1 martie 2020 – 31 mai 2020, în limita stocului disponibil. Regulamentul Campaniei conținând lista categoriilor de produse participante la Campanie este disponibil spre consultare,
gratuit, în farmaciile Alphega participante și pe www.alphega-farmacie.ro. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.

LA DRUM
CU ALPHEGA

Călătorie
virtuală prin
muzee, castele
şi cetăți
Atunci când nu ne putem bucura de timpul liber aşa cum ne-am dori,
când explorările sunt limitate la spațiul din proximitate, şi când
curiozitatea şi dorința de înțelegere a lumii înconjurătoare depăşesc
capacitățile de a călători, ne mai rămân imaginația, ghidurile turistice şi
internetul, cu posibilitățile sale nelimitate de descoperire.
Pentru a se adapta noilor
tehnologii şi a răspunde
necesităților contemporane
de cunoaştere, o serie
de instituții muzeale din
România au început, de
câțiva ani, să îşi digitalizeze
colecțiile şi să îşi deschidă
porțile virtuale vizitatorilor
de pe întregul glob. Pentru a
le accesa, veți avea nevoie de
Adobe Flash Player instalat
pe computer.
Aşadar, dacă sunteți
pasionați de istorie, şi doriți
să ştiți mai multe despre
descoperirile arheologice şi
trecutul oraşelor şi regiunilor
din România, vă invităm într-o
călătorie virtuală în Moldova,
la Complexul Muzeal Național
„Moldova”, deschis în incinta
Palatului Culturii din Iaşi,
unde se află Muzeul de Istorie
a Moldovei, Muzeul Etnografic
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al Moldovei, Muzeul de
Artă, Muzeul Științei și
Tehnicii „Ștefan Procopiu”,
la Piatra Neamț, unde puteți
vizita Curtea Domnească,
Muzeul de Artă Eneolitica
Cucuteni, Muzeul de Istorie și
Arheologie, la Bârlad, pentru
a vedea expozițiile din cadrul
Muzeului „Vasile Pârvan”, iar
la Vaslui Muzeul Județean
„Ştefan cel Mare”
cuprinde mai multe
tipuri de expoziții,
cu exponate din
istoria veche, dar
şi mai recentă a
județului Vaslui.
Muzee tematice,
precum Muzeul
Civilizației
Gumelnița din
Oltenița, Muzeul
Național de Istorie a
Transilvaniei din Cluj-

Napoca, Muzeul de Istorie
Națională și Arheologie din
Constanța, Muzeul Civilizației
Dacice și Romane din Deva,
Muzeul de Mineralogie și
Petrografie din Iaşi, Institutul
de Cercetări Eco-Muzeale
”Gavrilă Simion” din Tulcea

beneficiază chiar de o serie
de exponate digitalizate 3D,
având şi prezentări audio.
În Dobrogea, sunteți invitați
la Muzeul de Istorie Națională
şi Arheologie din Constanța,
precum şi la Muzeul Cetății
Histria, pentru a descoperi
vechea cetate ridicată de
coloniştii greci, în urmă cu
peste 2500 de ani.
Castele şi cetăți vă invită,
virtual, să le treceți porțile
cândva impunătoare.
Castelul Karolyi Carei din
Satu Mare, Castelul Bran,
Muzeul Castelul Corvinilor
– HUNEDOARA, Cetatea de
colț, bisericile fortificate
din satele săseşti, cetățile
dacice din Munții Orăştiei,
forturile romane din județele
Hunedoara şi Alba, toate
sunt doar la un click distanță,
deși senzația pe care o
aveți din interiorul zidurilor
este incomparabilă cu cea
furnizată de ecranul unui
computer.
Cunoscătorii şi amatorii
de artă se pot bucura
de lucrările pictorilor şi
sculptorilor preferați, din
confortul propriei locuințe,
vizitând virtual muzee
precum Muzeul Național de
Artă al României, Muzeul
Municipiului Bucureşti,
Muzeul Național de Artă
Contemporană din Bucureşti,
dar şi alte muzee mai mult
sau mai puțin cunoscute,
însă cu colecții de o bogăție
aparte: Muzeul de artă
comparată din Sângeorz Băi,
Muzeul Județean de Artă
„Centrul Artistic”, din Baia
Mare, Muzeul de Artă din
Timişoara, Muzeul de Artă
"Ion Irimescu" din Suceava,
Muzeul Județean Satu Mare.

Arta sacră
este bine
reprezentată
în colecțiile
digitalizate ale
muzeelor de pe
lângă bisericile
şi mănăstirile din
țară. Puteți viziona
tururile virtuale
ale unor muzee
prețioase, precum:
Colecțiile muzeale ale
Mănăstirilor Moldovița şi
Sucevița, din județul Suceava,
Colecția muzeală a Episcopiei
Ortodoxe Sârbe, Muzeul
Episcopiei Romano-Catolice
Timişoara şi Colecția
muzeală a Mitropoliei
Ortodoxe a Banatului, toate
trei fiind din Timişoara,
Biserica Neagră din Braşov,
Așezământul de Artă și
Cultură Religioasă MaiaCatargi din județul Ialomița.
Muzeele satului şi muzeele
etnografice ne îmbogățesc
prezentul prin inserarea
tradițiilor în cotidian. Muzeele
satului adună gospodării
din toate zonele țării sau ale
arealului dedicat şi îşi invită
vizitatorii să le descopere,
pe ulițe adevărate, printre
curți şi grădini cu zarzavat,
ghivece cu flori parfumate,
pisici tolănite la soare,
fântâni, biserici de lemn
şi hanuri de pe vremuri.
Atunci când prezența fizică
este îngrădită de factori
necontrolabili, ne vom
bucura de peisajul autentic şi
de obiectele tradiționale, în
tururi virtuale ale muzeelor.
Pe de altă parte, muzeele
etnografice prezintă tradițiile,
portul popular şi uneltele
utilizate în anumite părți ale
țării. Atunci când le treci
pragul, miroase a lemn vechi,
a cânepă uscată şi, subtil, a
substanțe antiseptice. Lumea

acestor
muzee se
deschide virtual şi ne invită
să pătrundem în universul
satului românesc, la Muzeul
Național al Satului "Dimitrie
Gusti" din Bucureşti,
Muzeul Satului - Gospodărie
Tradițională, Pădurea
Gârboavele, din Galați, Muzeul
de Etnografie din Botoşani,
Muzeul Etnografic din
Hărman, Muzeul Etnografic
al Transilvaniei, din ClujNapoca, Muzeul Județean de
Etnografie și Artă Populară
Maramureș, din Baia Mare,
Muzeul de Istorie și Etnografie
din Târgu-Neamț, Muzeul de
Etnografie din Piatra Neamț
şi Complexul Național Muzeal
"ASTRA", din Sibiu.
Pe toate acestea, dar şi multe
altele le veți găsi pe websiteul Institutului Național al
Patrimoniului, unde se află
Lista muzeelor cu tur virtual
și imagini panoramice:
http://www.cimec.ro/muzee/
muzee-cu-tur-virtual.html
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
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