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EDITORIAL

Cancerul în
pandemia COVID-19
Dr. Bogdan Georgescu, Medic specialist Oncologie Medicală

Pandemia cu noul
coronavirus în oncologie

Au pacienții cu boli oncologice
un risc crescut de a se infecta
cu noul coronavirus?
Pacienții cu cancer sunt mai
susceptibili infecției decât
populația generală, având un
sistem imun deficitar marcat de
limfopenie (scăderea numărului
de limfocite) sau neutropenie
(scăderea numărului de
neutrofile), atât din cauza
imunosupresiei produse
de boală, cât și din cauza
tratamentelor antineoplazice,
precum chimioterapia,
radioterapia și chirurgia.

Cum afectează pandemia
cu noul coronavirus
persoanele cu cancer?

Datele din literatură privind
riscurile și severitatea bolii
infecțioase COVID-19 la
pacienții cu cancer sunt în
curs de evoluție, indicând
faptul că aceștia reprezintă
o categorie la risc crescut și
sunt mai vulnerabili față de
infecția virală, comparativ cu
populația generală.
Într-un studiu din Wuhan,
China, la pacienții cu cancer
internați pentru COVID-19,
riscul de deces, precum și
ratele de simptome severe
au fost mai mari comparativ
cu cele ale pacienților fără
boli ocologice. Același studiu

sugerează că nu există o
diferență semnificativă între
pacienții aflați în cursul
tratamentului oncologic și
cei cu istoric de neoplazie,
ambele categorii având un risc
crescut de a evolua mai sever
în prezența COVID-19, față de
pacienții non-oncologici. În
alt studiu din New York, SUA,
pacienții cu vârsta sub 50 de
ani diagnosticați cu cancer
au avut o rată de mortalitate
de cinci ori mai mare decât
cei din aceeași categorie de
vârstă fără cancer.
De asemenea, în Italia, aflată
pe primele locuri ca incidență
a cazurilor de COVID-19,
aproximativ o cincime dintre
pacienții cu COVID-19 în
rândul cărora s-au înregistrat
decese aveau cancer (activ).
Societatea Națională
de Oncologie Medicală
din România (SNOMR) a
recunoscut riscul suplimentar
la care sunt expuși pacienții
cu cancer, însă susține
continuarea îngrijirilor
oncologice, pe baza unor
decizii individualizate, de la
pacient la pacient.
Din păcate, nu se poate vorbi
despre o abordare universal
valabilă în oncologia medicală
pe perioada pandemiei
COVID-19, iar deciziile
terapeutice sau de urmărire
diferă de la caz la caz.

6

Diversitatea
tipurilor de cancer, stadiile
variabile în care acestea
sunt diagnosticate și tratate,
precum și caracteristicile
diferite ale pacienților
sunt factori care se iau
în considerare pentru
decizia individualizată,
medicul oncolog punând în
balanță riscul de infecție cu
SARS-CoV-2 și beneficiile
administrării terapiei
oncologice.

Caracteristicile infecției
COVID la pacientul cu
cancer

Care sunt simptomele
COVID-19?
Boala rămâne asimptomatică
în 20% din cazuri. Majoritatea
persoanelor care se
infectează fac o formă
ușoară de boală și se vindecă

spontan, dar pentru unii
oameni, infecția cu noul
coronavirus poate fi mai
severă.
Simptomele pot să apară în
2-14 zile după expunere, însă
o persoană infectată poate
răspândi virusul și în lipsa
simptomelor.
Simptomele frecvente includ o
combinație de:
• Febră (temp. corpului >38°C)
• Tuse (seacă, în 80% din
cazuri)
• Dificultăți ale respirației
• Dureri musculare (15% din
cazuri)
• Oboseală (astenie fizică)
Inconstant, mai pot să apară:
• Diaree (rar, de obicei la
debut)
• Cefalee (dureri de cap)
• Rinoree (curge nasul)
• Dureri în gât
• Congestie nazală (nas
înfundat)
• Anosmie (dispariția
mirosului)
• Ageuzie (dispariția gustului)
Pentru majoritatea oamenilor,
simptomele se ameliorează
și dispar în decurs de câteva
săptămâni. Însă în unele
cazuri, infecția cu SARS-CoV-2
poate duce la probleme grave
precum pneumonia, probleme
cardiace sau chiar moarte.
Acest lucru este mai frecvent
la persoanele care au peste 65
de ani sau au și alte probleme
de sănătate precum boli de
inimă, diabet, boli pulmonare,
cancer sau obezitate.
Nu există un tratament
specific cunoscut pentru
COVID-19. În cazul în care o
persoană dezvoltă o boală
mai severă cu probleme de
respirație, este posibil să
fie nevoie să fie internată în

spital, eventual în unitatea
de terapie intensivă, cel
mai probabil într-o cameră
specială de izolare. Numai
personalul medical va fi
permis în cameră și va trebui
să poarte halate speciale,
mănuși, măști și protecție
pentru ochi. Pentru cazurile
grave, s-ar putea să fie nevoie
de oxigen suplimentar pentru
a ajuta funcția respiratorie
sau chiar de un ventilator
mecanic.

Efectele nedorite ale
izolării

La nivel global, pandemia
COVID-19 a provocat
diverse grade de probleme
de sănătate mintală, cum
ar fi stresul, anxietatea,
simptomele depresive,
insomnia, negarea, mânia
și frica. Pacienții bolnavi
de cancer, atât în curs de
tratament, cât și în urmărire
clinică, pot avea sentimente
suplimentare de anxietate
sau teamă, simțindu-se
vulnerabili în fața reapariției
sau progresiei bolii. Umărind
numărul de cazuri COVID-19
din populația generală,
pacienții oncologici pot resimți
singurătatea și izolarea, fiind
un factor stresant suplimentar
în viața acestora.

Este normal să vă simțiți
anxioși sau îngrijorați din
cauza COVID-19?

Da, este normal. Totuși, nu
trebuie să lăsați ca aceste
sentimente să vă afecteze
prea mult, încercând să
controlați frica de infectare
indusă. De asemenea, este
normal să vă simțiți stresat
sau singur atunci când nu vă
puteți îndeplini activitățile
normale sau sociale (vizitarea
prietenilor și a rudelor).
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Recomandări în timpul
pandemiei cu noul
coronavirus

Puteți avea grijă de
dumneavoastră încercând să:
• Luați pauze de la urmăritul
știrilor excesiv (evitați
supraîncărcarea mentală cu
informații și gânduri negative).
• Faceți exerciții fizice
regulate.
• Mâncați alimente sănătoase
și hrănitoare.
• Încercați să găsiți activități
care vă plac și pe care le
puteți face acasă.
• Rămâneți în legătură
cu prietenii și familia prin
intermediul telefonului sau a
rețelelor de socializare.
• Exprimați-vă emoțiile
povestind îngrijorările
dumneavoastră unor persoane
de încredere sau începeți să le
scrieți într-un jurnal.
• Amintiți-vă că, rămânând
acasă, ajutați la protejarea
altor persoane din
comunitatea dumneavoastră.
• Gândiți-vă că majoritatea
oamenilor nu se îmbolnăvesc
grav de COVID-19.
• Fiți pregătiți cu tot ceea
ce este important să faceți
pentru a vă reduce riscul
și a contribui la încetinirea
răspândirii virusului.
• Încercați însă să nu intrați în
panică.
Valoarea activității fizice în a
menține starea de sănătate
mintală, a reduce riscul de
îmbolnăvire și a preveni
agravarea altor boli este
de o importanță vitală, fiind
încurajată păstrarea unui
stil de viață activ. Dacă vă
simțiți suficient de bine, puteți
participa la exerciții ușoare în
grădină, acasă sau în aer liber
la o distanță sigură de alți
oameni.

