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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,
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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

Arsurile solare și
cancerul de piele
Dr. Mariana Olingheru - Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Efectele radiațiilor solare
asupra pielii

Cele mai importante
modificări pe piele sunt
generate de radiația
ultravioletă (UV). Radiația
solară ce atinge suprafața
cutanată este reflectată în
proporție de 5%, restul fiind
absorbită de către cromofori
și transmisă în profunzimea
pielii.
• Radiațiile ultraviolete B
(UV-B) acționează asupra
epidermului și au efect
mutagen și cancerigen.
• Radiațiile ultraviolete A
(UV-A) pătrund în profunzimea
pielii până în derm și efect
fototoxic și fotoalergic.
Agravează efectele
carcinogene ale radiațiilor
UVB și pot determina, în mod
direct, apariția cancerului de
piele.
• Radiațiile infaroșii IR-A
au efect de încălzire a
organismului, pătrund adânc
în straturile profunde și
produc pierderea elasticității
pielii, îmbătrânirea prematură
a pielii și au efect cancerigen.

Ne protejează cu adevărat
produsele de protecție
solară?
Produsele de protecție solară
nu sunt suficiente pentru
a evita efectele nocive ale
radiațiilor solare. Este bine

să știți că același SPF la
produsele antisolare
nu înseamnă
aceeași protecție
oferită! SPF-ul
(Solar Protection
Factor) măsoară
eficacitatea
împotriva
radiațiilor
ultraviolete B (UVB).
Utilizați produse cu
SPF minimum 15 și cu
spectru larg, care protejează
împotriva tuturor radiațiilor
ultraviolete (atât UVB, cât
și UVA). Există și produse
inovative ce conțin și
complexe antioxidante pentru
protecția împotriva radiațiilor
infraroșii.
• Nu prelungiți expunerea la
soare sub pretextul protecției
cu produse antisolare.
Radiațiile solare sunt
nocive în cazul
expunerii prelungite
acute sau cronice.

Arsurile solare
și cancerul
cutanat

Arsurile solare
reprezintă una
dintre cauzele
principale ale
cancerului de piele.
Razele ultraviolete au
ca efect modificarea ADNului din celulele pielii. Riscul
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de cancer cutanat crește
exponențial în cazul
expunerii excesive
la soare și, în
special, în cazul
arsurilor solare
repetate.
Zonele expuse
frecvent acestui
risc sunt fața, gâtul
și mâinile.
Evitați expunerea prelungită
și neprotejată la soare!
Arsurile solare au complicații
imediate, dar și pe termen
lung. Cea mai gravă
complicație a unei arsuri
solare, cancerul de piele,
poate apărea după ani de zile.

NOUTĂŢI MEDICALE

Cum
afectează
noul coronavirus
întregul organism
Au trecut deja peste patru luni de când aproape întreaga umanitate se
luptă cu ferocitatea nemaîntâlnită a noului coronavirus, SARS-CoV-2,
iar medicii din prima linie depun eforturi supraumane pentru a ține
sub control boala. De la plămâni, la rinichi, de la inimă, la creier, și de
la nazo-faringe, până la vârfurile degetelelor, Covid-19 poate provoca
efecte devastatoare în organism. Înțelegerea modului de acțiune și a
distrugerilor provocate este singura soluție pentru o bordare sistemică
a viitoarelor terapii ce vor învinge boala și efectele sale, conform
cercetărilor recente, publicate în prestigioasa revistă „Science”.
Principala poartă de
intrare și instalarea
Covid-19

Atunci când o persoană
infectată tușește sau
strănută, mici picături de
salivă ajung pe suprafețe
sau chiar în zona nasului
altei persoane, iar de
aici, prin atingere, virusul
pătrunde în nazo-faringe.
SARS-CoV-2 se instalează
aici datorită prezenței unor
receptori de suprafață
celulară, numiți enzimă de
conversie a angiotensinei
2 (ACE2). Această enzimă
este responsabilă pentru
reglarea presiunii sangvine
în întregul organism, iar

virusul o utilizează pentru a
pătrunde, prin intermediul ei,
în celulele organelor pe care
aceasta le protejează. Odată
intrat în organism, virusul se
multiplică și se răspândește,
atacând organele și
provocând simptome precum
febră, tuse uscată, dureri
în gât, anosmie (pierderea
mirosului și a gustului),
dureri de cap și musculare.

pe receptorii ACE 2, pătrunde
în celulele pulmonare,
activează sistemul imunitar și
blochează fluxul de oxigen.

În cele mai fericite cazuri,
sistemul imunitar poate
lupta cu virusul și acesta
dispare din organism, însă,
frecvent, virusul coboară
către plămâni și alveolele
pulmonare, unde se fixează

Toate acestea, alături
de o reacție exagerată
a sistemului imunitar,
numită „furtuna citokinică”,
declanșată de virus, pot
produce, împreună cu unele
comorbidități, decesul.
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Procesul prin care celulele
sistemului imunitar ucid
celulele virale lasă în urmă
alveole pulmonare pline
cu lichid, incapacitate de a
respira normal și necesitatea
de asistență respiratorie.

Efectele Covid-19 asupra
sistemului cardiovascular

Între 20% și 44% dintre
pacienții testați pozitiv cu
Covid-19 tratați și studiați în
unități medicale din Wuhan,
China, au fost diagnosticați cu
afecțiuni colaterale ale inimii:
aritmii, hipertensiune etc.,
precum și cheaguri de sânge,
chiar și în cazul pacienților
fără afecțiuni vasculare
precedente. Cheagurile
de sânge reprezintă o
amenințare majoră, acestea
putând ajunge în plămâni
și provocând embolism
pulmonar, sau la nivelul
creierului, provocând
accident vascular cerebral.
În ceea privește pacienții
cu Covid-19, s-a observat
și o comprimare a vaselor
de sânge, cu efecte
majore în incapacitatea
de vascularizare a
extremităților, precum și
a transportului de oxigen.
Pacienții afectați astfel,
nu prezentau insuficiență
respiratorie, chiar dacă
nivelul de oxigen din
sânge era redus, datorită
funcționării defectuoase a
plămânilor. Oamenii de știință
încearcă încă să înțeleagă ce
provoacă aceste anomalii și
cum receptorii ACE2 prezenți
la nivelul învelișului inimii
permit accesul coronavirului
în celulele sale.

Rinichii și coronavirus

Rinichii, organe vitale ce
filtrează aproape 200 de litri
de sânge pe zi, reprezintă
o altă țintă virală. Ei sunt
înzestrați din abundență cu
receptorii ACE2, constituind
unul dintre primele organe
care cedează, după plămâni,
în lupta cu SARS-CoV-2.
Insuficiența renală apare
fie direct, prin acțiunea
virusului, fie indirect, prin
cea a medicamentelor

antivirale, a
ventilatoarelor
sau a furtunii
citokinice, ce reduce fluxul
sangvin către rinichi. Însă
diabetul sau alte afecțiuni
preexistente pot accentua
riscul expunerii virale.

Creierul și necesitatea
oxigenului

Modul în care coronavirusul
ajunge la creier nu este
încă pe deplin înțeles,
posibile căi fiind direct
prin nas sau prin sânge,
însă receptorii ACE2 sunt
prezenți în cortexul neural și
tulpina creierului. Efectele
asupra creierului variază
de la anosmie, pierderea
capacității creierului de a
recunoaște mirosul și gustul,
până la pierderea stării
de conștiență, meningită,
encefalită și accident
vascular cerebral. Una
din cauzele pentru care
pacienții cu nivel scăzut de
oxigen în sânge nu resimt
acest lucru ar putea fi chiar
reprimarea reflexului tulpinii
creierului de a simți această
amenințare vitală.

Infecția virală intestinală
Diaree, vărsături și durerea
abdominală nu sunt
excepții în ceea ce privește
simptomele Covid-19, însă
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sunt trecute de cele mai
multe ori cu vederea, dacă
nu sunt asociate definiției
de caz. Totuși, există dovada
prezenței ARN SARS-CoV-2 în
probele fecale ale pacienților
cu simptome specifice,
precum și de proteina virală
la nivelul intestinelor, la
rândul lor bogate în receptori
ACE2. Nu se știe încă dacă
virusul se poate transmite
prin materii fecale sau dacă
se replică la nivel gastrointestinal.
La rândul său, ficatul
suferă, mai degrabă indirect,
din cauza tratamentelor
medicamentoase și a
sistemului imunitar supraactiv.
Aceste studii realizate de
medici și prezentate în reviste
de specialitate reprezintă
doar vârful aisbergului în
cercetarea efectelor SARSCoV-2 asupra organismului,
și a posibilelor tratamente
necesare pentru recuperarea
pacienților. Ele relevă
necesitatea respectării
măsurilor de prevenție și pe
cea a ținerii sub control a
afecțiunilor preexistente.

NOUTĂŢI MEDICALE

Paşaport de
imunitate
Covid-19
În contextul restricțiilor impuse de
autorități pentru a evita infectările
în masă cu Covid-19, pneumonia virală
cauzată de virusul SARS-CoV-2, precum
şi a numărului tot mai mare de persoane
considerate vindecate, anumite guverne au
lansat ideea unui “paşaport de imunitate”. Acesta ar atesta existența
anticorpilor ce protejează persoanele ce au trecut deja prin boală de o
nouă infectare, permițându-le reintegrarea în siguranță în comunitate şi
revenirea la serviciu.
Ce presupune măsurarea
anticorpilor

Anticorpii sunt proteine,
numite imunoglobuline,
produse de organism şi aflate
în sângele unei persoane
care a avut o anumită boală
şi a trecut prin etapele
necesare de vindecare.
Alături de anticorpi,
organismul produce şi celule
T, care recunosc şi elimină
patogenul din corp. Această
imunizare celulară poate
preveni, în funcție de eficiența
sistemului imunitar personal,
o reinfectare cu acelaşi virus,
în cazul acesta SARS-CoV-2.
Testele de laborator ce
detectează prezența
anticorpilor specifici,
diferiți de cei ai altor tipuri
de coronavirusuri, pot fi

inexacte, şi anume fals
pozitiv sau fals negativ. De
asemenea, diferențierea
tipurilor de anticorpi este
esențială, întrucât există deja
şase coronavirusuri umane,
care provoaca răceala
comună, MERS şi SARS.

Avertizările Organizației
Mondiale a Sănătății

Mai multe țări au început
testările de anticorpi SARSCoV-2 la nivelul populației
sau a unor grupuri expuse
virusului, pentru a înțelege
răspândirea şi virulența sa.
OMS avertizează asupra
faptului că, în ciuda valorii
ştiințifice a studiilor, acestea
sunt într-o mai mică măsură
capabile să confere cu
certitudine o garanție a
imunității la reinfectări sau
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la propagarea Covid-19.
În plus, persoanele care
ar putea primi aceste
certificate sau „paşapoarte
de imunitate” ar putea deveni
factori de transmitere în
cazul unei prezențe scăzute
a anticorpilor în sânge. O
altă îngrijorare vine din
sfera legalității cu care
astfel de certificate se pot
obține şi a temerilor ce țin
de discriminare şi drepturile
fundamentale ale omului.
Până la disponibilitatea pe
piață a unui vaccin antiCovid-19, este esențială
respectarea recomandărilor
forurilor naționale şi
internaționale de igienă şi
distanțare socială, pentru
a preveni infectarea şi
răspândirea bolii.

PLUS
Lactoflorene
FERMEN Ț I LACTICI VII
®

PENTRU ECHILIBRUL FLOREI INTESTINALE

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

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

Are grijă de bunăstarea ta

SFATUL
PSIHOLOGULUI

Depresia în
izolarea
socială
Diana Amza, psihoterapeut

Măsurile de izolare socială
aplicate în ultima perioadă pot
avea efecte nedorite asupra stării
de psihice a oamenilor, deși intenția
lor este una pozitivă – aceea de a
limita răspândirea coronavirusului.
Totuși, cum nu orice tristețe reprezintă
o depresie, este bine să clarificăm ce
înseamnă aceasta din urmă și ce putem face
pentru a preveni instalarea acesteia la cei dragi
la sau la noi înșine.
Cine este mai vulnerabil în
această perioadă?
Fiecare persoană are
punctele sale slabe și forte –
vulnerabilități și resurse – iar
manifestarea lor depinde de
contextul în care persoana
se află, motiv pentru care
acestea pot reacționa diferit
la situația prezentă, care
impune limite și frustrări
nu doar în plan social,
profesional, ci și familial și
personal, afectând stabilitatea
financiară, proiecte, planuri,
speranțe și relații. Persoanele
cu dizabilități, persoanele
care au o problemă de
sănătate mintală, fie ea
cronică sau temporară, copiii,

adolescenții, persoanele aflate
într-un regim rezidențial
închis (cămine, închisori),
pot fi mai vulnerabile la
efectele secundare ale izolării,
deoarece stresul actual se
adaugă unor deprivări deja
existente și a unor abilități
scăzute de a face față
adversității.

Reacții firești la izolarea
socială prelungită

Persoanele care
experimentează o perioadă
îndelungată de izolare
socială pot dezvolta
anumite simptome,
precum iritabilitate, stres,
anxietate, insomnie, epuizare
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emoțională, teamă, apatie,
confuzie, vinovăție, tristețe
sau chiar depresie.
Tristețea este o emoție
tranzitorie, o reacție
firească la conștientizarea
unei pierderi – în contextul
actual, pierderea temporară
a unui stil de viață, a unor
activități, locuri de muncă,
sau a contactului apropiat
cu persoane dragi. Starea
emoțională este puternic
influențată de modul de
gândire și de perspectiva pe
care persoana o întreține
asupra situațiilor în care se
află. Suportul psihologic poate
ajuta persoana să depășească

momentele dificile și să
deprindă modalități sănătoase
de a face față dificultăților, de
a schimba modul în care sunt
interpretate evenimentele și
restricțiile, astfel încât ceea
ce nu poate fi schimbat să
poată fi mai ușor tolerat din
punct de vedere psihologic.
Pe de altă parte, depresia
se manifestă printr-o suită
de simptome, pe lângă
sentimentul de tristețe binecunoscut, care persistă cel
puțin două săptămâni. Printre
acestea se numără scăderea
plăcerii pentru activități care
înainte entuziasmau persoana,
modificări ale greutății
corporale și ale apetitului,

tulburări ale somnului
(insomnie sau tendința de a
dormi cea mai mare parte a
zilei), lipsă de energie, agitație
observabilă sau lentoare
în mișcări, sentimente de
vinovăție excesivă, scăderea
capacității de gândire sau de
concentrare a atenției, sau
prezența unor gânduri legate
de moarte, cu posibilitatea
de a-și face rău sieși. În
acest caz, intervenția optimă
poate fi una care îmbină
tratamentul medicamentos cu
psihoterapia.

Ce pot face?

În primul rând, fii conștient de
schimbările care se produc în
tine! Ia în considerare principiul
conform căruia este mai ușor
să previi decât să tratezi.
Atunci când observi că
apar schimbări la nivelul
dispoziției, al apetitului,
somnului sau al
capacității de a te mai
bucura, ia măsuri
pentru protejarea
sănătății tale
mintale. Nu
aștepta
agravarea
situației,
depresia nu
trece “stând”.
1. Distanțare
fizică, nu
izolare!
Schimbă
modul de
gândire și
cuvintele pe
care le folosești.
Dacă “izolarea
socială” te apasă,
“distanțarea fizică” te
protejează.
2. Păstrează contactul
față-în-față cu cei dragi, prin
comunicarea la distanță.
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Conversațiile video în timp
real sunt acum accesibile
printr-o suită de aplicații
mobile sau de telefonie.
3. Implică-te în activități cu
sens pentru tine. Fie că este
vorba de un proiect uitat de
mult timp, sau de activități
casnice, gospodărești, de citit
sau de urmat un curs online,
alege-ți cel puțin o direcție de
acțiune în jurul căreia îți poți
structura ziua.
4. Petrece timpul cu animalul
de companie, dacă ai! Nevoia
de contact fizic există de
la cele mai mici vârste.
Atingerea și mângâierea
stimulează producția de
dopamină și serotonină,
reglând dispoziția și
contribuind la starea de bine.
5. Limitează expunerea la
factorii de stres. Canalele de
știri și cele de comunicare
online abundă în această
perioadă cu polemici, zvonuri,
știri false, fiind ușor să te
destabilizeze emoțional.
Informează-te din surse
sigure, în anumite momente
ale zilei, evitând expunerea
constantă la fluxul de știri
sau discuții. Dacă vrei să lași
mai mult timp televizorul
să meargă în fundal, alege
un post cu emisiuni neutre
(documentare, muzică).
6. Arată că îți pasă! Atunci
când întinzi o mână de ajutor
celui de lângă tine, bucuria se
înmulțește pentru amândoi.
7. Cere ajutorul! Consultațiile
online cu un medic specialist
îți vor clarifica pașii pe care
ar trebui să îi faci pentru
a gestiona situația în care
simptomele depresiei
persistă.

FAMILIE

Anxietatea
în perioada
examenelor
Diana Amza, psihoterapeut

Anxietatea apare ca o stare de alertă și îngrijorare anticipatorie, însoțită
de reacții fiziologice specifice, însă, atunci când predomină în viața ta,
pot duce la disconfort generalizat. În cazul examenelor, un strop de
anxietate va motiva învățarea, dar prea multă va afecta performanța.
Cu cât miza este mai mare,
cu atât anxietatea va crește
(ca în cazul testării pentru un
job bine plasat), dar există
situații în care, deși miza este
mică, reacțiile persoanei sunt
disproporționate.
Anxietatea prezintă simptome
variate, printre care:
-îngrijorare anticipativă, frică,
iritabilitate, neliniște, dificultăți
de concentrare;
- palpitații, înțepături în zona
inimii, furnicături în membre,
amorțeli;
-senzația de lipsă de aer, nod
în gât, respirație rapidă și
superficială;
-dureri de burtă, greață;
-dureri de cap, amețeală;
-tulburări ale somnului.
Ce poți face atunci când nivelul
tău de anxietate crește în
preajma examenelor?
Iată câțiva pași!
Înainte de examen
1. Perspectiva este totul!
Identifică întâi gândurile
declanșatoare („nu sunt

suficient de bun”, „dacă nu
trec examenul, va fi groaznic”,
„sigur voi pica!”, „vor râde
toți de mine” „părinții vor fi
dezamăgiți”). Apoi formulează
un gând realist, precum:
orice examen poate fi repetat,
persoanele dragi te sprijină
indiferent de rezultate, și
singurul eșec vine atunci
când nu încerci deloc sau
când renunți prea devreme.
Consilierea psihologică te poate
ajuta să îți modelezi gândirea.
2. Pregătește-te din timp!
Anxietatea scade atunci
când există organizare și
control. Asigură-te că ai toate
materialele necesare și învață
pentru examen încă de când a
fost planificat. Mergi la cursuri,
citește periodic notițele,
folosește mnemotehnica.
Repetă seara, înainte de
culcare, acest lucru favorizând
stocarea informațiilor.
3. Relaxează-te! Ia câte o
pauză de 10 minute pentru
fiecare oră sau două de
învățare. Ascultă muzică, fă
mișcare, trage un pui de somn.
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În timpul examenului
1. Fii prezent! Uneori, din
teamă, poți fi tentat să renunți.
Fii punctual și pregătit!
2. Citește cu atenție cerințele
– folosește un creion pentru a
sublinia cuvintele cheie.
3. Rămâi ancorat în rezolvarea
cerințelor – dacă mintea
fuge, adu-o în prezent recitind
ultimele fraze scrise sau chiar
cerința. Folosește ciorna
pentru a organiza ideile
centrale. Rezolvă întâi ceea
ce stăpânești, apoi revino la
subiectele mai dificile.
4. Stop anxietate! Când
ai emoții care îți perturbă
concentrarea, oprește-te și
respiră adânc. Vorbește-ți
frumos (“Unde nu știu, pot
deduce, pot fi creativ”, “Mam pregătit”), încurajează-te
(“Am rezolvat deja jumătate de
lucrare”, “Am timp și pentru
verificare”) și programează-te
pentru succes! Uneori este
nevoie să îți acorzi permisiunea
de a reuși!

FAMILIE

Cum alegem
ochelarii de soare
Efectele adverse ale sorelui și ale radiațiilor ultraviolete asupra pielii
sunt cunoscute, de la arsuri superficiale, până la cancer de piele. Ochii
prezintă o extra-sensibilitate, având nevoie de o protecție superioară
pentru a evita apariția sau avansarea diferitelor afecțiuni generate de
razele UV: degerescența maculară sau cataractă. Această protecție este
oferită exclusiv de către ochelarii de soare, motiv pentru care alegerea
corectă a unei perechi este extrem de importantă.
Criterii pentru o alegere
corectă

100% UV. Alegeți ochelari de
soare pe care se află marcajul
100% UV. Aceștia sunt singurii
care vă oferă protecția
maximă împotriva luminii
ultraviolete UVA și UVB, cea
de-a doua fiind responsabilă
pentru arsuri și cancer.
Mărimea lentilelor contează.
Cu cât lentilele sunt mai
mari, cu atât ele blochează
mai mult din razele solare,
ce au tendința de a pătrunde
pe deasupra sau prin
lateral. Există multe modele
interesante de ochelari de
soare cu lentile de dimensiuni
mari.
Culoarea este importantă
în anumite cazuri. Culoarea
închisă a lentilelor nu oferă
o protecție suplimentară
împotriva razelor UVA și UVB
față de una mai deschisă, ci
mai mult contrast. O lentilă
brună sau neagră poate fi de
ajutor în cazul persoanelor
ce suferă de degenerescență
maculară sau retinopatie

diabetică, blocând
aproximativ 95%
din razele UVB
și 60% din
razele UVA.
Lentilele
polarizate
blochează
reflexia
luminii solare
în șosea, apă,
nisip sau zăpadă,
însă nu sunt mai eficiente
în oprirea razelor UV decât
cele nepolarizate. De aceea
se recomandă în special la
condus, mersul cu bicicleta,
în zonele costiere sau la
munte, iarna.
Prețul nu este o dovadă a
calității ochelarilor de soare.
Căutați ochelari de soare
de calitate, marcați 100%
UV și vor fi la fel de eficienți,
indiferent de preț.

Important!

Copiii au nevoie de ochelari
de soare, începând cu vârsta
de 6 luni. Efectele negative
ale radiațiilor UVA și UVB
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se cumulează de-a
lungul vieții unei
persoane,
așadar este
necesar să
îi învățați
pe cei mici
să poarte
ochelari de
soare într-un
mod corect.
În cazul în care
purtați ochelari de
vedere, aceștia vă pot proteja
împotriva razelor UV dacă
sunt cu lentile heliomate.
Trebuie să discutați cu
medicul oftalmolog, pentru a
vă recomanda cea mai bună
variantă de îngrijire a vederii.
Purtarea ochelarilor
de soare trebuie să fie
confortabilă, aceștia nu
trebuie să vă strângă sau să
vă incomodeze la clipire. De
asemenea, forma ochelarilor
trebuie să vă avantajeze
fizionomia. Întotdeauna,
probați ochelarii de soare pe
care doriți să îi achiziționați.

FAMILIE

Suzeta:
bună sau rea?
Crina Coliban

Ceea ce noi numi astăzi „suzetă” a fost prezentă în viața copiilor din cele mai
vechi timpuri, când însemna o bucată de coral, de os, piatră, lemn sau de
lână. Suzeta din cauciuc a apărut în anul 1898. Chiar dacă are o istorie lungă,
dilema încă rămâne: este recomandat sau nu să le dăm copiilor suzetă?
Statisticile arată faptul că, la
nivel internațional, între 60
și 85% dintre copii folosesc
suzeta zilnic.
Cum ajută suzeta:
• Ajută la calmarea copilului.
• Reduce riscul asociat
sindromului morții subite la
bebeluși.
• Satisface nevoia de a suge a
bebelușului.
• Încurajează copilul să se
liniștească singur.
• Reduce disconfortul în
timpul călătoriei cu avionul.
• Poate ajuta în cazul colicilor
sau durerilor cauzate de
refluxul gastro-esofagian.
Există, însă, și aspecte
negative ale folosirii
frecvente a suzetei sau pe
termen lung.
Copilul poate dezvolta:
• Aversiune față de sân sau
confuzie.
• Carii.

• Defecte de masticație,
deoarece are tendința să
sugă mâncarea în loc să o
mestece.
• Malformații ale mandibulei,
maxilarului sau ale cavității
bucale în întregime.
• Întârzierea vorbirii sau
dificultăți de pronunție până
la vârste mari.
• Infecții ale urechii medii
(otite).
• Dependență de suzetă după
vârsta de 3 ani.
• Lipsa poftei de mâncare.
• Hiperaciditate gastrică.
• Obezitate.
Iată câteva recomandări care
te vor ajuta să previi riscurile
asociate folosirii suzetei.
• Nu îi da suzeta bebelușului tău
în prima lună de viață sau dacă
alăptarea nu decurge cu succes.
• Sterilizează suzeta,
ținând-o 5 minute în apă care
fierbe.