FARMACIA VERDE

Farmacia
verde pentru
protecţia celulară
Dr. Călin Gârlea

Boala neoplazică reprezintă o problemă de sănătate publică mondială,
fiind a doua cauză de deces, după bolile cardio-vasculare. Incidenţa
cancerului arată o tendinţă de creştere continuă, astfel încât se prevede
că, în curând, numărul noilor cazuri din întreaga lume vor face ca boala
neoplazică să devină principala cauză de deces în ţările dezvoltate.
Atenţia se îndreaptă în zilele noastre spre cunoaşterea şi încercarea de
a preveni efectele adverse ale tratamentelor antitumorale, mai ales a
celor induse de chimioterapie și radioterapie.
Tratamentul alopat
în cancer şi efectele
diferitelor tipuri de unde
asupra organismului

În cazul cancerului, anumite
celule încep să prolifereze
anormal, iar tratamentele
actuale (chimioterapie,
radioterapie) urmăresc
să le distrugă. Problema
este că există și alte celule
care se înmulțesc rapid,
care, deși sănătoase, vor
fi, de asemenea, distruse.
Spre exemplu, cele ale
tractului digestiv, sistemului
reproducător, măduvei osoase
(responsabile de producerea
globulelor albe, roșii și a
trombocitelor), precum și cele
implicate în creșterea părului.
Distrugerea lor explică
efectele secundare - care nu
sunt întotdeauna sistematice

- cum ar fi greața, diareea,
oboseala, scăderea imunității,
pierderea părului etc.
Potrivit Organizaţiei Mondiale
a Sănătăţii: „cancerul este un
termen general aplicat unui
grup mare de boli care poate
afecta orice parte a trupului.
Una dintre caracteristicile
sale este proliferarea rapidă
a celulelor anormale care pot
ajunge în alte organe, formând
metastaze” şi distrugând
astfel ţesutul sănătos.
În zilele noastre suntem
înconjurați de aparate care
emit și captează frecvențe
electromagnetice diferite.
Acestea sunt invizibile şi nu
ne ocolesc când ne găsesc
în drumul lor, iar unele
unde sunt departe de a fi
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inofensive. Pericolul depinde
de frecvența lor: cu cât este
mai mare, cu atât poartă şi
transmit mai multă energie
la nivelul celulelor. Undele
de înaltă frecvență, cum ar
fi razele gamma (emise de
substanțele radioactive) sau
razele X utilizate în radiologie
sunt, prin urmare, foarte
periculoase pentru țesuturile
biologice. Razele ultraviolete
pot provoca cancer de piele
prin modificarea ADN-ului
celulelor. Dar și expunerea
unui timp îndelungat la
diverse tipuri de unde, chiar
mai slabe, poate produce
modificări ale ADN-ului.

Plantele care protejează
celulele organismului

Tratamentele pentru cancer
oferite de medicina oficială

au multe efecte
secundare greu de
suportat. Cu toate
acestea, pentru
persoanele care aleg
acest tip de terapie,
există formule
din plante care le
îmbunătățesc mult
confortul și rezistența
organismului.
Unele dintre plante ajută
la vindecarea țesuturilor
datorită bogăției în
saponozide care promovează
keratinizarea: îmbogățirea
straturilor de suprafață ale
pielii, părului și unghiilor
cu keratină și proteine
protectoare. Altele vor calma
inflamația părții superioare a
tractului gastro-intestinal, în
timp ce ghimbirul (Zingiber
officinalis), spre exemplu, va
avea o acțiune anti-vomitivă,
antiinflamatoare și antitumorală. Quercetinul, un
flavonoid din plante cum este
gențiana (Gentiana lutea)
va consolida imunitatea
organismului. Armurariul
(Carduus Marianus) ajută la
regenerarea țesutului hepatic.
Plantele antioxidante, cum
ar fi rozmarinul (Rosmarinus
officinalis) luptă împotriva
acumulării efectului oxidativ
al tratamentelor și pentru a
elimina celulele moarte.
Regenerarea organismului
epuizat de tratament este
esenţială şi totuși cea mai
neglijată de către specialiști.
Se pot utiliza plante care
contribuie la repararea
țesuturilor deteriorate,
precum și plante care vor
curăța organismul de toxinele
cauzate de tratamente, plante
care au putere anti-tumorală
și împiedică apariția de noi

tumori sau
plante care sunt
remineralizante și care
întăresc imunitatea.
Cordyceps, o ciupercă
entomopatogenică, este o
celebră plantă medicinală
tradițională chineză. Această
ciupercă conține metaboliți
bioactivi cunoscuți ca având
funcții imunomodulatoare,
antitumorale, hipoglicemiante
și hipocolesterolemiante.
Cordyceps se consideră
că sporește producția de
adenosin trifosfat (ATP),
care este esențială pentru
furnizarea de energie, un
factor important combaterea
oboselii.
Curcumina inhibă creșterea
celulelor canceroase,
datorită mecanismelor sale
antiinflamatoare, studiate
într-o serie de tipuri de
cancere, inclusiv colorectal,
cancer pancreatic, gastric,
prostatic, hepatic, de sân, oral
și în leucemie.
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Lămâia şi bicarbonatul
de sodiu, aliaţi în lupta
împotriva cancerului

Legătura dintre cancer, lămâie
și bicarbonat de sodiu este
arhicunoscută. PH-ul extern
al tumorilor solide este acid,
ca urmare a metabolizării
crescute a glucozei și a slabei
perfuzări. S-a dovedit că
pH-ul acid stimulează invazia
celulelor tumorale și apariția
metastazelor.
Administrarea orală de
bicarbonat de sodiu a crescut
selectiv pH-ul tumorilor și a
redus formarea de metastaze
spontane în cazul cancerului
de sân metastatic la șoarece.
S-a observat că acest
tratament crește semnificativ
pH-ul extracelular. Terapia
cu bicarbonat de sodiu a
redus, de asemenea, rata de
metastazare a ganglionilor
limfatici.

NOUTĂŢI MEDICALE

Rinichiul
bioartificial
va elimina
nevoia de dializă
Boala cronică de rinichi,
sau insuficiența renală, este
o problemă de sănătate
publică, ce afectează, sub
o formă sau alta, unul din
zece români şi aproximativ
15 % din populația globală.
De asemenea, în anul 2017
reprezenta a 12-a cauză de
mortalitate din lume, cu o
rată de creştere alarmantă,
pe fondul înmulțirii numărului
de cazuri de diabet, obezitate
şi hipertensiune arterială,
ca principali factori de risc.
Insuficiența renală se poate
ține sub control cu tratament
medicamentos şi dializă,
însă transplantul renal este
singurul mijloc prin care
viața pacientului poate fi
salvată. În întreaga lume,
listele de aşteptare pentru
un transplant de rinichi sunt
foarte lungi şi doar unul din 3
pacienți poate supraviețui cu
dializă mai mult de cinci ani.
În decursul ultimilor zece
ani, un proiect național de
cercetare din Statele Unite
ale Americii, format din
medici, ingineri, biologi şi
oameni de ştiință a lucrat

la crearea unui rinichi
bioartificial implantabil,
ce va putea trata boala
renală în stadiu final.
Grupul de cercetători
este inițiat şi condus
de doctorul Shuvo Roy,
membru în Departamentul
de Bioinginerie și Științe
Terapeutice, în cadrul
Universității din California,
San Francisco (UCSF) şi de
doctorul William H. Fissell,
profesor şi nefrolog la
Universitatea Vanderbilt,
o universitate privată de
cercetare din Nashville,
Tennessee.
La sfârşitul anului 2019
proiectul intra în faza
preclinică, de testare
pe porci ce suferă de
insuficiență renală. Până în
acest moment, rezultatele
testelor sunt favorabile,
iar cercetătorii pot lucra
la pregătirea fazei clinice,
după obținerea unui set de
aprobări.

Rinichiul bioartificial

Dispozitivul creat de
cercetătorii americani are
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dimensiunile unui pachet de
cărți de joc şi este un biohibrid, care se bazează pe un
bioreactor cu celule renale
vii şi un hemofiltru. Celulele
renale ale bioreactorului
sunt cultivate în laborator
şi îndeplinesc diferite
funcții fiziologice precum
menținerea volumui adecvat
de lichid și a tensiunii
arteriale în organismul uman,
ajustarea nivelului de sare
în sânge și producerea de
hormoni. Sistemul de filtrare
a sângelui este realizat din 15
microcipuri de dimensiunea
unor nanoparticule, aşezate
unul peste altul, ce are ca
scop eliminarea toxinelor şi
a reziduurilor sub formă de
urină şi reintegrarea în fluxul
sangvin a substanțelor vitale.
Rinichiul este proiectat
pentru a fi implantat în
interiorul organismului
uman, fiind prevăzut cu
membrane de siliciu ce vor
avea capacitatea de a proteja
celulele renale din rinichiul
uman, nefiind necesar
tratament imunosupresor, ca
în cazul transplantului.

bioreactorul, pentru
a arăta eficacitatea
rinichiului
bioartificial la scară
clinică. Cercetătorii
speră să ajungă
la această ultimă
etapă a studiilor
clinice în maximum
5 ani.