Surse:
• American Academy of Pediatrics
• WebMD
• Pediatrics
• Journal of Human Lactation
• Childhood Obesity (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28976781)
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• Nu băga suzeta în miere de
albine niciodată!
• Verifică să nu fie
deteriorată, pentru a preveni
acumularea de bacterii.
• Nu îi lăsa suzeta mereu la
îndemână.
• Alege o suzetă de silicon,
deoarece latexul favorizează
înmulțirea bacteriilor.
• Nu îl lăsa să ronțăie suzeta
când are dureri de dinți,
pentru a nu se îneca.
• Nu îl lăsa să o folosească
pe tot parcursul zilei.
Academia Americană de
Pediatrie susține că utilizarea
suzetei nu are efecte
negative din punct de vedere
fiziologic sau psihologic.
Recomandarea de o nu o
utiliza intervine atunci când
există probleme alimentare,
cu greutatea sau doar ca
metodă pentru confortul
părinților.

FAMILIE

Când copiii
stau în casă
Efectele izolării sociale asupra copiilor
Diana Amza, psihoterapeut

Dificultățile de a face față izolării la domiciliu se manifestă sub diferite
forme, iar copiii – prin nivelul lor de energie ridicat, le pot experimenta
îndeosebi în contextul relaționării cu părinții. Lipsa unei socializări
adecvate vârstei își poate pune amprenta asupra abilităților de
relaționare, încrederii în sine și capacității de a rezista la stres.
Iată mai jos câteva lucruri
pe care le poți face pentru
copilul tău.
1. Copilul poate percepe
izolarea la domiciliu ca o
pedeapsă de neînțeles.
Atunci când cere insistent să
iasă, te poți așeza lângă el,
privindu-l în ochi, spunându-i
că și tu ai vrea dar nu aveți
voie încă, și poți propune
un joc imaginar care să
îi împlinească dorința de
explorare (construiți un fort,
o baricadă, o plută – limita e
dată de imaginația voastră).
2. Restricția privind mișcarea
fizică afectează nevoia de a
descărca energia și tensiunile
acumulate. Permite-i din când
în când să sară în pat, dansați
împreună, jucați leapșa sau
alergați. Nu oferi copilului
dulciuri în exces, deoarece va
căpăta un surplus de energie
care se poate ușor transforma
în iritabilitate.

3. Copilul preia dispoziția
adultului. Un părinte echilibrat
și bucuros este condiția de
bază a unui copil bine-dispus.
Copiii deseori presupun că ei
sunt cauza pentru supărările
părinților. Poți preveni aceste
lucruri ușor, clarificând
faptul că supărarea ta nu are
legătură cu el și că este o stare
emoțională care îți va trece.
Apoi faceți împreună o mică
activitate, care îi va arăta că vă
place să petreceți timp cu el.
4. Vârsta preșcolară
îndeosebi este vârsta lui
„Mami, privește-mă!”.
Copilul solicită validare din
partea părinților pentru ceea
ce reușește să facă. Lucrul
de acasă va limita atenția pe
care poți să o acorzi copilului.
Delimitează timpii de lucru
de pauze clare în care poți
umple rezervorul emoțional
al copilului cu toată atenția și
afecțiunea ta.
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5. Adaptarea la distanțarea
socială, fizică, de cei dragi,
implică găsirea unor mijloace
de a menține relațiile vii și
în absența contactului fizic
și a întâlnirilor față în față.
Aplicațiile de comunicare
pot satisface nevoia de
relaționare. Dacă acest
lucru este acceptat de copil,
întâlniți-vă cu cei dragi în
mediul online.
6. Păstrați un orar și o
rutină zilnică – acest lucru
este sănătos și pentru copil,
și pentru adult. Mențineți
orele de trezire și culcare,
ora mesei, perioadele
de „învățat” și cele de
joacă, ritualul de culcare.
Activitățile previzibile oferă
stabilitate emoțională și
mențin active deprinderile
sănătoase.

FAMILIE

Poluarea
şi sănătatea
cardiovasculară
Poluarea atmosferică din marile oraşe ale lumii, mult mai ridicată decât
limitele impuse de Organizația Mondială a Sănătății, afectează în mod diferit
oamenii, în funcție de vârstă, sex sau mediu de rezidență ori de lucru.
Incidența de afecțiuni
cardiovasculare şi de diabet
devine din ce în ce mai
acută în rândul populației
generale, iar copiii au un risc
crescut de obezitate şi de boli
pulmonare.

Poluarea şi atacul
vascular cerebral

Cercetări recente, realizate
la nivel mondial, au indicat
o corelație alarmantă între
incidența de atac vascular
cerebral şi nivelul de
poluare. Aproximativ 30%
dintre cazurile de dizabilități
asociate AVC sunt provocate
de mediul poluat, procentul
fiind mai mare în țările în
curs de dezvoltare. Profesori
din cadrul universităților din
Canada şi Iran accentuează
problematica globală a
poluării, ce depăşeşte limitele
urbane, pe fondul curenților
de aer care transportă
particulele pe mari distanțe.

Poluarea şi afecțiunile
cardiovasculare

Studii recente, realizate pe un
număr extins de participanți

şi de probe prelevate după
diferite perioade de expunere
la poluanți atmosferici, au
demonstrat că expunerea
îndelungată la particule de tip
PM (particule de suspensie,
extrem de mici şi uşor
inhalabile) în ultimele 3 luni
a fost asociată cu o creștere
a factorilor de risc ai bolilor
de inimă. Mai exact, ei au
descoperit că cei cu expunere
la PM mai mare au avut
valori înalte ale nivelului de
glucoză din sânge, a nivelului
de colesterol LDL („rău”) și a
nivelurilor de trigliceride. Mai
mult, expunerea la poluare a
fost asociată cu niveluri mai
scăzute de colesterol HDL
(„bun”).

Poluarea influențează
obezitatea?

Cel mai frecvent, nivelul
înalt de poluare corelează
pozitiv cu riscul de
supraponderabilitate şi
obezitate la adulți, spre
deosebire de un nivel mediu
sau scăzut al poluării. Studii
realizate în Spania şi China
privind expunerea copiilor
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cu vârste între 7 şi 14 ani la
valori ridicate de poluare
au demonstrat creşterea
riscului de obezitate în 30
% dintre cazuri. Mai mult
decât atât, mediul extrem de
poluat din oraşele chineze
şi prevalența unui index
de masă corporală ridicat,
cresc riscul de a dezvolta
boli pulmonare în special
în cazul fetelor şi copiilor
mai mari, expuşi în mod
natural nivelurilor ridicate de
poluare.

Sugestii şi concluzii

Nivelul de oxigen necesar
corpului uman este influențat
de tipul de activitate fizică
desfăşurată. Toxicitatea
particulelor poluante
produce inflamație cronică
a țesuturilor, perturbând
metabolismul şi funcțiile
regulatoare ale organelor şi
glandelor endocrine. Aşadar,
evitați activitați fizice de tipul
ciclismului sau joggingului
la ore de vârf, chiar şi doar
în apropierea şoselelor
aglomerate.

AFECȚIUNI

Acizii trans
artificiali
Atunci când mergem la cumpărături, citirea
etichetei produselor alimentare este o
deprindere care necesită efort de concentrare,
răbdare și timp în plus, astfel încât multe persoane
se descurajează și renunță. Cu toate acestea, informațiile prezente pe
eticheta unui produs ne pot determina să alegem rațional în ceea ce
privește alimentația.
Alimentele procesate au efecte negative atunci când sunt consumate
frecvent. Spre exemplu, acizii trans cresc colesterolul LDL (rău), și scad
nivelul colesterolului HDL (bun), ducând la afecțiuni ale inimii, diabet de
tip II sau chiar atacuri cerebrale.
Acizii trans – pe scurt

Acizii trans care se găsesc
în alimentele comercializate
sunt de două tipuri: naturali
și artificiali. Acizii trans
naturali se găsesc în
intestinele anumitor animale
și produsele realizate din
carnea sau laptele acestor
animale pot conține urme
sau cantități mai mici de acizi
trans. Acizii trans artificiali
sunt creați de producător
prin adăugarea de hidrogen
la uleiurile vegetale lichide,
dând o consistență mai
plăcută alimentelor. Poți
recunoaște acizii trans
artificiali atunci când pe
eticheta unui produs scrie
„uleiuri parțial hidrogenate”.

Alimente bogate în acizi
trans artificiali

Produsele care conțin acizi
trans artificiali sunt cele care

necesită procesare termică
(gogoși, pizza congelată,
plăcintă congelată, produse
de patiserie) sau produsele
uscate (supe la plic,
biscuiți, chipsuri, popcorn),
mezeluri, sau produsele
solide și tartinabile precum
margarină, brânză topită,
maioneză.

Reglementări

Începând cu luna aprilie
2021, statele membre ale
Uniunii Europene trebuie
să limiteze acizii trans în
prepararea alimentelor.
Astfel, producătorilor li se
va permite să folosească
până la maximum 2gr. de
acizi trans artificiali la 100gr.
de grăsime, o reducere
drastică având în vedere
utilizarea actuală, care
ajunge și până la 40-50% din
grăsimea totală, în special
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în Sud și Sud-Estul Europei.
Având în vedere că nu există
o reglementare la nivel
național pentru utilizarea
acizilor trans articificiali,
sănătatea noastra, a
românilor, stă în propriile
deprinderi de a alege ceea
ce consumăm. Pentru o
alimentație sănătoasă,
includeți în meniul zilnic
legume și fructe, cereale
integrale, produse cu
conținut scăzut de grăsimi,
carne de pui, pește și nuci
sau semințe, renunțând la
produsele care au un conținut
ridicat de acizi trans.
În plus, folosiți în mod
regulat uleiuri vegetale
nehidrogenate, precum cel
de floarea-soarelui sau de
măsline, în salate sau la
mâncărurile gătite.

AFECȚIUNI

Xantelasma
Colesterolul care se vede

Pete galbene şi protuberanțe la nivelul pleoapelor? Acestea sunt semne
ale xantelasmei, o afecțiune asociată nivelului crescut de lipide din
sânge: colesterol LDL, total sau trigliceride. Petele reprezintă acumulări
de grăsime, care nu afectează vederea sau mişcarea ploapelor, însă pot
fi inestetice şi chiar un semnal de alarmă cu privire la sănătate.
restricționând fluxul sangvin
către inimă, creier şi alte
organe, şi ducând la riscuri
precum: angina, atacul de
cord, accidentul vascular
cerebral și bolile arteriale
periferice.

Posibile cauze ale
xantelasmei şi factori de
risc

Xantelasmele pot apărea
la orice vârsta, însă au o
frecvență mai mare în rândul
femeilor de vârstă mijlocie.
Cauzele exacte ale afecțiunii
nu sunt cunoscute, însă cel
mai frecvent indică niveluri
anormale ale lipidelor în
sânge, fenomen cunoscut
sub numele de dislipidemie.
Dislipidemia favorizează
acumularea de colesterol
pe pereții arterelor,

Afecțiuni
genetice precum
hipertrigliceridemie
familială indusă de
grăsimi (deficit de
lipoprotein lipază) sau
hipercolesterolemie
familială pot constitui
cauze ale xantelasmei
şi dislipidemiei, în lipsa
altor anomalii ale stării de
sănătate.
Factori de risc includ
diabetul, afecțiuni renale,
hipotiroidism, afecțiuni
cardiovasculare, precum
şi o serie de medicamente
ca beta-blocantele
administrate pentru
scăderea hipertensiunii, a
steroizilor anabolizanți sau a
contraceptivelor orale.

Diagnosticare şi
tratament

Xantelasma este facil de
diagnosticat de către medicul
de familie sau dermatolog.
Aceştia vor recomanda un

28

set de investigații ulterioare,
care cuprind analize de sânge
pentru evaluarea valorilor
diferitelor tipuri de lipide,
a glicemiei şi a funcțiilor
ficatului. Având în vedere
riscurile cardiovasculare
asociate, va fi posibilă şi o
vizită la medicul cardiolog.
Eliminarea depozitelor de
grăsime localizate la nivelul
pleoapelor se poate realiza
chirurgical, prin excizie,
ablație cu laser, cauterizare
chimică sau crioterapie şi
electrodesicare. Există, însă,
riscul recidivei xantelasmei,
precum şi cel al schimbării
culorii pielii şi apariției
cicatricilor.
Modificarea stilului de viață,
prin adoptarea unor măsuri
de ținere sub control a
colesterolului şi glicemiei,
pe termen lung, constituie
modul optim de tratare a
dislipedmiei. Pierderea
în greutate, asociată unei
diete adecvate, fără grăsimi
saturate, carne şi lactate
grase, alimente prăjite,
dulciuri, alcool şi tutun,
alături de activități sportive
regulate reprezintă soluții
neinvazive şi benefice.

AFECȚIUNI

Remedii
naturale
pentru alergii
Alergia de sezon, această luptă a sistemului imunitar cu factorii din
mediu: polenuri, praf, puf de plante, determină eliberarea de histamine.
Apar strănut, rinoree şi congestie nazală, prurit şi iritație a ochilor şi a
pielii, precum şi astm. Totuşi, natura are şi remedii care ne vor ajuta să
ne simțim mai bine.
Captalanul (petasites
hybridus) este o plantă
medicinală care creşte şi în
țara noastră, în zona alpină.
Planta funcționează ca un
inhibitor al leucotrienelor,
blocând unele substanțe
chimice care declanșează
inflamarea pasajelor
nazale. Efectul utilizării
suplimentelor din rădăcină
de captalan sunt similare cu
cele ale antihistaminicelor
convenționale. Atenție! Este
contraindicat gravidelor şi
utilizării pe termen lung, iar
rădăcina crudă este toxică.
Frunzele de urzică,
bogate în betacaroten,
vitamina K şi quercetină, un
antioxidant puternic, au rol
antiinflamator, fiind utilizate
în ameliorarea simptomelor
alergiei de sezon, încă de la
primele semne.
Rozmarinul, menta şi
salvia sunt bogate în acid
rozmarinic, un antiinflamator
ce acționează în special la

nivelul căilor respiratorii,
fiind utilizat în bronşite şi
astm alergic. Rolul său
antioxidant asupra radicalilor
liberi poate suprima
răspunsurile inflamatorii
ale anumitor globule albe,
precum și ai anticorpilor
alergici.
Turmericul, pudra de culoare
portocaliu intens, obținută
din rădăcina de Curcuma,
are efecte antiinflamatoare
şi antioxidante, fiind utlizată
în gastronomia indiană şi
asiatică. Cel mai puternic
compus activ al său este
curcumina, cu rezultate
benefice în tratarea
simptomelor de strănut şi
congestie nazală cauzate de
rinita alergică.
Zincul din alimente şi
suplimente are proprietăți
antialergice directe, deoarece
stabilizează anumite celule
imunologice, care joacă un
rol important în apariția
alergiilor.
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Irigațiile nazale cu soluție
salină, utilizate ca lavaj
al căilor respiratorii,
îndepărtează factorii alergeni
în mod natural, hidratând
mucoasa nazală. Irigațiile se
fac prin aspirație, cu sprayuri
din farmacii sau cu recipiente
neti pot. Pentru un efect
răcoritor şi vaso-constrictor,
ce va reduce inflamația,
puteți adăuga 2 picături de
ulei esențial de eucalipt în
soluția salină.
Probiotice regăsite în iaurt,
kefir, legume murate sau
suplimente alimentare sunt,
de asemenea, benefice
în reducerea incidenței
alergiilor.
Acupunctura reprezintă
o practică din medicina
tradițională chinezească, cu
efecte benefice în reducerea
semnificativă a simptomelor
alergiei în comparație cu
tratamentul standard.

AFECȚIUNI

Amețeală
sau vertij?
Aproximativ 15-20% din populația adultă
a lumii suferă, anual, de tulburări de
echilibru. Amețeala și vertijul sunt două
dintre cele mai frecvente probleme raportate
de pacienți, iar în continuare veți afla cum le
puteți identifica și aborda corect.
Diferențe între amețeală
și vertij

Echilibrul este determinat de
buna funcționare a vederii,
a sistemului vestibular, al
urechii interne, proprioceptiv
localizat în mușchi și
articulații, acestea trimițând
informații consolidate către
creier. Atunci când apare o
problemă la oricare dintre
ele, se produce dezechilibrul,
resimțit ca amețeală sau
vertij.

Amețeala are ca
simptome: senzația

de plutire și cap ușor,
instabilitate asociată pierderii
echilibrului, leșin și oboseală.
Acestea pot fi declanșate
sau accentuate de mișcarea
și ridicarea capului și chiar
de mers, uneori necesitând
așezare sau chiar întindere.
Episodul poate dura de la
câteva secunde, până la
o zi sau mai multe zile și
poate reapărea. Cauzele
au legătură cu probleme
circulatorii, precum o
circulație deficitară sau
o scădere temporară a
tensiunii arteriale, anemia

feriprivă sau hipoglicemia,
afecțiuni neurologice de tipul
bolii Parkinson. Amețeala
poate fi provocată și de
deshidratare, hipertermie,
efecte secundare ale unor
medicamente sau asociată
anxietății și atacurilor de
panică.

Vertijul reprezintă senzația

falsă că împrejurimile se
învârt sau se mișcă, fără
ca persoana afectată să fie
în mișcare, fiind asociată
tinitusului, hipoacuziei sau
senzației de plenitudine
auriculară. Vertijul poate
fi periferic sau central.
Principala cauză a vertijului
periferic este o afecțiune a
urechii interne, ce transmite
creierului informații diferite
de ceea ce transmit vederea
și terminațiile nervoase
senzoriale, creând confuzie
la nivel cerebral. Alte cauze
includ migrena și neuronita
vestibulară, sindromul
Meniere, vertijul paroxistic
pozițional benign (VPPB).
Vertijul central, provocat de
afecțiuni ale cerebelului sau
trunchiului cerebral, precum
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accidentul
vascular
celebral și altele,
presupune și tulburări
de vedere, vorbire sau
deglutiție.

Când este necesară
evaluarea medicului?

Recurența simptomelor,
durata și serveritatea
acestora, afecțiuni cunoscute
ce pot fi asociate pierderilor
de echilibru sau vârstei
înaintate, vor determina o
vizită la medic și investigații
din sfera ORL, oftalmologie,
cardiologie, neurologie,
precum și analize de sânge.

Tratament și remedii

Tratamentul poate sau nu,
să fie unul medicamentos,
în funcție de diagnostic.
Cel mai important, însă,
este menținerea unui tonus
muscular și psihic bun,
determinate de activitate
fizică: mers activ, exerciții de
echilibru, aerobic cu impact
scăzut sau Tai Chi.

AFECȚIUNI

Ce este
hipertensiunea
intraoculară
Vizita la oftalmolog constă în diferite tipuri de investigații şi măsurători,
iar anamneza vizează deseori aspecte ce țin istoricul familiei, afecțiuni
asociate şi stil de viață. Astfel se poate descoperi o formă de tulburare
a funcționării globului ocular, dificil de identificat în alte condiții:
hipertensiunea intraoculară sau presiunea intraoculară (PIO).
Presiunea intraoculară,
cauze şi factori de risc

PIO rezultă din echilibrul
producerii şi eliminării a
umorii apoase, unul dintre
fluidele produse de globul
ocular, situat în interioriul
său. Se consideră presiune
normală o valoare între 10 şi
21 mmGh (milimetri coloana
de mercur), care poate
fluctua în timpul unei zile, de
la limita superioară în prima
parte a zilei, spre limita
inferioară spre seară. Atunci
când valoarea depăşeşte 21
mmGh, medicii oftalmologi
pun diagnosticul de
hipertensiune intraoculară,
ce poate afecta nervul optic
prin presiunea excesivă
exercitată asupra sa.
Cauza apariției hipertensiunii
intraoculare este
incapacitatea globului
ocular de a realiza drenajul
umorii apoase, aceasta
acumulându-se excesiv.
Există o serie de factori
de risc, precum: afecțiuni

cardiovasculare ce implică
hipertensiunea arterială,
antecedente familiale din
categoria PIO sau glaucom,
diabetul, vârsta de peste 40
de ani, valori mari ale miopiei
sau traume anterioare ale
globului ocular.

Modalități de măsurare şi
necesitatea monitorizării

Măsurarea PIO se realizează
în cabinetul medicului
oftalmolog cel mai frecvent
prin aplanotonometrie, în
cadrul procedurii corneea
fiind supusă unei aplatizări, iar
forța acesteia fiind evaluată cu
ajutorul aplanotonometrului
Goldmann. Măsurarea trebuie
efectuată succesiv, la acelaşi
moment al zilei, pentru ca
valorile să nu fie afectate de
fluctuațiile normale din timpul
stării de veghe. De asemenea,
trebuie luată în considerare
grosimea corneei, factor ce
poate influența măsurarea
presiunii intraoculare. Atunci
când aceasta este mai groasă,
presiunea măsurată este mai
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mare decât cea reală, iar când
este mai subțire, presiunea va
fi mai mică.
Unul dintre riscurile
hipertensiunii intraoculare
îl reprezintă dezvoltarea
glaucomului, responsabil
pentru pierderea vederii, prin
modificările ireversibile pe
care afecțiunea le exercită
asupra nervului optic.
Aşadar, aceasta trebuie
monitorizată frecvent,
în mod special în cazul
introducerii unui tratament
medicamentos, pentru
ținerea sa sub
control.

ÎNGRIJIRE

Melatonina
reglează mai
mult decât somnul
Melatonina este un hormon produs la nivelul creierului, de glanda
pineală, în timpul nopții. Aceasta are rolul de a regla ritmul circadian și
somnul, alături de o sumedenie de alte funcții descoperite în ultimii ani.
Secretarea melatoninei este
direct influențată de nivelul și de
tipul de lumină la care suntem
expuși, iar lumina albastră a
ecranelor are un efect negativ
puternic asupra sa.

Melatonina și somnul

Numită și „hormonul
somnului”, melatonina
reprezintă un semnal dat de
creier întregului organism
că este timpul să doarmă,
prin eliberarea să odată
cu lăsarea serii. Chiar și
atunci când dormim, retina
poate percepe gradul de
luminozitate ambientală,
lumina stimulând sau
inhibând producția de
melatonină. Aceasta
influențează calitatea și
cantitatea somnului, unele
studii evidențiind eficiența
hormonului în tratarea
tulburărilor de somn,
diminuarea perioadelor
de insomnie și facilitarea
adaptării la un nou fus orar
pentru cei care călătoresc.

Beneficii ale melatoninei
Cercetările în domeniu

au demonstrat o serie
de beneficii asociate
proprietăților puternic
antiinflamatoare și
antioxidante ale melatoninei,
de la prevenția unor
afecțiuni cardiovasculare și
neuronale, până la susținerea
organismului în tratamentul
împotriva cancerului.
Efectele pozitive ale
melatoninei asupra organelor
interne derivă din faptul că
aceasta limitează stresul
oxidativ atât extracelular
cât și intracelular printr-o
varietate de mecanisme,
precum stimularea activității
enzimelor antioxidante și
inhibarea enzimelor prooxidante, susținerea sintezei
glutationului și reciclarea
celulară.
Eficiența utilizării melatoninei
a fost confirmată în
tratamente experimentale
pentru afecțiuni precum
aritmie, hipertensiune,
cardiopatie ischemică,
hipertensiune pulmonară, în
evitarea efectelor secundare
ale statinelor, dar și în
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metabolismul lipidelor, fiind
bine tolerată de organism.
Așadar, aceasta ar putea
deveni o opțiune terapeutică
pentru o multitudine de
afecțiuni cardiovasculare,
hepatice și metabolice.
Cercetări recente dovedesc
efectul sinergic al melatoninei
în chimioterapie, în cancerul
de sân, melanomul, cancer la
nivelul capului și al gâtului.

Atenționări

Melatonina regăsită în
suplimente alimentare
poate avea și o serie de
efecte secundare, așadar se
recomandă administrarea pe
termen scurt. Acestea sunt:
somnolență, greață, amețeli
și dureri de cap. Mai rar, se
pot întâlni și stări depresive,
anxietate ușoară, iritabilitate
sau hipotensiune. Întotdeauna
solicitați recomandarea
medicului dacă doriți să luați
suplimente cu melatonină,
atunci când urmați
tratamente cu medicamente
anticoagulante, antidiabetice,
imunosupresive sau chiar și
cu anticoncepționale.

ÎNGRIJIRE

Tratament
cosmetic
cu ovăz
Piele sensibilă, uscată, iritată, mâncărimi şi reacții alergice. Dacă aceste
aspecte vă sunt cunoscute, avem o veste bună: ovăzul, cu proprietățile
sale antiinflamatoare, antioxidante şi hidratante, poate calma iritațiile şi
susține procesul de regenerare epitelială.
Beneficiile ovăzului

Utilizat ca tratament
cosmetic, în special sub
formă de făină sau ca ovăz
coloidal în preparatele
dermato-cosmetice, ovăzul
este benefic pentru o
multitudine de afecțiuni ale
pielii sensibile şi uscate.
Având o concentrație ridicată
de amidon şi beta-glucan, un
polizaharid, ovăzul asigură
pielii un film protector ce
permite păstrarea apei în
țesuturi. Prezența diferitelor
tipuri de fenoli conferă
activitate antioxidantă
și antiinflamatoare, unii
dintre aceştia având rol
şi în absorbția razelor
ultra-violete. Activitatea
de curățare a ovăzului
se datorează mai ales
saponinelor, ce funcționează
precum un săpun natural.
Ovăzul coloidal are
propritetăți antivirale, fiind
utilizat în tratarea erupțiilor
cutanate ale molluscum
contagiosum, precum şi
antihistaminice, având

capacitatea sa de a reduce
eliberarea de histamină în
mastocite, celule localizate
la nivelul pielii implicate în
pruritul de natură alergică.
Aventramidele, compuşi
fenolici specifici ovăzului,
sunt responsabile pentru
efectul calmant, antiiritant
şi antiinflamator al acestuia
asupra pielii.