Cum va ajunge
rinichiul
bioartificial la
pacienți

În plus, rinichiul bioartificial
va putea asigura funcționarea
normală a vaselor de sânge,
evitându-se, astfel, formarea
de cheaguri ce pot duce la
accident vascular cerebral
sau embolie pulmonară.

Perspective

Având în vedere exigențele
extrem de stricte ale
Administrației Alimentelor
și Medicamentelor din
Statele Unite ale Americii
de reglementare pentru
inițierea procesului
de testare clinică a
dispozitivului, pe pacienți
umani, şi necesitatea
parcurgerii unor etape
preclinice îndelungate,
cercetarea este una
aprofundată şi de durată.
În prezent, cercetătorii
așteaptă din partea

Administrației Alimentelor
și Medicamentelor detaliile
privind cerințele pentru
testarea biocompatibilității,
care este necesară
pentru a se asigura că
materialele utilizate în cadrul
dispozitivului sunt sigure
pentru contactul cu sângele
uman. Primul studiu clinic va
testa o versiune la scară mică
a hemofiltrului într-un circuit
extern de dializă pentru a
se asigura că dispozitivul
este adecvat pentru utilizare
umană. Acest proces este
planificat pentru anul 2020.
Al doilea pas va fi analizarea
siguranței și performanței
hemofiltrului pe scară
clinică implantată, iar
al treilea va fi evaluarea
dispozitivului integrat,
hemofiltrul împreună cu
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Studiile inițiale vor
avea loc la Universitatea
Vanderbilt și Universitatea
din California, San Francisco,
iar pe măsură ce acestea
avansează, grupul îşi
propune identificarea unor
parteneri de studiu clinic la
nivel național și din întreaga
lume. În acelaşi timp, aceştia
vor lucra cu producătorii
pentru a discuta și gestiona
detaliile producției. Aşadar,
atunci când testele vor fi
finalizate și rinichiul va
primi aprobarea din partea
Administrației Alimentelor
și Medicamentelor din
Statele Unite ale Americii,
dispozitivul va putea intra în
producție, spre a fi disponibil,
în cel mai scurt timp, pentru
pacienți.
În ce măsură vor putea
pacienții din România să
beneficieze de un astfel
de rinichi rămâne de
văzut. Acest aspect va fi
reglementat, după obținerea
aprobării de producție în
masă, atât de instituțiile de
profil de la nivelul Uniunii
Europene, cât şi de cele de la
nivel național.

NOUTĂŢI MEDICALE

Bolile
cardiovasculare
în contextul
pandemiei
COVID-19
Bolile cardiovasculare
reprezintă, anual,
principala cauză de
deces în România, cu
o rată a mortalităţii de
aproximativ 57-60%
din totalul deceselor,
în ultimii ani, potrivit
Societății Române de
Cardiologie.

Raportul Național privind
Starea de Sănătate a
Populaţiei României atestă
faptul că, în perioada 20092018, cele mai frecvente
cazuri de deces sunt
prin boli ale aparatului
circulator, în toată perioada
studiată, urmate de decese
prin tumori, prin boli ale
aparatului digestiv şi prin boli
ale aparatului respirator.

Cele mai frecvente
afecţiuni sunt
hipertensiunea
arterială, insuficienţa
cardiacă, infarctul
miocardic şi
tromboza, toate
acestea necesitând
asistenţă medicală
constantă şi
tratament adaptat.
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De asemenea, cele mai mari
rate ale pacientilor externaţi
din spitalele din România,
în intervalul 2009-2018,
corespund afecţiunilor
cardiovasculare, respectiv
13,8% în anul 2018. Aceste
date relevă importanţa
accesibilităţii serviciilor
medicale, precum şi a
disponibilităţii locurilor în
spitalele din Romania pentru
pacienții cardiovasculari.

Context pandemic actual

Pandemia de COVID-19,
pneumonia virală, provocată
de virusul SARS-CoV-2, ce
până la momentul redactării
acestui articol, infectase
peste 13.000.000 de
persoane, provocând peste
567.000 de victime la nivel
mondial, dintre care 33.585
de infectări şi 1.931 de
victime în România, afectează
deopotrivă persoane
sănătoase, cât şi cu diferite
afecţiuni preexistente.
Persoanele care suferă
de afecţiuni ale aparatului
circulator reprezintă, însă,
una dintre categoriile de
risc, pe fondul complicaţiilor
provocate de virus. În plus,
la nivel naţional, o serie de
spitale au fost selectate
pentru a deservi bolnavii de
COVID-19, iar altele ca spitale
suport, ambele categorii
de unităţi medicale luând
măsuri în conformitate cu
reglementările în vigoare
pentru a preveni răspândirea
infecției cu COVID-19.
În aceste condiţii, una dintre
cele mai vulnerabile şi mai
numeroase categorii de
pacienţi, atât din România,
cât şi de la nivel mondial, se
confruntă cu o dublă situaţie
de risc: de a dezvolta o formă

mai severă a
infecţiei cu SARSCoV-2, precum
şi de a suferi o
agravare a stării de
sănătate, potenţial
ameninţătoare de
viaţă, fără a se adresa
medicului. Motivaţiile
pot părea fireşti: teama
de o posibilă infectare în
contact cu mediul spitalicesc,
inaccesibilitatea serviciilor
medicale şi campaniile
mediatice ce au indus o
stare de panică în cadrul
grupurilor vulnerabile.

Persoanele care suferă
de o afecţiune adiacentă,
cardiovasculară, nu
sunt mai predispuse
să se infecteze cu
COVID-19, ci pot avea o
probabilitate mai mare
de a fi simptomatici sau
de a dezvolta forme mai
severe ale infecției față de
persoanele fără afectare
cardiacă.
Informaţii utile: ce trebuie
să ştie persoanele care
suferă de boli
cardiovasculare
1. Dacă dumneavoastră sau
cineva cunoscut suferiţi
de afecţiuni ale aparatului
circulator este esențial
să menţineţi legătura cu
medicul: telefonic, pe email,
prin vizite la cabinet sau prin
programări video - online,
să vă continuaţi tratamentul
şi să evitaţi, pe cât posibil,
situaţiile ce vă pun sănătatea
în pericol.

2. SARS-CoV-2 nu provoacă
doar pneumonie
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virală,
ci are
implicații majore asupra
sistemului cardiovascular.
Pacienții cu factori de risc
cardiovascular, indiferent
de sex, însă în special cu
vârsta înaintată, dar şi cu alte
afecţiuni asociate precum
diabet sau obezitate au fost
identificați ca fiind populații
deosebit de vulnerabile, cu
morbiditate și mortalitate
crescută atunci când suferă
de COVID-19.
În plus, virusul poate
provoca diferite complicaţii
cardiovasculare, de
la leziuni cardiace,
aritmii şi miocardite, la
tromboembolism venos și
pulmonar.

În acest context, pacienţii
cu simptomatologie
cardiacă, asociată sau
nu infecţiei cu COVID-19,
necesită acces la
tratament de urgență
şi prezentare promptă
la medic.
Orice întârziere poate
provoca o complicaţie ar fi
putut fi evitată.