Utilizarea ovăzului în
tratamente cosmetice

Făina sau fulgii de ovăz se
pot utiliza, acasă, pentru
hidratarea pielii uscate,
calmarea iritațiilor şi a
eczemelor, exfoliere blândă
sau reducerea petelor
pigmentare.
• Aplicații locale sub formă
de mască pregătită din
fulgi sau făină de ovăz
şi: banană, lapte, iaurt
sau miere. Toate aceste
ingrediente au proprietăți
calmante, hidratante şi
antiinflamatoare. Masca se
aplică pe pielea curată, se
lasă să acționeze timp de 15
minute şi se clăteşte cu apă
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caldă, apoi se aplică o cremă
hidratantă.
• Pentru exfoliere se pot
amesteca fulgi de ovăz cu apă
plată, iar pasta obținută se va
masa cu mişcări circulare pe
piele, apoi se va clăti.
• Băile cu ovăz sunt un
remediu ideal pentru pielea
uscată şi iritată a corpului.
Aveți nevoie de o cană de
fulgi de ovăz, măcinați, sau
o cană de făină de ovăz, pe
care o veți dizolva în apa de
baie, caldă. Limitați timpul de
baie la maximum 15 minute.
La final, tamponați pielea cu
un prosop şi aplicați loțiune
hidratantă.

Atenționare

Înainte de aplicarea
tratamentelor cosmetice
cu ovăz, este ideal să vă
asigurați că nu aveți alergie
la compuşii acestuia, prin
aplicarea unei mici cantități
de ovăz pe piele. Dacă, după
15 minute, nu apar reacții
precum prurit, înroşire sau
tumefiere, puteți utiliza
ovăzul în siguranță.

ÎNGRIJIRE

Scalpul sensibil
Îngrijire în timpul verii

În lunile de vară, părul și scalpul nostru sunt afectate de radiațiile solare,
sebum în exces, apa clorurată și colorarea frecventă a părului. În timp ce
unele dintre acestea sunt inevitabile, există multe modalități naturale de a
reduce și de a preveni efectele nocive ale factorilor externi.
Protecție solară

Pentru a vă proteja scalpul și
părul de radiațiile UVA și UVB,
și a preveni riscul de cancer de
piele, utilizați o soluție specială
pentru scalp și păr cu factor de
protecție de minimum 30 SPF,
sub formă de spray sau cremă.
De asemenea, purtați o pălărie
ușoară, din fibre naturale. Cu
cât marginea pălăriei este
mai mare, cu atât aceasta va
proteja ochii, pielea nasului și
pe a umerilor. Nu vă expuneți
la soare între orele 11:00 și
16:00.

Evitați factorii iritanți

Efectul apei clorurate
a piscinelor poate fi
contracarat prin realizarea
unei măști cu ulei de cocos
înainte. Nu uitați să spălați
părul, pentru a nu intra cu
ulei de cocos în piscină.
Pentru spălare, utilizați un
șampon blând, pentru scalp
sensibil și lăsați cel puțin
2 zile între doua spălări.
Culoarea va rezista mai
mult, iar scalpul nu se va
deshidrata excesiv. La final,
clătiți părul cu o soluție din
oțet și apă, în concentrație
de 1/8, pentru calmarea
iritațiilor și o descurcare mai
facilă a părului. Lăsați feonul
deoparte în timpul verii.

Aplicați comprese reci,
eventual cu gheață, și clătiți
scalpul cu apă cu oțet. Puteți
lua antiinflamatoare, pentru
reducerea inflamației.

Tratați arsurile solare

avocado sau de argan, pe
firul de păr uscat, pentru
o oră, pe care apoi să îl
spălați normal. Vă lasă părul
mai moale și mai ușor de
descurcat.

Alergii de contact

Calmați iritațiile scalpului

Soarele și căldura din timpul
verii pot reprezenta un
factor de risc pentru apariția
alergiilor. Testați orice
produs nou pe care doriți să îl
utilizați, prin aplicarea sa pe
o zonă mică a scalpului. De
asemenea, pentru colorarea
părului, utilizați nuanțatoare
sau culori naturale de tip
henna, ce conțin mai puține
substanțe alergene.

Hidratarea părului în
timpul verii
Puteți prepara, într-o
sticlă cu difuzor, o
soluție naturală din
apă, suc de aloe
vera și ulei de
avocado sau de
argan, pe care să
o folosiți pentru
a hidrata firul de
păr între spălări.
De asemenea,
aplicați măști
pe bază de
ulei călduț de
măsline, de
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Masați ulei cald de măsline
pe pielea capului și lăsați
această mască să acționeze
pentru câteva ore, după
care spălați părul normal.
Puteți picura 2 picături de
ulei esențial de mentă în
samponul, acesta calmând
iritațiile și pruritul, datorită
mentolului.

ÎNGRIJIRE

Ghid de vară pentru
tenul masculin
Tenul masculin este, în general, mai gras decât cel feminin, cu o
eliminare de sebum mai abundentă în timpul verii, datorită schimbării
de temperatură și de umezeală din aer, dar și a expunerii la soare. O
deshidratare accentuată cauzată de factorii externi poate duce la exces
de sebum, încărcarea tenului, iritații și chiar eczeme. Pentru a evita
acest cerc vicios, dermatologii recomandă o îngrijire delicată și dedicată
a tenului masculin.
Procesul de curățare are
loc zilnic, dimineața și seara,
cu produse blânde, pentru
a nu usca sau irita pielea.
Este esențial. Gelurile sau
balsamurile de curățare care
conțin vitaminele A, C și E
sunt absorbite mai bine de
piele, previn blocarea firelor
și mențin pielea sănătoasă,
în mod natural. Utilizarea
unui toner este recomandată
datorită efectelor sale de
tonifiere a pielii și de refacere
a a barierei microbiomului
protector al pielii.
Hidratarea cu o cremă pe
bază de apă, seara, și cu una
ce oferă protecție solară de
minimum 25 SPF dimineața,
va conferi pielii masculine
o protecție suplimentară
împotriva uscării, efectelor
nocive ale razelor ultra
violete și foto-îmbătrânirii
cutanate. De asemenea,
evitați activitățile în aer liber,
în soare, între orele 11.00 și
16.00, mai ales dacă aveți
pielea deschisă la culoare,
sensibilă și predispusă
arsurilor solare.

Evitați a vă bărbieri zilnic.
În timpul verii, pielea se află
sub agresiunea factorilor
externi precum: soarele,
căldura, umezeala, aerul
condiționat rece și uscat.
Bărbieritul vă fi întotdeauna
precedat de emolierea
pielii și a bărbii cu apă și
gel de bărbierit, apoi urmat
de aplicarea unui balsam
aftershave.
Exfoliați tenul, la 3-5 zile,
mai ales dacă aveți tenul
gras sau cu tendință de
îngrășare. Simpla curățare
nu va îndepărta stratul
de piele moarta, de la
suprafața dermului, iar
sebumul în exces se poate
acumula pe suprafața
pielii. În timp, aceasta va
avea un aspect neplăcut,
devenind predispusă
formării punctelor negre
și apariției acneei.
Exfolierea trebuie
realizată cu produse
pe bază de ingrediente
naturale: zahăr,
argila, sâmburi de
struguri sau de caise,
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alături de uleiuri naturale și
extracte din fructe, datorită
compușilor antiinflamatori
și a vitaminelor esențiale, cu
efect hrănitor și antioxidant.
Întotdeauna, aplicați cremă
hidratantă după exfoliere. Nu
vă exfoliați pielea prea des
și nu utilizați instrumente
abrazive sau substanțe
chimice dure.
Pentru un aspect sănătos și o
stare de bine, beți minimum
2 litri de apă pe zi, faceți
mișcare și consumați fructe
și legume proaspete.

ÎNGRIJIRE

De ce să folosești
un dezinfectant?
Încă de când eram copii am fost învățați că igiena are un rol important
pentru o viață sănătoasă, și că prevenția este întotdeauna mai utilă față
de un eventual tratament. Poate cea mai importantă lecție care ne-a
rămas întipărită în memorie este igiena mâinilor și totodată igienizarea
suprafețelor cu care intrăm în contact. Având în vedere că, în timp,
a crescut foarte mult interacțiunea umană este necesar ca igiena să
devină prioritatea noastră. Putem avea grijă de noi și de semenii noștri
prin crearea unei rutine de igienă proprie. Astfel, încet, transformăm
protecția noastră și a celorlalte persoane din jur în normalitate.
mucoaselor.
Având în vedere că suntem
în permanentă mișcare și
în contact continuu unii cu
ceilalți, să ai la îndemână un
dezinfectant, poate deveni
parte dintr-o rutină de
igienă constructivă și o
necesitate zilnică.

Ce acțiune au
ingredientele dintrun dezinfectant?

Dezinfectanții sunt o metodă
modernă și eficace prin care
ne putem proteja de agenți
patogeni (diverse bacterii,
viruși, microorganisme)
care pot intra în organism
prin intermediul pielii și al

Un dezinfectant de
mâini cu eficiență
sporită trebuie să conțină
la bază o substanță biocidă
(cel mai des utilizat și cu
eficiență confirmată este
alcoolul etilic sau etanolul),
o substanță de hidratare
(glicerina farmaceutică)
și, nu în ultimul rând, apa
oxigenată, care completează
acțiunea prin distrugerea
bacteriilor și ajută la evitarea
contaminării dezinfectantului
după deschidere.
Concentrația uzuală pentru
alcool este de aprox. 70%,
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care reprezintă o medie
bună între un timp de acțiune
redus și o bună protecție
a pielii. În cazul în care
concentrația alcoolului ar
crește peste valoarea de mai
sus, timpul în care acționează
dezinfectantul scade, însă
începe să devină iritant
pentru piele.
În contextul actual, în care
ne confruntăm zilnic cu
amenințarea unui pericol mai
puțin vizibil, sub forma noului
coronavirus, dezinfectanții
sunt un consumabil necesar
și accesibil, putând fi nelipsit
din buzunar, geantă, mașină
sau birou. Utilizarea acestora
și acceptarea lor ca și aliat
împotriva acestui pericol
ne permite să ne reamintim
și să punem în practică o
învățătură de pe vremea
copilăriei:

“Paza bună trece
primejdia rea!”

ÎNGRIJIRE

Aerul condiționat
Riscurile utilizării

Zilele caniculare şi umede ale verii, în care totul pare că se topeşte, iar
hainele se lipesc de pielea noastră, ne determină să căutăm tot mai des
briza răcoroasă a aparatelor de aer condiționat. Utilizarea lor excesivă sau
la temperaturi foarte scăzute este riscantă, spun specialiştii. Iată de ce.
Diferența mare de
temperatură între exterior
şi interior poate provoca
un disconfort suplimentar.
Aceasta reprezintă un stres
pentru organism, forțându-l
să facă față temperaturilor
mult mai înalte din exterior,
decât ar fi în mod natural
fără aerul condiționat. De
asemenea, persoanele care
suferă de afecțiuni ale inimii
pot fi afectate şi mai mult
de valurile de căldură din
timpul verii, aceasta ducând
la o rată de mortalitate mai
mare în rândul cardiacilor. Se
recomandă ca temperatura în
spațiile închise să fie în jur de
24-25 de grade Celsius.
Factori patogeni, precum
bacterii, virusuri și fungi îşi
pot găsi un teren propice
pentru a prolifera în
interiorul aparatelor de aer
condiționat, în filtre şi la
nivelul sistemului de răcire.
Acestea se pot răspândi în
încăperi, provocând infecții
ale căilor respiratorii,
sinuzită, faringită şi chiar
conjunctivită.
Aerul uscat şi rece eliminat
în încăperi poate duce la
uscarea excesivă a pielii,
iritații şi chiar eczeme

cutanate, uscarea şi iritații
ale ochilor. Deshidratarea
conduce la stări de oboseală,
dureri de cap, senzație
intensă de frig şi sete
excesivă. Este necesară
utilizarea unui umidificator de
aer şi, în funcție de situație,
picături pentru hidratarea
ochilor.
Poziționarea în dreptul
sau în apropierea fluxului
de aer rece poate duce
la inflamații ale nervului
trigemen, precum şi ale altor
nervi, provocând dureri de
cap, de gât şi de umăr, de
spate sau chiar de genunchi.
Direcționați aerul rece în
altă parte sau încercați să vă
mutați din dreptul său.
Praful stocat în aparatele de
aer condiționat, precum
şi cel din încăperile
ventilate, alături de
părul de animale şi
alți factori iritanți
pot declanşa rinita
alergică în cazul
persoanelor mai
sensibile, ducând
până la apariția
simptomelor
de astm. Aerul
condiționat
poate reprezenta
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o soluție de aerisire a
interioarelor pentru
persoanele alergice la polen,
cu condiția ca aparatul să
fie igienizat şi să utilizeze un
filtru HEPA.
Soluții pentru riscurile
asumate atunci când utilizăm
aer condiționat, fie acasă,
la birou sau în maşină,
reprezintă: igienizarea
frecventă a aparatelor de
aer condiționat şi înlocuirea
periodică a filtrelor,
alternanța între timpul de
funcționare şi cel de repaus
al aerului condiționat şi
menținerea unei temperaturi
nu prea scăzute.