3. Este recomandat să
vă măsuraţi tensiunea
arterială la domiciliu,
atunci când sunteţi relaxat,
şi să urmaţi tratamentul
dumneavoastră pentru
hipertensiune, conform
indicaţiilor medicului curant.
Întrucât hipertensiunea
este o afecţiune tăcută, ce
poate apărea la orice vârstă,
cu o incidenţă mai mare la
persoanele de peste 40 de
ani, măsurarea periodică a
tensiunii şi vizita la medic vă
pot salva viaţa.
În contextul epidemiei
de COVID-19 au existat
anumite teorii conform
cărora principalele clase
de medicamente utilizate în
tratamentul hipertensiunii ar
putea favoriza infectarea cu
SARS-CoV-2, prin utilizarea
inhibitorilor enzimei de
conversie a angiotensinei
(IECA) și a blocanților
receptorilor de angiotensină
II (A2RB/ARB). În acelaşi
timp, studiile demonstrează
că tratamentul hipertensiunii
cu aceste tipuri de
medicamente poate reduce
riscurile de mortalitate şi
necesitatea de spitalizare la
persoanele cu pneumonie.
Aşadar, Societatea Europeană
de Cardiologie, Societatea
Britanică de Cardiologie și
Asociația Americană a Inimii,
recomandă continuarea
acestor tratamente, având
efecte benefice bine
cunoscute la nivel mondial,
în paralel cu monitorizarea
patologiei pacienților cu
hipertensiune arterială și
diabet zaharat.

Nu întrerupeţi şi nu
modificaţi dozele de
medicamente fără
avizul medicului
curant. Acestea sunt
eficiente în afecţiunile
dumneavoastră şi
reprezintă o modalitate
de prevenţie în agravarea
acestora.
4. Afecţiuni precum
miocardita sau pericardita
pot constitui factori de risc
pentru pacienţii cu COVID-19,
ca răspuns inflamator acut
cauzat de infecţie asupra
cordului. Acesta poate
slăbi funcţia cardiacă,
provoca noi tipuri de
boli cardiovasculare
şi accentua afecţiuni
precedente.
5. Pacienții aflați
sub tratament
imunosupresor,
ca urmare a unui
transplant cardiac,
trebuie să îşi continue
medicația, reducerea
dozelor fiind asociată unui
risc crescut de respingere
a transplantului. Orice
modificare a tratamentului
va fi efectuată în urma
consultului de specialitate şi
a recomandărilor medicului
curant.

Nu neglijați simptomele
bolii cardiace, mai ales
dacă apar în timpul
pandemiei COVID-19.
Durerea în piept,
dificultatea de a respira,
stările de leşin şi
palpitaţiile constituie
semnale de alarmă şi
impun apelul la serviciile
de Urgenţă.
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Pentru o stare de relaxare
şi stabilitate emoţională se
recomandă exerciţiu fizic
moderat, timp de 30 de
minute pe zi, mese regulate,
diversificate şi bogate în
nutrienţi, hidratare cu apă
şi sucuri naturale, evitarea
consumului de zahăr, sare,
grăsimi, tutun şi alcool,
lectura şi terapia prin
muzică.

Dacă
vă simţiţi
departe de cei
dragi, luaţi legătura cu ei prin
telefon, mesagerie scrisă
şi online şi chiar întâlniri în
timpul cărora să păstraţi o
distanţă de siguranţă, de 1,5
- 2 metri.

SFATUL
PSIHOLOGULUI

Momente dificile
Strategii pentru a le face față
Diana Amza, psihoterapeut

Viața aduce cu sine expunerea la evenimente care
provoacă la adaptare, fie că acestea se încadrează
la evenimente pozitive, precum nașterea unui
copil, căsătoria, promovarea la locul de muncă,
sau la unele negative, precum pierderile de orice
fel, situațiile traumatice sau problemele de zi cu zi.
Iată de ce este bine să aveți formate niște deprinderi
sănătoase de a gestiona situația și reacția pe care
o aveți la aceasta, ceea ce în termeni de specialitate
numim strategii de coping, sau strategii de a face față.
Iată mai jos 8 exemple de
strategii de coping pozitive pe
care merită să le dezvoltați și
să le insuflați mai departe și
copiilor, prin puterea exemplului.

ei insolite sau ironice. Atunci
când poți râde pe seama ta,
sau când faci „haz de necaz”,
reușești să te menții deasupra
evenimentelor.

1. Schimbarea perspectivei
asupra evenimentelor se
referă la disponibilitatea de
a găsi altă interpretare și de
a vă orienta către dezvoltare
personală. Orice încercare
devine un profesor, iar
dumneavoastră sunteți dispus
să învățați!

4. Orientarea către viața
spirituală reprezintă acea
practica religioasă care
contribuie la echilibrarea
emoțională, creșterea
sentimentului de speranță
și extinderea perspectivei de
ansamblu.

2. A discuta cu cineva despre
ceea ce vă preocupă (cu
membrii familiei, prieteni, sau
specialiști) este o altă metodă
prin care puteți primi sprijin
emoțional atunci când simțiți
că nu mai faceți față.

5. Orientarea către acțiune se
referă la întreprinderea acelor
lucruri care au impact pozitiv
în situația respectivă, precum
a înlătura stresorul, a te
îndepărta de el, sau a-i atenua
efectele negative prin măsuri
de protecție suplimentare.

3. Umorul reprezintă o
strategie de coping prin care
situația este privită în termeni
amuzanți, observând aspectele

6. Amânarea acțiunii până
la ivirea momentului potrivit
este o altă strategie pozitivă
de a face față evenimentelor
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stresoare. Deseori, acțiunile
impulsive, executate sub
imperiul furiei sau lipsei de
speranță, duc la consecințe
negative care se adaugă celor
inițiale.
7. Anticiparea și planificarea
acțiunilor reprezintă o
abordare pragmatică a
evenimentelor. Anticipând
problemele puteți să faceți
din timp un plan de acțiune
și să vă setați mental în mod
realist.
8. Acceptarea, ca strategie
de coping, este poate ultima
redută. Acceptarea poate fi
văzută în două modalități –
pasivă și activă – a accepta
limitele personale de
acționare, versus a accepta
faptul că implicarea ta poate
răsturna evenimentele.

FAMILIE

Antioxidanţii şi fotoîmbătrânirea pielii
Efectele soarelui asupra organismului uman sunt de două tipuri.
Pe de o parte, soarele favorizează producerea de vitamina D, atât
de necesară în asimilarea calciului, sănătatea oaselor, creşterea
şi susţinerea sistemului imunitar. Pe de altă parte, razele
ultaviolete ale soarelui sunt responsabile pentru foto-îmbătrânire şi
foto-carcinogeneză, expunerea excesivă producând cancere de piele.
Alte efecte nedorite sunt
alterarea ADN-ului cutanat,
a echilibrului celular
antioxidant şi a capacităţii
pielii de a se regenera,
ducând la inflamaţii şi la
riduri premature, prin
reducerea colagenului
structural și a elastinei.

Strategii de foto-protecţie
Metodele de protecţie clasice
sunt evitarea expunerii la
soare în intervalul orar 11.00
- 16.00, dar şi utilizarea unor
bariere fizice şi chimice de
protejare a pielii, precum
haine, pălării şi creme cu
protecţie UVA şi UVB de
minimum 30-50%. Există,
de asemenea, şi o serie de
măsuri alternative, ce susţin
eforturile de combatere
a efectelor directe sau
indirecte ale radiațiilor UV
prin sisteme de reparație
ADN și antioxidanți, ce previn
îmbătrânirea prematură a
pielii.

Tipuri de antioxidanţi

Antioxidanții naturali sunt
derivați fitochimici, ce
includ polifenoli și non-

polifenoli. Flavonoidele
se regăsesc în fructe,
legume şi plante şi sunt
polifenoli precum catechine,
izoflavone, proantocianidine
și antocianine, în timp ce
non-flavonoidele conțin acizi
fenolici mono și stilbeni.
Camellia Sinensis, planta
de ceai, arborele de cacao
și fructele sale, strugurii
şi vinul roşu, soia, rodiiile
și extractul de zmeur,
Polypodium leucotomos, un
tip de ferigă utilizată pentru
o varietate de afecțiuni
cutanate, sunt surse
naturale de polifenoli. O dietă
echilibrată şi bogată în astfel
de produse poate influenţa
sistemul defensiv al pielii
și capacitatea sa de a se
regenera.
Un nivel optim al vitaminelor
A, C şi E în sânge reprezintă
un avantaj în lupta
organismului cu efectele
nocive alea radiaţiilor UV.
Multe studii au descoperit
că vitamina C poate crește
producția de colagen,
protejează dermul împotriva
razelor UVA și UVB,
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corectează problemele
de pigmentare și susţine
tratamentele ce vizează
anumite afecţiuni cutanate
inflamatorii.
De asemenea, vitamina C
regenerează vitamina E
în organism, ce contribuie
la reducerea stresului
oxidativ, responsabil pentru
foto-îmbătrânire şi fotocarcinogeneză.
La rândul său, Vitamina E
oferă protecţie antioxidantă
pentru vitamina A, esenţială
în organism. Aceasta se
regăsește în surse naturale
sub formă de retinol, retinal,
acid retinoic, retinoizi și
cartenoizi, şi contribuie la
sănătatea pielii, a dinţilor şi
oaselor, fiind indispensabilă
în vederea nocturnă şi
crepusculară. Cele trei
vitamine, alături de ceilalţi
compuşi naturali din plante,
se susţin reciproc, favorizând
procesul de regenerare
celulară cutanată.

FAMILIE

Cremele
de protecţie solară
Substanţele chimice periculoase și
alternativele sigure
Noi teste realizate de Agenția pentru Alimentație și Medicamente din
Statele Unite ale Americii (FDA), au relevat faptul că cel puţin şase
substanţe uzuale utilizate în cremele de protecţie solară sunt absorbite
în sânge, putând rămâne în organism până la şapte săptămâni.
Cercetări anterioare au
arătat că unele dintre acestea
pot conduce la tulburări
hormonale, probleme de

protecţie solară conform
instrucţiunilor de pe etichetă,
timp de patru zile.

astfel, la procesul de fotoîmbătrânire prematură.
Evitaţi expunerea la soare
în intervalul 11:00-16:00,

fertilitate atât feminină, cât
şi masculină, greutate mică
la naștere pentru bebeluși,
pot afecta dezvoltarea
sânilor fiind, probabil, factori
de risc şi pentru diferite
tipuri de cancer. Studiile
au vizat persoane tinere,
fără antecedente medicale,
care au utilizat cremele de

Protecţia solară optimă
este asigurată atunci când
loţiunile sunt utilizate conform
instrucţiunilor, cu aplicare
pe întreaga suprafaţă a pielii
expuse la soare. Atenţie
la faţă şi la zona din jurul
ochilor, pe care studiile arată
că, involuntar, oamenii evită
să o protejeze, contribuind

iar dacă acest lucru nu
este posibil, purtaţi pălării,
ochelari de soare şi utilizaţi
loţiuni cu filtre minerale şi
SPF ridicat. Cercetările indică
faptul că beneficiile cremelor
de protecție solară pot fi
obținute fără a compromite
nivelurile de vitamina D
sintetizată în organism.

CUM ALEGEM CREMA DE PROTECŢIE SOLARĂ?
Gradul de protecţie: ridicat, indiferent de culoarea pielii, SPF 30 sau 50.
Citiţi ingredientele și căutaţi filtre minerale UV ce conțin ingrediente ca oxid de zinc sau dioxid de titan.
Nu desfaceţi produsul în farmacie, va expira în termen de aproximativ 6 luni.
Referințe: A.R. Young, J. Narbutt, G.I. Harrison, K.P. Lawrence, M. Bell, C. O'Connor, P. Olson, K. Grys, K. Baczynska, M. Rogowski-Tylman, H.C. Wulf, A. Lesiak, P.A.
Philipsen. Optimal sunscreen use, during a sun-holiday with a very high UV index, allows vitamin D synthesis without sunburn. British Journal of Dermatology, 2019
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FAMILIE

Frustrarea
Contextul transformării personale
Diana Amza, psihoterapeut

Frustrarea este emoția pe care oamenii o simt atunci
când apar blocaje în atingerea unui scop, în împlinirea
unei dorințe sau a unei nevoi. Frustrarea îndelungată
duce la sentimente de furie atunci când persoana
se simte nedreptățită, sau la stări de tristețe și
descurajare, atunci când se simte neputincioasă.
Toleranța ridicată la frustrare
este o caracteristică a celor
care au atins maturitatea
psihologică, însă și acestora
le poate fi pusă la încercare
abilitatea de a naviga printre
frustrările cotidiene.
Cu alte cuvinte, toleranța la
frustrare se dezvoltă în timp,
și nu ne putem aștepta de
la un copil să aibă aceeași
răbdare, înțelegere și
capacitate de a-și accepta
lipsurile temporare, ca de la
un adult.
Există diferențe notabile între
bărbați și femei, mai ales în
ceea ce privește exprimarea
furiei. Atunci când se simt
frustrați, bărbații sunt mai
asertivi și exprimă mânia
cu ușurință în exterior,
pe când femeile tind să o
țină în interior. Indiferent
de apartenența la gen,
frustrările au fost corelate cu
prezența unor vise neplăcute,
uneori coșmaruri, acestea
fiind modalitățile prin care,
inconștient, persoana
procesează situațiile.

Iată mai jos câteva metode
prin care poate fi abordată
frustrarea în cazul copiilor și
al adulților.

Cum gestionăm
frustrările copiilor

În lipsa cuvintelor, copilul mic
anunță starea sa prin plâns,
grimase, gesturi, sunete,
iar sarcina adultului este să
identifice sursa frustrării,
durerii sau dorinței și să
ofere un mod adecvat de
rezolvare.
1. Rămâneți calm,
dumneavoastră sunteți
modelul pe care copilul îl va
imita!
2. Puneți în cuvinte emoțiile
și nevoile copilului, indiferent
de vârstă. Acest lucru îl va
ajuta să asocieze starea sa
unui cuvânt și, pe măsură ce
crește, să poată numi singur
ceea ce simte.
3. Oferiți opțiuni din care
copilul să poată alege.
4. Dezvoltați comportamentul
de așteptare. Un copil care
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știe să aștepte
a parcurs
deja un sfert de
drum în gestionarea
emoțiilor și va fi mai
puțin înclinat la impulsivitate.
5. Lăudați comportamentele
pozitive, chiar și de scurtă
durată. „Ce frumos ai așteptat
tu să mănânci prăjitura, după
masă! Știu că îți doreai foarte
mult și ai așteptat ceva timp,
iar acum te poți bucura de ea!”
6. Vor fi momente în care
copilul este copleșit de emoții.
Acest lucru este normal.
Nu îl sancționați pentru
ceea ce simte, și direcționați
comportamentul către unul
acceptabil. Un copil frustrat
poate lovi, furios fiind. Stați la
nivelul lui, priviți-l cu iubire și
puneți în cuvinte emoțiile: „Țiam întrerupt jocul cu prietenul
tău ca să te iau acasă și acum
ești furios. Au!! Hai să batem
mingea împreună, e în regulă
să lovești o minge, dar nu e în
regulă să lovești oamenii. Apoi
mergem acasă și vă revedeți
mâine!”