ÎNGRIJIRE

Homeopatia
Un alt mod de a avea grijă de
sănătatea noastră

Sistemul imunitar este modul nostru de apărare împotriva bolilor, fie că
sunt cauzate de virusuri, microbi sau alți agenți patogeni (fungi, paraziți...).
Acesta include un sistem de interacțiuni complexe care implică multe
organe, precum și diferite tipuri de celule și substanțe.
De îndată ce „un agresor”
reușește să treacă barierele
naturale care sunt, de
exemplu, pielea sau
mucoasele, sistemul imunitar
reacționează. El stabilește o
strategie dublă:
• Prima linie de
apărare este
sistemul imunitar
natural, cunoscut
și ca sistemul
imunitar
înnăscut. El este
deja activ la
naștere.
• A doua linie
de apărare
este sistemul
imunitar
adaptativ,
cunoscut și ca
sistemul imunitar
dobândit. Acesta
se dezvoltă și se
perfecționează pe tot
parcursul vieții.
Homeopatia este o
terapeutică ce ne respectă
corpul. Are grijă de sistemul
natural de apărare a
organismului și ne ajută să
rămânem sănătoși.
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A preveni sau a lupta
împotriva stărilor gripale cu
un tratament homeopatic,
înseamnă a face alegerea
de a ne îngriji fără efecte
secundare cunoscute.
Oscillococcinum® este un
medicament homeopatic
utilizat în prevenirea și
tratarea stărilor gripale care
pot să apară pe parcursul
întregului an. Poate fi
administrat întregii familii,
oferind o îngrijire adaptată:
ajută organismul să se apere
împotriva stării gripale,
reduce durata și intensitatea
simptomelor, contribuie la
protejarea celor din jurul
persoanei contagioase.
Acest medicament poate fi
administrat fără prescripție
medicală. Se recomandă
citirea cu atenție a
prospectului și a informațiilor
de pe ambalaj. Dacă apar
manifestări neplăcute,
adresați-vă medicului sau
farmacistului.
Viza de publicitate nr. 3590 /
11.06.2020

Dezinfectăm farmacia
la fiecare 2 ore.
Purtăm echipamente de
protecție pe care le
schimbăm cu regularitate.

EȘTI ÎN
SIGURANȚĂ,
SUNTEM ÎN
SIGURANȚĂ!
MĂSURI DE PROTECȚIE
IMPLEMENTATE ÎN
FARMACIILE ALPHEGA

Permitem accesul în
farmacie a maxim
3 persoane în același timp.
Este obligatorie
respectarea distanței
de siguranță de 1,5 m.
Personalul este instruit
pentru a rămâne operativ
în condiții de epidemie.
Monitorizăm starea de sănătate
a angajaților înainte de
începerea programului de lucru.
Ne aprovizionăm constant
pentru a răspunde nevoilor
dumneavoastră.
Încurajăm rezervarea online
a produselor cu ridicare
ulterioară din farmacie.

www.alphega-farmacie.ro

ÎNGRIJIRE

Tulburările
de somn

generate de stres, depresie și izolare
Somnul, pe cât de binefăcător este, pe atât de sensibil la schimbările
de viață, îndeosebi la stres. În contextul izolării sociale, ca măsură de
prevenire a răspândirii Covid-19, grijile pentru siguranța familiei și
echilibrul financiar își pun amprenta asupra stării psihice, iar stresul,
simptomele anxioase și depresive cunosc o accentuare în rândul
populației, afectând și calitatea somnului.
Insomnia este una dintre
tulburările de somn cele
mai frecvente, care poate fi
întreținută de practicarea
unor obiceiuri nesănătoase
în preajma orelor de somn,
de lucrul în ture de noapte,
sau expunerea la stres,
emoții puternice, preocupări
și ruminații cu privire la
probleme, precum și stare
de „alertă”, de hiperexcitație
nervoasă.

Efectele insomniei

Tulburările de somn au efecte
atât asupra organismului,
cât și asupra psihicului. Pe
lângă slăbirea imunității sau
afectarea metabolismului,
se pot accentua stările de
iritabilitate, anxietatea,
inclusiv cea legată de
capacitatea de a adormi,
precum și tiparele negative
de gândire, scăzând în același
timp puterea de concentrare
a atenției la sarcinile zilnice
sau cea de procesare a
informațiilor.

Cum poți aborda
tulburările de somn?

Iată câteva sugestii pe care le
poți lua în considerare pentru
îmbunătățirea somnului:
1. Investește în tine!
Dezvoltă-ți reziliența!
Aceasta este abilitatea
persoanei de a reveni
la starea de echilibru
psihologic anterioară
producerii evenimentului
stresant, prin aplicarea unor
comportamente adaptative.
Apelează la prieteni, dezvoltă
încrederea în abilitățile tale,
schimbă perspectiva asupra
evenimentelor, stabilește
obiective personale.
2. Consultă un medic! Cere
sfatul medicului pentru a găsi
varianta optimă de tratament.
De asemenea, tratamentul
medicamentos poate fi cuplat
cu serviciile psihologice.
3. Invață tehnici de relaxare!
Acestea te vor ajuta să
gestionezi stresul, iar pentru

55

a găsi tehnica potrivită pentru
tine poți încerca mai multe
la început, de la tehnici de
meditație, de respirație
lentă și profundă, până la
cele de relaxare musculară
progresivă.
4. Fă mișcare! Fie că e vorba
de exerciții fizice sau de
dans, de mersul pe jos în
mod regulat, sau cu bicicleta,
mișcarea va ajuta corpul
tău să descarce tensiunile
acumulate.
5. Menține ritualuri
sănătoase pentru somnul
tău! Nu consuma cofeină sau
energizante în a doua parte a
zilei, nici nu urmări știri sau
emisiuni TV în apropierea orei
de culcare. Păstrează o oră
de culcare stabilă, urmează
un ritual de adormire (ca de
exemplu, a citi câteva pagini
dintr-o carte preferată, o baie
relaxantă).

ÎNGRIJIRE

Iritațiile
pielii cauzate
de transpirație
Zilele călduroase sau chiar caniculare de vară aduc cu sine o serie de
neplăceri datorate transpirației mai abundente decât în mod normal.
Aceasta poate rămâne blocată în glandele sudoripare, provocând
inflamații, iritații şi chiar papule ce pot deveni infecțioase.
Iritația de la căldură

Sudamina, sau iritația
provocată de căldură, se
manifestă prin înroşirea
pielii, prurit şi apariția de
mici vezicule cu lichid, pe
zone mai restrânse sau mai
extinse ale pielii, în general,
predispuse la perspirație
abundentă, în pliuri sau pe
porțiuni care se freacă în
mod special de haine. Sugarii
şi copiii sunt mai predispuşi
la apariția iritației, pe fondul
nematurizarii glandelor
sudoripare.

Cauze ale iritațiilor

Responsabil pentru aceste
iritații este o bacterie ce
trăieşte în mod normal pe
pielea umană si face parte
din microbiomul cutanat,
Staphylococcus epidermidis,
aceasta fiind asociată şi cu
formarea acneei. Stafilococul
secretă o substanţă care
împreună cu celulele de
piele moartă şi transpiraţia
excesivă obturează glandele
sudoripare. Îmbrăcămintea

Diagnostic

calamină, o igienă a zonei cu
săpun blând şi asigurarea
uscării complete a pielii
înainte de aplicarea loțiunii.
În cazuri mai severe, se
pot recomanda creme cu
dermatocorticoizi, loțiuni de
curățare antibacteriene sau
chiar antibiotice.

Tratament şi remedii

Evitați îmbrăcămintea din
materiale sintetice, vara,
optând pentru haine lejere din
bumbac sau in. Aerisiți bine
încăperile şi utilizați aerul
condiționat la aproximativ 24
de grade Celsius. Hidratarea
este esențială – un consum
de cel puțin 2 litri de lichide
pe zi ajută organismul să îşi
regleze temperatura şi să
se detoxifice natural, prin
evitarea unei perspirații
excesive. Alegeți să faceți
duşuri călduțe, în detrimentul
băilor fierbinți şi evitați
exercițiile care provoacă
transpirație abundentă.

prea groasă sau din materiale
sintetice, repaosul îndelungat
la pat, anumite medicamente
sau chiar alergii de contact
sunt, de asemenea,
responsabile pentru apariția
iritației.
Iritațiile cauzate de
transpirație nu prezintă un
pericol pentru sănătate,
însă, dacă nu cedează la
tratamente topice şi o igienă
locală diferită, pot avansa
către infecții cutanate sau
alte complicații. Aşadar, un
control dermatologic este
necesar dacă simptomele
nu cedează în câteva
zile. Medicul va observa
zonele afectate, putând
lua chiar şi probe de țesut,
pentru o antibiogramă
şi recomandarea unui
tratament medicamentos.
Tratamentul inițial constă în
creme şi loțiuni calmante,
pe bază de mentol sau
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REȚETE DE
SEZON

Căpşune pentru
sănătate
A venit vara, iar căpşunele parfumate, de un roşu intens, pot fi găsite
în piețe şi aprozaruri. Nu vă sfiiți, cumpărați căpşune şi consumați-le
proaspete. Sunt extrem de bogate în vitamine, minerale şi nutrienți, dar
şi surprinzător de versatile în asocieri spectaculoase.
Valori nutritive

Consumul a 100 de grame de
căpşune vă asigură aproape
tot necesarul de Vitamina C pe
zi, precum şi alte vitamine şi
minerale esențiale: vitamina
A, vitamina E, folați, calciu,
fier, magneziu, fosfor şi
potasiu. Căpșunele conțin,
de asemenea, o serie de
antioxidanți puternici, inclusiv
antocianine, acid elagic,
quercetină și kaempferol.

Beneficiile căpşunelor

Sănătate cardiovasculară.
Datorită compuşilor
antioxidanți şi antiinflamatori,
căpşunele susțin
funcționarea normală a
inimii, reducând inflamația,

stimulând colesterolul bun
HDL, protejând împotriva
colesterolului rău LDL și
îmbunătățind circulația. De
asemenea, quercetina şi
kaempferolul pot reduce riscul
de aterioscleroză şi accident
vascular cerebral. Potasiul
normalizează tensiunea
arterială şi contribuie la
compensarea efectelor
sodiului în organism.
Diabet. Datorită conținutului
mic de zaharuri şi a celui
mare de fibre din căpşune şi
alte fructe de pădure, acestea
ajută la reglarea
glicemiei şi la
menținerea

sa stabilă. De asemenea,
căpşunele sunt sățioase,
reducând nevoia de gustări
între mese şi sprijinind
gestionarea nivelului de zahăr
în sânge, pe parcusul zilei.
Constipația poate fi evitată
datorită ponderii mari de
apă, de aproximativ 90%
din căpşune, precum şi de
conținutul de fibre. Acestea
favorizează microbiomul
intestinal, responsabil pentru
imunitate şi buna dispoziție.
Anumite tipuri de cancer ar
putea fi evitate prin consumul
de căpşune, acestea conținând
substanțe antioxidante şi
antiinflamatorii puternice,
ce inhibă dezvoltarea
tumorilor şi a
inflamațiilor în organism.

Atenționări!