Cum pot gestiona
adulții propriile
frustrări

1. Învățați să
recunoașteți
semnele
stresului,
deoarece
acesta poate
rezulta
și din
frustrările
nevoilor,
dorințelor,
planurilor sau
așteptărilor.
Printre acestea
se numără anumite
reacții emoționale
(anxietate, iritabilitate,
frustrare, sentimente
de rușine sau vinovăție),
reacții cognitive (dificultăți
de concentrare, tendința
de a uita mai des, gânduri
catastrofice), sau reacții
comportamentale (hiperactivitate, agresivitate).
2. Schimbați percepția
asupra stresului. Din piatra
de încercare, acesta poate
deveni o piatră-de-temelie
a dezvoltării personale. În
loc să vă plasați în poziția de
victimă, asumați-vă un rol
activ și creativ în depășirea
problemelor.
3. Comunicați asertiv.
Frustrarea duce deseori la
iritabilitate și manifestări
agresive, fapt care se
poate răsfrânge negativ
asupra relațiilor personale.
Comunicarea asertivă
presupune a vorbi despre
propria persoană, spunând
ceea ce simțiți, gândiți și
aveți nevoie.
4. Sub presiunea frustrărilor,
practicați o respirație
adâncă. Aceasta va contribui

Amânați luarea
deciziilor până
când sunteți
calm și odihnit.
7. Încercați
alte strategii
active de a
face față –
implicați-vă
într-o altă
activitate,
fie că e vorba
de sport,
activități
gospodărești,
activități creative
sau liniștitoare.
Dispoziția poate fi
ușor schimbată, uneori
este nevoie să vă oferiți
contextul necesar.
la scăderea tensiunii sau
a bătăilor rapide de inimă,
asociate deseori cu stresul.
5. Identificați cauza
frustrării - o nevoie (precum
cele de bază – foame,
sete, adăpost, siguranță,
sau cele de afiliere și
socializare, de a primi stimă
și recunoaștere socială, de
a te dezvolta) sau o dorință
(a deține un obiect scump,
a savura o delicatesă).
Diferențierea ajută să vă
revizuiți atitudinea, dorința
intrând deseori la categoria
lucrurilor care pot fi
amânate.
6. Amintiți-vă că toate sunt
trecătoare. Fiți conștienți
de momentele în care
doriți rezultate imediate și
tangibile, versus rezultate
pe termen lung. Sub
influența emoțiilor, puteți
fi sub impresia că lucrurile
iau o turnură dramatică și
tentați să acționați impulsiv.
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8. Dezvoltați-vă toleranța la
frustrare prin mici exerciții.
Alegeți să nu mai depășiți
persoana care merge prea
încet în fața voastră, sau
practicați postul, ca abținere
de la alimente plăcute sau
dorite, sau dieta. Aceste
situații servesc ca prilej de
a gestiona impulsurile, de a
vă cunoaște mai bine și de a
schimba ritmul de viață.

FAMILIE

Îngrijirea tenului
Iritaţia produsă de purtarea măştilor de protecţie
Pe perioada stării de alertă
şi, poate, chiar ulterior
încheierii sale, vom avea
obligativitatea de a purta
mască de protecţie, care
să acopere nasul şi gura,
în spaţiile publice închise,
în mijloacele de transport
în comun, la şcoală şi la
serviciu. Aceasta poate
să scadă cu până la 95%
şansele de infectare cu
noul coronavirus. Purtarea
măştilor faciale impune,
astfel, acoperirea a peste
jumătate din faţă pentru o
mare parte din zi şi poate să
conducă la apariţia iritaţiilor,
la agravarea acneei sau a
altor dermatite preexistente.
Stratul de aer cald şi umed,
care se formează între
ten şi mască, presiunea
şi frecarea exercitate de
elastic sau curele asupra

pielii favorizează acumularea
bacteriană prin blocarea
porilor şi crearea unei bariere
ce nu permite aerisirea pielii.
Transpiraţia poate produce
iritaţii specifice, iar bacteriile
provoacă acnee dificil de
tratat într-un mediu umed şi
închis, precum cel acoperit
de mască. Dacă iritaţiile
persistă, iar simptomele
evoluează, este necesar un
consult dermatologic.
Dermatita seboreică,
eczemele şi rozaceea sunt
afecţiuni provocate de
dezechilibrul microbian al
pielii, ce are nevoie de o
îngrijire dedicată, în mod
special în timpul verii, când
temperaturile exterioare
mari şi umezeala crescută
sporesc disconfortul creat de
purtarea măştii de protecţie.

Pulverizaţi apă termală pe
ten la fiecare schimbare a
măştii, dimineaţa şi seara,
pentru un efect calmant,
revigorant și pentru o
hidratare naturală a feţei.
Dacă utilizați o mască
reutilizabilă, din bumbac
sau alt material textil, este
esențial să o dezinfectaţi la
temperaturi înalte.
Aplicaţi local produse
dermatocosmetice
împotriva iritaţiilor și
loţiuni antibacteriene şi
antimicrobiene.

GHID DE ÎNGRIJIRE CORECTĂ A FEŢEI
Pasul 1
Demachiaţi tenul dimineaţa şi seara cu un produs de curăţare blând, de
tipul apei micelare, urmată de pulverizarea apei termale. O dată la 3 zile este
necesară exfolierea tenului cu un produs ce conţine particule naturale.
Pasul 2
Aplicaţi cremă hidratantă pe bază de apă termală sau ceai verde, pentru efectul
calmant şi antioxidant.
Pasul 3
Local, aplicaţi produse dermatocosmetice împotriva iritaţiilor și loţiuni antibacteriene şi antimicrobiene.
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FAMILIE

Soarele şi copiii
Pielea sensibilă a copiilor mici şi nivelul scăzut de melanină, compus ce
conferă pigmentare pielii şi a cărui funcţie principală este de apărare
împotriva radiaţiilor solare, îi fac mult mai vulnerabili sub acţiunea
razelor ultraviolete UVA, UVB şi a radiaţiilor infraroşii IRA.
Ce trebuie să ştim despre
radiaţiile solare?

Razele UVA constituie 95%
din razele ultraviolete ce
ajung pe pământ, trec prin
bariere de tip nori sau sticlă
şi pătrund în piele, ducând la
producerea radicalilor liberi,
a foto-îmbătrânirii cutanate şi
a cancerului de piele.
Razele UVB, pe de altă parte,
pot fi blocate de nori şi sticlă,
şi pătrund în epidermă,
producând bronzarea, dar
şi arsurile solare, alergiile
cutanate şi cancerul de piele.
Radiaţiile infraroşii, IRA,
pătrund în profunzimea pielii,
încălzind şi deteriorând.
Acestea sunt mai puţin
cercetate şi vizate de soluţiile
de protecţie solară, însă
sunt responsabile, la rândul
lor, pentru îmbătrânirea
fotoindusă şi pentru
carcinogeneză, prin activarea
proteinkinazei mitogene
şi afectarea fibroblastelor
dermice.

Protejarea copiilor
împotriva radiaţiilor
solare

Beneficiile soarelui sunt
recunoscute de medicii
pediatri, iar recomandările
lor vizează o expunere
moderată, în afara orelor
de vârf ale radiaţiilor
solare, 10:00-16:00, pentru

facilitarea sintezei de
vitamina D de către organism.
Sugarii sub 6 luni nu trebuie
expuşi razelor directe ale
soarelui, iar dacă sunt în
exterior, trebuie să stea la
umbră şi să poarte haine
protectoare, cu mâneci şi
pantaloni lungi, precum şi
o pălărie din bumbac, cu
boruri largi. Astfel, nu se
recomandă utilizarea de
loţiuni cu protecţie solară,
ci evitarea situaţiilor ce ar
necesita aplicarea acestora.
Copiii cu vârste între 6 luni şi
2 ani vor fi protejaţi de razele
directe ale soarelui prin
haine lejere, pălării cu boruri
largi, ochelari de soare
din material plastic uşor
maleabil, cu 100% protecţie
UV şi menţinerea, pe cât
posibil, la umbră.
Se recomandă
utilizarea cremelor
cu protecţie solară
crescută, cu
minimum 30 SPF şi
filtre minerale, în
detrimentul celor cu
filtre chimice, care
pătrund în circuitul
sangvin, hidratare
corespunzătoare şi
evitarea expunerii
la soare în intervalul
10:00-16:00.
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Preşcolarii şi şcolarii sunt
mult mai expuşi radiaţiilor
solare, prin prisma
activităţilor în aer liber,
aşadar loţiunea de protecţie
solară va trebui aplicată
cu 30 de minute înainte de
expunere şi reaplicată în
cantităţile recomandate,
la fiecare 2 ore. Purtarea
ochelarilor de soare cu
protecţie 100% UV şi a unei
şepci sau pălării vor proteja
ochii şi scalpul copilului de
radiaţiile solare. Hidratarea
cu apă este esenţială, iar
bronzarea pielii nu va exclude
protejarea sa.