Desert sanatos cu capsune
Ingrediente 2 porții:
10-12 căpşune medii
O mână de nuci, nuci pecan
şi/sau migdale mărunțite
O linguriță de miere
Un praf de scorțişoară

Cum se face:
Amestecați căpşunele cu sâmburii, peste care adăugați
mierea şi scorțişoara. Lăsați 5-10 minute, să se
pătrundă gusturile, apoi savurați.
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Consumați căpşunele
crude sau, cel mult,
congelate, pentru a beneficia
de întregul spectru de avantaje
oferite de acestea. Evitați
compoturile, jeleurile şi
gemurile cu zahăr adăugat.
Persoanele care suferă de
insuficiență renală, precum şi
de alergie la căpşune, trebuie
să le consume cu moderație.

ALIMENTAȚIE

Alimente
pentru
depresie
Starea de urgență, restricțiile impuse de autorități şi teama generată
de Covid-19, alături de scăderea calității vieții, conduc la apariția unor
stări de anxietate şi depresie, indiferent de vârstă, gen sau categorie
socială. Alimentația, împreună cu odihna şi activitatea fizică, joacă un rol
esențial în menținerea echilibrului şi în detensionarea psihică.
Alimentația influențează
starea de bine

Serotonina, un
neurotransmițător responsabil
pentru reglarea somnului,
apetitului, a stărilor sufleteşti,
dar şi a modului în care
gestionăm durerea, este
produsă la nivelul tractului
gastrointestinal. Activitatea
sa se bazează pe existența
florei intestinale sănătoase,
microbiomul format din
bacterii bune, care căptuşeşte
intestinele, formând o barieră
protectoare. De asemenea,
serotonina limitează inflamația,
controlează absorbția de
nutrienți şi activează circuitele
neuronale care fac legătura
cu creierul. O dietă bazată
pe fructe, legume, nuci şi
semințe, carne slabă şi de bună
calitate, susține sănătatea
microbiomului şi funcționarea
sa la capacitate optimă.
Alimente de tip fast-food,
dulciuri şi carbohidrați creează
dezechilibre, influențând
negativ starea de bine.

Alimentele care luptă cu
depresia

Grăsimile sănătoase şi
seleniul, regăsite în diferite
tipuri de nuci, migdale,
alune de pădure, avocado,
ulei de masline şi peşte
bogat în Omega-3: sardine şi
somon, sunt esențiale pentru
funcționarea creierului şi
benefice pentru sănătatea
noastră mentală.
Probioticele, bacteriile bune,
pot fi suplimentate prin
alimente îmbogățite cu astfel
de organisme vii, precum
kefirul, legumele murate
sau fermentate, de la varză
şi castraveți, până la ceaiul
kombutcha.
Vegetalele verzi şi fructele
sunt bogate în folați şi
antioxidanți, responsabili
pentru prevenirea sau
tratarea tulburărilor
depresive şi sănătatea
sistemului neuronal,
vitaminele A, C şi E, cu
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rol esențial în eliminarea
radicalilor liberi, imunitate şi
în susținerea florei intestinale.
Ciocolata amăruie, cu un
procent de minimum 70%
cacao, conține flavonoide,
antioxidanți puternici ce pot
îmbunătăți starea de spirit.
Studiile arată că un consum
mai mare de flavonoide scade
riscul de depresie.
Alte alimente bogate în
flavonoide includ ceaiul verde
şi negru, merele, citricele,
afinele și ceapa.
Bananele, avocado şi
migdalele conțin tirozină,
un aminoacid responsabil
pentru producerea dopaminei,
„hormonul fericirii”. Dopamina
controlează centrii nervoşi ai
plăcerii şi recompensei, de la
nivelul creierului.
De evitat: consumul excesiv
de alcool, tutunul, cofeina,
alimentele ultrarafinate şi
procesate!

Te ajutã sã iesi
¸ afarã,
când vrei tu!

Acestea sunt suplimente alimentare și nu înlocuiesc o dietă variată și un stil de viaţă sănătos. Citiţi cu atenţie
prospectele și informaţiile de pe ambalaje. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului.
S.C. SOLACIUM PHARMA S.R.L. B-dul Theodor Pallady, nr. 50, sector 3, 032266 București, România

SOL.CIO.02.20.6042

ALIMENTAȚIE

Dieta în sindromul
intestinului iritabil
Sindromul intestinului iritabil (IBS) este o afecțiune cronică a
intestinelor, cu simptome precum constipație sau diaree, uneori cele
două alternând, dureri abdominale, disconfort şi flatulență. În cazurile
severe se poate ajunge la sângerări rectale, anemie feriprivă, vărsături
şi dureri abdominale intense. Acestea pot coexista, având intensități
diferite şi afectând diferit fiecare persoană, aşadar este extrem de dificil
de oferit un tratament sau o dietă standard.
Colegiul American de
Gastroenterologie a realizat o
serie de studii privind zeci de
diete recomandate pacienților
cu IBS, două dintre ele
dovedindu-se eficiente în
tratarea simptomelor IBS:
dieta cu conținut scăzut de
FODMAP (Low FODMAP) și
dieta fără gluten. Fiecare,
însă, trebuie instituită
şi urmărită de către un
gastroenterolog, acestea
vizând eliminarea totală
a anumitor alimente sau
chiar grupe de alimente şi
reintroducerea lor, treptat, pe
o perioadă lungă de timp.

Dieta Low FODMAP

FODMAP este un acronim
pentru oligozaharide
fermentabile, dizaharide,
monozaharide și polioli,
carbohidrați cu lanț scurt
care se găsesc în multe
alimente ce fermentează și
cresc volumul de lichid și gaz
în intestine.
Dieta prevede, într-o primă
fază, eliminarea consumului
de alimente ce conțin aceste

substanțe, cu scopul de
a limita efectele adverse
asupra tractului digestiv,
astfel:
• Fermentabile: grâu, ceapă,
usturoi, orz, varză și broccoli
• Fructoză: fructe, miere și
sirop de porumb cu conținut
ridicat de fructoză
• Galacto-oligozaharide:
leguminoase și fasole
• Lactoză: lapte și lactate
• Polioli: fructe cu sâmburi
tari, cartofi dulci, mere și
țelină
Cea de-a doua fază a dietei
reprezintă reintroducerea
câte unui aliment din
fiecare tip, sub îndrumarea
medicului curant, pentru a
urmări gradul de sensibilitate
şi toleranță a organismului.

Dieta fără gluten

S-a observat că pacienții
care suferă de IBS prezintă
o sensibilitate crescută şi
față de gluten, o proteină cu
efect inflamator, specifică
cerealelor precum grâu,
secară şi orz, dar care
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lipseşte din ovăz, orez, mei
şi hrişcă. Aşadar, dieta fără
gluten, constă în reducerea
consumului de produse de
brutărie şi patiserie, paste
făinoase pe bază de grâu şi
secară, şi înlocuirea lor cu
alimente din făinuri ce nu
conțin gluten.

Limitări

Ambele diete pot avea efecte
adverse, la început, ca
senzația de oboseală şi chiar
balonare. De asemenea,
presupun o luptă interioară
cu poftele de alimente
interzise temporar şi o
imaginație culinară bogată,
pentru a depăşi deprinderile
anterioare şi a descoperi
plăcerea noului stil de viață.

ALIMENTAȚIE

Bogății
surprinzătoare
de la cireșar
Cireșele sunt unele dintre cele mai iubite fructe ale verii. Dulci, amărui,
răcoritoare, zemoase și crocante, cu o multitudine de nuanțe de roșu și
de arome. Le urmează vișinele, dulci-acrișoare, preferate mai ales în
tarte și compoturi. Iată de ce este important să le consumăm proaspete
și să ne bucurăm de ele cât mai mult.
Cireșele

Polifenolii, compușii
antiinflamatori și
antioxidanti din cireșe ajută
în combaterea stresului
oxidativ, a degenerării
celulare și a îmbătrânirii
premature. O dietă bogată în
polifenoli reduce inflamația
musculară determinată de
efortul fizic, simptomele
artritei și gutei, protejează
inima și susține lupta
împotriva diabetului.

Vitamina C este esențială
pentru susținerea sistemului
imunitar și a sănătății pielii,
în timp ce potasiul este
necesar pentru contracția
musculară, funcția nervilor,
reglarea tensiunii arteriale
și multe alte procese. Fibrele
ajută la menținerea unui
sistem digestiv sănătos, prin
alimentarea florei intestinale,
la rândul ei responsabilă
pentru producerea
serotoninei, ce reglează
somnul, apetitul și starea de
bine.

Vișinele

Beneficiile cireșelor rezidă
în valorile lor nutritionale,
acestea fiind bogate în
vitamina C și potasiu, precum
și fibre, vitaminele B și K,
magneziu și cupru, polifenoli
antioxidanti și antiinflamatori.
100 de grame de cireșe
asigură 10% din doza zilnică
recomandată de Vitamina
C, respectiv 5% din cea de
potasiu.

Verișoarele mai acrișoare ale
cireșelor sunt foarte bogate
în Vitaminele A, B, C și K, 100
de grame de vișine asigurând
peste 40% din doza zilnică
recomandată de Vitamina
A, 17% din cea de Vitamina
C și 3% din cea de Vitamina
K. Acestea susțin sistemul
imunitar și protejează căile
respiratorii de infecții.
Calciu, fier, potasiu, cupru
și magneziu sunt regăsite
în cantități mari în vișine,
asigurând o bună funcționare
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a inimii și mușchilor,
alături de o recuperare
mult mai rapidă ca urmare
a efortului fizic susținut.
Triptofanul și antocianinele
favorizează producerea de
melatonină, cea care ajută
la îmbunătățirea calității și
duratei somnului.
Vișinele reprezintă surse
importante de compuși
antioxidanți și antiinflamatori,
care susțin sănătatea și
regenerarea celulară, în
special la nivel nervos și la
cel al creierului. Studiile au
demonstrat că sucul natural
de vișine are efecte benefice
în cazul atacurilor de gută,
prin purificarea sângelui de
acumulările de acid uric,
dar și în cazul simptomelor
artritei.
În concluzie, consumați
cireșe și visine crude, sau
ca suc proaspăt stors.
Congelarea și uscarea sunt
cele mai sănătoase metode
de conservare a fructelor.

ALIMENTAȚIE

10 trucuri pentru a
bea mai multă apă
Apa, acest aliment fără de care organismul nostru nu ar putea funcționa,
dar de care uităm atât de frecvent, este mereu accesibilă. Trebuie doar
să ne facem timp şi să apelăm la câteva trucuri pentru a bea cantitatea
de apă recomandată: în medie, 2 litri sau 8 pahare pe zi.
1. Setați un obiectiv zilnic,
realist și măsurabil. În
funcție de cantitatea de apă
pe care o consumați în mod
curent, puteți adăuga unul
sau două pahare pe zi, pentru
o săptămână. Notați reuşitele
şi plusați în următoarea
săptămână cu încă un pahar
pe zi.
2. Setați alerte periodice,
pentru a vă reaminti să
terminați paharul sau sticla
de apă începute. Puteți utiliza
aplicații special concepute
sau alarma telefonului mobil.
3. Stabiliți modul în care
preferați să beți apă: câte
puțin pe parcursul întregii
zile, câte un pahar în diferite
momente: la trezire, înainte
de mese, la fiecare oră.
4. Țineți o sticlă de apă
reutilizabilă mereu la
îndemână, pentru a o
reumple ori de câte ori
ajuneți spre final.
5. Înlocuiți sucurile şi alte
băuturi cu apă, pentru a
reduce cantitatea ingerată
de zahăr, fructoză sau alți
îndulcitori. Astfel, veți bea

mai multă apă, iar alimentația
va deveni una mai sănătoasă.
6. Beți un pahar de apă cu 30
de minute înainte de fiecare
masă. Apa vă va ajuta să
consumați mai puține calorii
şi, în plus, va curăța papilele
gustative de reziduuri,
oferindu-vă gusturi mai
intense şi mai profunde în
timpul mesei.
7. V-ar putea ajuta un filtru
de apă, pentru a reduce
costurile achiziției sticlelor
de apă şi a susține eforturile
globale de reducere a poluării
cu PET-uri. Apa de la robinet
va fi purificată, iar gustul se
va schimba, devenind mai
uşor de băut.
8. Aromatizați natural apa,
adăugând felii de pepene,
portocală, lămâie, castravete,
morcov sau chiar dovlecel
crud. Puteți face combinații
în funcție de preferințe, iar
în scurt timp apa va deveni
delicioasă, iar consumul –
o plăcere.
9. Alegeți alimente
condimentate.
Ardeiul iute,
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condimentele asiatice și
plantele aromatice oferă
beneficii antiinflamatoare,
antioxidante şi carminative,
dar şi un plus de senzație de
sete după masă.
10. Beți cel puțin 0,5 ml de
apă în timpul şi la finalul
fiecărui antrenament sau
sesiune de mişcare fizică
medie spre intensă.
Aşadar, nu aşteptați să vă
fie sete, acesta este deja
un semn al deshidratării.
Dacă nu aveți acces la apă,
încercați să consumați
alimente bogate în lichide:
castraveți, salată verde,
pepene, portocale, salate de
vară sau chiar supe. Acestea
conțin vitamine, minerale
și antioxidanți, care susțin
starea generală de sănătate.

MIȘCARE

Exercițiile fizice
în timpul sarcinii

Exercițiile fizice pot îmbunătăți sănătatea și rezistența inimii, reduc
oboseala și constipația, stimulând starea de spirit, rezistența musculară
și energia și îmbunătățind calitatea somnului. În timpul sarcinii,
practicarea unor forme variate de mișcare fizică reduce riscul creșterii
excesive în greutate, a durerilor lombare, antrenând, în același timp,
musculatura posturală, abdominală și perineală. În același timp,
activitatea fizică trebuie practicată cu măsură, sub
îndrumarea medicului curant, și oprită atunci când
provoacă durere sau alte simptome nedorite.
Tipuri de exerciții
recomandate

1. Aerobic cu impact redus.
Puteți practica o formă
mai relaxată de aerobic.
Întotdeauna faceți încălzire
înainte de exerciții, evitați
săriturile și rotirile bruște,
și mențineți mușchii fesieri
și abdominali încordați,
pentru o mai bună susținere.
Sesiunile de aerobic vor fi mai
scurte decât în mod normal
și vor fi urmate de exerciții
de respirație și relaxare a
musculaturii.
2. Exercițiile kegel, pentru
tonifierea musculaturii
pelviene sunt foarte
importante, datorită rolului
acesteia în controlul
continenței urinare și fecale,
a susținerii uterului și a
organelor interne. Exercițiile
constau în sucțiunea și
încordarea mușchilor
pelvieni, pentru 6-8 secunde,
urmată de relaxare, pentru
aceeași perioadă de timp,
în 3 sesiuni de câte 5

minute, pe zi. Pentru a
descoperi mușchii pelvieni,
este necesar să încordați,
succesiv, zona anală și pe
cea pubiană și în inspirație,
să vă imaginați că împingeți
mușchii în sus, spre centrul
abdomenului.
3. Yoga este benefică
pentru femeile însărcinate,
aceasta ajutând la relaxare,
echilibrarea tensiunii
arteriale și tonifierea blândă
a musculaturii. Cele mai
bune stiluri de yoga sunt yoga
prenatală și yoga hatha, atât
posturile, cât și tempo-ul
fiind adaptate modificărilor
survenite în corpul femeilor
însărcinate. Yoga este,
totuși, o practică intensă,
care necesită concentrare
și conștiința propriilor
capacități, așadar nu vă
suprasolicitați, consumați
lichide și evitați posturi
riscante.
4. Plimbările ușoare, în aer
liber, sunt absolut necesare,
pentru a vă menține în
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formă, pentru starea de bine,
relaxare și bucuria imprimată
de peisajul în permanentă
schimbare.
5. Înotul este benefic pentru
organism, apa preluând
o parte din greutatea
abdomenului, iar mișcările
fiind astfel facilitate.

Avertizări

Discutați cu medicul
obstretician și solicitați
recomandări, care să vă
ajute în alegerea celor mai
potrivite tipuri de exerciții.
Este esențial să nu vă obosiți
și să opriți mișcarea dacă
apar dureri, sângerări,
amețeli, contracții uterine
sau dificultăți de respirație.

MIȘCARE

Antrenamentul
pentru drumeție

Cele peste două luni de zile, în care am fost mai mult sedentari decât
activi, pe fondul restricțiilor din timpul stării de urgență, ne-au slăbit
musculatura, cordul şi plămânii. Aşadar, vă recomandăm ca orice
inițiativă de a merge în drumeție pe munte să aibă loc în urma unui
antrenament susținut atât la domiciliu, cât şi în aer liber.
Forță şi echilibru

Readaptarea corpului pentru
un efort susținut necesar în
timpul drumețiilor montane,
trebuie să înceapă treptat.
Antrenamentul include o
serie diversă de exerciții
fizice şi de forță, şi durează
aproximativ 8 săptămâni.
La final, veți fi pregătiți să
înfruntați provocările unui
traseu de dificultate medie,
bucurându-vă, în acelaşi
timp, de peisaje şi natura
care vă înconjoară.
Începeți fiecare antrenament
cu exerciții uşoare de
încălzire a musculaturii,
trecând la mers în stilul
nordic walking, care va
antrena atât musculatura
picioarelor, cât şi pe cea
a spatelui şi a brațelor.
Continuați cu exerciții de
aerobic şi echilibru, cu
ajutorul unei benzi elastice
late. Puteți găsi banda
elastică la magazinele de
sport şi efectua exercițiile
recomandate. Faceți
genuflexiuni şi fandări lente,
cu muşchii încordați, în
serii de câte 10. Flotările
sunt importante pentru

musculatura spatelui, iar
urcatul şi coborâtul treptelor
este util pentru a vă obişnui
gleznele şi genunchii cu
planul înclinat.
Cu aproximativ 3-4 săptămâni
înainte de drumeție faceți
o simulare a încărcăturii
rucsacului. La fiecare
antrenament de urcare a
scărilor, adăugați aproximativ
2 kilograme în plus, în
rucsacul cu care vă antrenați,
până ajungeți la greutatea
celui real. Exersați astfel,
de trei ori pe săptămână, şi
alternați antrenamentele
de forță cu cele de mers
rapid, purtând încălțarile
de munte. Astfel, vă veți
obişnui gleznele şi muşchii
picioarelor cu efortul depus
în timpul drumeției, evitând
eventualele accidentări.

Cum alegem
echipamentele

Încălțările sunt vitale
pentru sănătatea
gleznelor, a genunchilor
şi a muşchilor spatelui.
Acestea trebuie să
fie speciale pentru
drumeții montane,
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confortabile şi aderente.
Selectați ghetele în funcție
de tipul de traseu ales:
un traseu mai scurt, de
dificultate mică sau medie,
cu un rucsac uşor va necesita
încălțări uşoare, pe când
pentru un traseu lung,
cu rucsac greu, va trebui
să aveți ghete solide şi
înalte, care să vă protejeze
gleznele. Întotdeauna probați
încălțarile de munte.
Rucsacul va fi cu bretele
buretate, suport lombar
şi chingi pentru talie şi
stern, iar bețele de trekking
vă oferă sprijin, mențin
echilibrul şi preiau din
greutatea corpului, atât la
urcare, cât şi la
coborâre.

LA DRUM
CU ALPHEGA

Călătorie
pe muntele
sacru, Ceahlău
Se spune că Ceahlăul era muntele sacru al dacilor, Kogaion sau Pionul.
De pe culmile sale, se credea că în zilele senine se pot vedea gurile
Dunării. Muntele Ceahlău este cel mai impresionant, mai renumit și mai
mitic masiv montan al Carpaților Orientali. În jurul său și a formațiunilor
de poveste au fost țesute o multitudine de legende, fiecare cu mai
multe variante. Cum ar fi cea a Dochiei, care apare fie sub formă de
tânără încântătoare care îi cere lui Zamolxis sau lui Dumnezeu să fie
transformată în stană de piatră pentru a nu cădea prizonieră, fie sub
formă de bătrână necruțătoare, sau sub forma Panaghiei, îndrăgostită
de soare, sau a ciobanului sărac Stănilă, ce se aruncă de pe stâncile ce îi
poartă și astăzi numele, și multe altele.
Descoperirea muntelui

În Parcul Național Ceahlău
există 7 trasee turistice
marcate astfel: 6 trasee de
dificultate medie, dintre care
3 trasee pornesc din punctul
Cabana Izvorul Muntelui,
2 din stațiunea Durău şi
unul din satul Neagra și un
traseu de dificultate mare,
ce porneşte din comuna
Bicazul Ardelean. Traseele
ce pornesc de la Cabana
Izvorul Muntelui şi din Durău
durează, în medie, 4 ore, şi se
pot parcuge dus-întors într-o
singură zi, pe când celelalte
două necesită popas peste
noapte la una dintre cabanele
Dochia sau Fântânele, din
vârful muntelui. Pe trasee
veți găsi locuri de popas,

indicatoare turistice, panouri
informative şi locuri de
belvedere marcate, de unde
priveliştea vă taie respirația.
De asemenea, există o serie
de trasee tematice, pe coama
muntelui, ce pornesc de la
Cabana Dochia. O mulțime
de informații interesante,
povești ale locurilor
emblematice ale masivului și
experiențe multisenzoriale
ce vă vor introduce în lumea
misterioasă a Ceahlăului se
regăsesc la poalele muntelui,
în cadrul Centrului de vizitare
al Parcului Naţional Ceahlău,
din Izvorul Muntelui, aflat
pe drumul judeţean 155F,
imediat după Punctul de
informare şi taxare.
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Noi am ales al treilea traseu,
cu pornire de la Cabana
Izvorul Muntelui, prin Poiana
Maicilor, Clăile lui Miron,
Ocolaşul Mic şi o oprire
binemeritată la Cabana
Dochia, pentru reîncărcarea
bateriilor şi o privire de
ansamblu asupra vârfurilor
montane din împrejurimi:
Vârful Ocolaşul Mare, cel mai
înalt din masivul Ceahlău
şi Vârful Toaca, ambele de
peste 1900 de metri înălțime.
Traseul începe cu un urcuș
domol prin pădurea de fag și
molid, trecând prin Poiana
Maicilor, unde se află și un loc
de odihnă. De aici se deschide
o panoramă spre zona înaltă
-"Turnul lui Butu", "Clăile
lui Miron" şi spectaculosul

abrupt al Ocolaşului Mic. În
special în timpul primăverii,
puteți întâlni aici urme de
mistreți ce trec prin poiană în
căutare de hrană. Urmează
un urcuș dificil până sub
Turnul lui Butu, iar apoi
traseul continuă cu o zonă
îngustă numită "La Strungă",
câteva serpentine și o zonă
cu jnepeniş, ce duce către
golul alpin al Ocolaşului Mic
și panorama spre pereţii
verticali din Ocolaşul Mare.

Coborârea este
pe măsură de
provocatoare.
Veți ajunge spre
după-amiază
la poalele
muntelui,
obosiți, însă
împliniți și cu
senzația că
puteți depăși
orice obstacol
și învinge orice
provocare.

La nord se vede vârful
Toaca. Traseul traversează
treapta inferioară a platoului
Masivului Ceahlău, cu
perspectivă spre „Coloana
dorică”, apoi poteca flancată
de stânci duce către un izvor
și un loc de popas. Nimic
nu se compară, însă, cu
priveliștea ce se deschide
odată ce ați trecut de Piatra
Lată și ați ajuns pe platoul
montan. Crestele stâncoase
se ridică desupra norilor,
iar sentimentul de libertate
înfioară orice călător.

Pentru a urca Ceahlăul,
aveți nevoie de o minimă
pregătire fizică, așa că un
antrenament de câteva
săptămâni în avans este
ideal. Însă efortul merită din
plin. Cărările montane lasă
loc pentru priveliști asupra
văilor ce înconjoară masivul,
pădurea este foșnitoare,
cântecul pasărilor - înălțător,
iar din loc în loc veți regăsi
stânci impunătoare, ce își
poartă mândre legendele
de sute de ani. Odată
ajunși aproape de platou,
aerul răcoros și tare vă
va surprinde și veți avea
nevoie de puțin timp pentru
a cuprinde cu privirea noua
panoramă. Cabana
Dochia este situată
la o altitudine de
1750 de metri,
fiind deschisă pe
tot parcursul
anului și
oferind locuri
de cazare, o
masă caldă
sau băuturi
răcoritoare
turiștilor ce
au nevoie
de adăpost
peste
noapte sau
călătorilor
aflați în
trecere.
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Ceahlăul sacru

Întrucât masivul Ceahlău
se află la întretăierea dintre
sacru și profan, pe platoul
cu jnepeniș fremătător și
tufe de afine îmbietoare, din
apropierea Cabanei Dochia,
veți găsi și un micuț schit.
Mănăstirea Ceahlău, cu
hramul „Schimbarea la față”,
a fost ridicată la începutul
anilor 1990, între stâncile
semețe, și oferă un loc de
repaos binecuvântat după un
urcuș anevoios.
Călugării care slujesc aici
sunt aproape sihaștri, lunile
reci ale anului reținând la
altitudini joase pelerinii și
turiștii care urcă muntele,
în general, vara. Până la
construirea Casei „Panaghia”,
ce adăpostește acum chiliile,
bucătăria, paraclisul de
iarnă, cămările și alte anexe
gospodărești, călugării
locuiau în bordeie săpate
pe jumătate sub pământ, ca
pustinicii de pe vremuri.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour