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

FAMILIE

Protecţia mâinilor
Îngrijirea corectă a mâinilor în contextul COVID-19
Principala modalitate de
prevenire a infectării cu
SARS-CoV-2 este igiena
constantă a mâinilor.
Utilizarea frecventă a
dezinfectanţilor pe bază de
alcool, precum şi spălarea
mai des a mâinilor cu săpun
afectează, însă, tegumentele,
ducând la uscarea pielii,
la iritaţii şi la apariţia
eczemelor.
Îndepărtarea stratului
protector al pielii, format
din flora microbiană, odată
cu eliminarea factorilor
posibil patogeni, contribuie
la crearea unui dezechilibru
cutanat, care favorizează

Îngrijirea corespunzătoare a
mâinilor trebuie să includă
dezinfecţia cu soluţie pe bază de
alcool sau apă şi săpun, dar şi
hidratarea şi tratarea pielii.
crăparea pielii şi pătrunderea
în profunzime a bacteriilor
ce produc infecţii. În plus,
persoanele predispuse către
dermatită sunt cu atât mai
sensibile la substanţele
iritante din produsele
dezinfectate şi săpunurile
antibacteriene, acestea
declanşând iritaţii, inflamaţii,
exfoliere şi mâncărimi.

GHID DE ÎNGRIJIRE A MÂINILOR
Pasul 1
Dezinfectarea mâinilor cu soluţie pe bază de alcool sau
spălarea mâinilor trebuie asociată cu o uscare atentă,
prin tamponare - în cazul spălării, nu prin utilizarea de
jet de aer cald, pentru a nu favoriza deshidratarea
excesivă a pielii.
Pasul 2
După dezinfectare, utilizaţi o cremă hidratantă, ce pătrunde
rapid în piele, îmbogăţită cu extracte din plante şi vitamine.
Pasul 3
În fiecare seară, aplicaţi o loţiune sau cremă grasă, regenerantă,
pe bază de uleiuri sau unturi din plante şi vitamine antioxidante.
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În cazul celor care suferă
de dermatită sau alergie
de contact, iar utilizarea
mănuşilor chirurgicale
exacerbează simptomele
afecţiunii, utilizarea unui
produs dermatocosmetic
împotriva iritaţiilor şi
mâncărimii poate ajuta.
Dacă, însă, efectele nu se
observă în decurs de câteva
zile, este necesar un consult
dermatologic şi tratament
de specialitate conform
recomandării medicului.

FAMILIE

Importanța
prezenței bunicilor
în viața copilului
Copilul se naște
într-un sistem famial
în care ierarhia,
relațiile, valorile şi
regulile, modul de
a interacționa și de
a exprima iubirea
sunt, de multe ori,
bine stabilite, fiind
uneori transmise
din generație în
generație. În acest
ciclu al vieţii, bunicii
au un rol esenţial,
în dezvoltarea
armonioasă a celor
mici, iar interacţiunea
dintre generaţii poate
fi facilitată de către
părinţi încă de la
început.
Atunci când bunicii sunt
implicați mai mult timp în
îngrijirea copilului, stabiliți
împreună cu ei câteva reguli
de bază pe care vi le doriți
respectate. Acestea vizează
nu doar la alimentația
copilului și opțiunile ce țin de
stilul de viață, ci și la timpul
petrecut la televizor, tipul

de programe/desene la care
are voie să se uite, accesul
la dispozitive electronice,
precum și reguli de conduită
generale și ce fel de
intervenție ar fi potrivită.

Timp de calitate cu bunicii

1. Prezența bunicilor este
înalt stimulativă, din punct
de vedere cognitiv, social și
practic. Există numeroase
activități pe care bunicii le
pot face împreună cu cei mici,
dezvoltându-le cu poveștile
și jocurile lor gândirea,
memoria, imaginația și
răbdarea. În plus, mulți
bunici îngrijesc un copil
altfel decât au îngrijit și
educat propriul copil atunci
când erau ei tineri părinți.
Prin simplul fapt că acordă
mai multă libertate de
experimentare și mai puțină
critică, aceștia contribuie la
dezvoltarea încrederii în sine
a nepoților.
2. Bunicii înconjoară copilul
cu dragoste și îngrijire, de
acest lucru beneficiind nu
doar copilul, ci și părinții,
care pot în acest timp
întreprinde liniștit alte
activități. Bunicii oferă
sprijin emoțional copilului,
atunci când acesta se simte
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nesigur, panicat, speriat,
vinovat, și îl ajută să facă față
evenimentelor dureroase,
suplinind uneori afecțiunea
așteptată de la un părinte.
Mesajul lor este „ești iubit,
indiferent ce s-ar întâmpla!”
3. Bunicii sunt deseori
modele de urmat pentru
nepoții lor, contribuind
la transmiterea valorilor
umaniste, morale, religioase
sau care țin de apartenența
la un grup. Având o relație
apropiată cu bunicii, copii
interiorizează atitudinile și
valorile acestora, căpătând
de-a lungul timpului
sentimentul de a avea
rădăcini, identitate și un
istoric trans-generațional în
care se regăsesc.
Nu doar copiii beneficiază de
timpul petrecut cu bunicii lor,
ci și aceștia din urmă, sub
aspectul socializării, sănătății
mintale și combaterii
singurătății.
În plus, speranța de viață
este mai ridicată pentru
bunicii implicați în viața
nepoților, astfel încât întreaga
familie se poate bucura mai
mult de prezența lor!

AFECȚIUNI

Igiena
alimentară
în prevenţia
diareei la copii
Diareea este o afecţiune comună în cazul copiilor, în mod special pe timpul
verii. Scaunul este moale, frecvenţa crescută, copilul pierde lichide şi are
o stare de apatie, uneori însoţită de greaţă sau chiar vărsături.
Simptomele se ameliorează,
uneori, după o zi sau două,
după instituirea unui regim
şi a unei igiene alimentare
stricte, însă uneori este nevoie
de un consult medical, dacă
starea de sănătate a copilului
persistă sau se agravează.

Cauzele apariţiei diareei

Cauzele diareei sunt
multiple, principalele fiind
infecţiile virale (Rotavirus) şi
bacteriene (E. Coli), paraziţii
sau intoleranţele alimentare.
Infecţiile cu factori patogeni
au ca sursă apa şi alimentele
contaminate, ce pătrund în
tractul digestiv imatur al
copiilor, producând diaree.
Alte cauze frecvente ale
diareei includ: alergiile
alimentare, reacţii la anumite
medicamente, sindromul
intestinului iritabil sau alte
disfuncţii. Atât copiii, cât şi
adulţii care vizitează state din
zone tropicale şi subtropicale,
precum şi din alte zone ale
lumii pot experimenta diareea
călătorului, cauzată de apă

sau alimente insuficient
tratate, ce conţin virusuri,
bacterii sau paraziţi.

Prevenţie

Igiena alimentară joacă un rol
esenţial în prevenţia diareei,
în mod special la copii.
Cei mai afectaţi de igiena
precară sunt copiii cu vârsta
sub 2 ani, conform unui studiu
realizat în Jakarta, de o echipă
internaţională coordonată
de Dr. Rina Agustina, de la
Departamentul de Nutriţie al
Universităţii din Indonezia.
Acesta atestă faptul
că practicile de igienă
alimentară, inclusiv spălarea
frecventă a mâinilor,
prepararea corespunzătoare
a alimentelor, igienizarea
ustensilelor şi a biberoanelor,
sursa sigură de apă potabilă,
obiceiurile de cumpărare şi
consum al alimentelor gătite,
igiena locuinței și condițiile de
mediu au o prevalenţă mare în
starea de sănătate digestivă a
copiilor.
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Măsurile de prevenţie
necesare în evitarea
episoadelor diareice includ:
• Spălarea frecventă a
mâinilor cu apă şi săpun:
după utilizarea toatelei, a
obiectelor de uz comun, a
sesiunilor de joacă în natură,
înainte de prepararea şi
servirea alimentelor;
• Igienizarea permanentă a
suprafeţelor de contact din
baie şi bucătarie, a veselei
şi ustensilelor utilizate în
prepararea hranei;
• Spălarea temeinică a
fructelor şi legumelor înainte
de servirea în stare crudă;
• Fierberea laptelui crud cel
puţin 15 minute şi prepararea
termică totală a cărnii crude;
• Refrigerarea alimentelor
cât mai repede după
preparare sau după
consumul parţial;
• Evitarea consumului de
apă şi alimente din surse
necunoscute.

AFECȚIUNI

Deshidratarea
De ce este periculoasă?

Corpul uman adult este format 60% din apă, procent variabil în
funcție de vârstă, copiii mici atingând chiar 65-70%. Acest element
este indispensabil pentru funcționarea sistemului respirator, nervos
și digestiv, precum și pentru termoreglarea corpului și sănătatea
celulelor și articulațiilor. Deshidratarea se produce atunci când aportul
de apă este scăzut, insuficient față de cantitatea de lichid eliminată. În
mod obișnuit, corpul pierde lichide prin transpirație, urinare, diaree,
vărsături sau febră. Deshidratarea se poate accentua în situațiile în care
persoana practică exerciții fizice intense, sau este expusă la temperaturi
ridicate, dar și în cazul persoanelor cu diabet sau cu arsuri.
Semne ale deshidratării

1. Piele şi buze uscate, cu
elasticitate redusă, senzația
de ochi uscați;
2. Senzația de gură uscată,
respirație urât mirositoare;
3. Urină de culoare galben
aprins, închis, chihlimbariu
sau de culoarea ceaiului;
4. Constipație;
5. Senzație de sete sau de
foame;
6. Tensiune scăzută;
7. Stări de oboseală, letargie;
8. Dureri de cap;
9. Palpitații;
10. Stări de amețeală, greață
sau chiar leșin;
11. Schimbări ale dispoziției
(anxietate, iritabilitate,
deprimare) și sensibilitate
mai mare la durere.
În cazul bebelușilor, puteți
identifica deshidratarea prin
faptul că scutecul rămâne
uscat mai mult de 3 ore,
buzele și gura sunt uscate,
plânsul este fără lacrimi,
fontanela este căzută, copilul
este neliniștit sau excesiv de

obosit, somnoros, letargic
sau chiar febril.
Deshidratarea severă este
extrem de periculoasă, atât
la copii cât și la adulți, putând
fi recunoscută prin semne
precum crampe la stomac,
pierderea cunoștinței sau
chiar crize convulsive,
scăderea tensiunii,
halucinații sau delir. În acest
caz, intervenția rapidă este
vitală, recomandându-se
apelarea la ajutorul medical.
Lipsa intervenției poate pune
în pericol viața persoanei!
Deshidratarea poate duce la
complicații nedorite, precum
un volum redus al sângelui,
tensiune scăzută și oxigenare
insuficientă a organismului,
convulsii cauzate de un
dezechilibru la nivelul
electroliților, boli de
rinichi, care pot varia
de la simple infecții
până la acumularea
de nisip sau pietre
la rinichi, precum
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și tulburarea capacității
de reglare a temperaturii
corporale și chiar insolație.
Deshidratarea poate
fi tratată, în funcție de
severitatea ei, acasă sau cu
ajutor medical specializat.
Preveniţi deshidratarea,
asigurându-vă că beți
suficientă apă în fiecare
zi, mai ales în timpul sau
ulterior exerciţiilor fizice,
chiar înainte ca senzația de
sete să apară, și că includeți
în alimentația zilnică fructe
și legume care au conținut
ridicat de apă.

AFECȚIUNI

Anosmia
şi disgeuzia, în
contextul COVID-19
Unul dintre simptomele specifice COVID-19, în mod special la pacienţii cu
o simptomatologie uşoară şi medie, a fost pierderea simţurilor mirosului
şi al gustului, anosmia, respectiv, disgeuzia.
Conform unui studiu
realizat de doi medici de
la Universitatea din Mons,
Belgia, asupra unui număr de
417 pacienţi, acesta a apărut
fie înainte, în 12% dintre
cazuri, fie după instalarea
celorlalte simptome: febră,
tuse, dureri musculare şi
faciale, congestie nazală,
pierderea apetitului în 23%
dintre cazuri, afectând, până
la 88% dintre persoane.
Acelaşi simptom a putut fi
identificat în multiple centre
de tratament, medicii şi
oamenii de ştiinţă încercând
să găsească o explicaţie
pentru acest fenomen.
În cazul unei paciente
cu COVID-19 din Italia,
anosmia și disgeuzia i-au
determinat pe medicii
de la Departmentul de
Neuroradiologie, de la IRCCS
Istituto Clinico Humanitas, din
Milano, să efectueze o serie
de investigaţii neurologice.
Aceștia au descoperit atât o
hiperintensitate corticală în
lobul frontal drept, asociat
simţului mirosului, precum

şi o hiperintensitate subtilă
în bulbii olfactivi, modificări
ce au dispărut după 28 de
zile de la primele investigaţii,
vindecarea şi revenirea
simţurilor pacientei.
Cercetătorii italieni atrag
atenţia asupra faptului că
anosmia poate fi prezentă
doar în faza iniţială a bolii,
în perioada de maximă
contagiozitate, ceea ce ar
putea constitui un element
esențial al definiţiei de caz,
conducând la identificarea şi
izolarea pacienţilor, iar astfel
la limitarea răspândirii bolii.

Puteţi suferi de anosmie
sau disgeuzie fără a fi
suspecţi de COVID-19?

Desigur. Anosmia reprezintă
pierderea temporară sau
permanentă a simţului
mirosului şi poate să apară ca
urmare a infectării cu o serie
largă de virusuri ce provoacă
infecţii ale căilor respiratorii
superioare, a fumatului,
a rinitei alergice sau a
înaintării în vârstă, a blocării
căilor nazale de către polipi,
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deformări osoase sau chiar a
cancerului. Receptorii aflaţi
la nivelul nasului transmit
informaţii către creier, prin
intermediul nervilor, ce sunt
apoi decodate. Anosmia poate
apărea ca urmare a unor
afecţiuni ce interferează
cu acest traseu, precum:
Alzheimer, Parkinson,
schizofrenie, probleme
hormonale, afecţiuni sau
intervenţii chirurgicale ale
creierului.
Disgeuzia poate fi o
pierdere a simţului gustului
independentă sau corelată
cu anosmia, având cauze
similare cu cea din urmă,
precum şi cauze specifice
precum infecţii ale gâtului,
interiorului gurii sau
ale glandelor salivare,
tratamente medicamentoase
sau deficienţe nutriţionale.
Ambele manifestări vor
necesita un consult medical
de specialitate, pentru a
identifica şi trata afecţiunea
care le provoacă.

AFECȚIUNI

Atacul de panică
Diana Amza, psihoterapeut

Atacul de panică se poate produce în contextul tulburărilor anxioase,
depresive, de stres post-traumatic, sau al consumului de substanțe
psihoactive și se manifestă printr-o stare de frică intensă, care crește
treptat și atinge intensitatea maximă în decurs de câteva minute, scăzând
apoi treptat. Acesta apare, atât în situații previzibile, când persoana știe
că a existat un eveniment care a afectat-o, precum situații care amintesc
de evenimente traumatizante, un loc de muncă instabil, un mediu de lucru
conflictual, în timp ce conduce mașina, sau când se confruntă cu ceva de
care îi este teamă și pe care îl evită în mod obișnuit, dar poate apărea și
imprevizibil, în momentele în care persoana este relaxată.
Simptome ale atacului de
panică

- palpitații, bătăi puternice
ale inimii
- tremur
- transpirație
- senzația că nu ai suficient
aer
- dureri în piept
- greață sau dureri de burtă
- frisoane sau senzația de
cald
- senzația de amorțire a
brațelor sau de furnicături pe
piele
- sentimentul că ești desprins
de realitate
- sentimentul că ești detașat
de propria persoană
- frica intensă de a nu pierde
controlul
- frica de a-ți pierde
cunoștința sau de moarte

Ce poți face când ai un
atac de panică

1. Respiră încet și profund.
Tendința este de a respira
superficial și rapid,
producând hiperventilație,
amețeală și agitație. Inspiră

pe nas, încet, apoi ține
respirația și expiră încet,
încet pe gură. Repetă până
când respirația încetinește
la un ritm cât mai apropiat
de cel cu care ești obișnuit în
mod normal.
2. Acceptă emoțiile – acestea
vor trece, iar tu vei rămâne!
Starea de frică escaladează
și din cauza unor gânduri
precum „Voi muri!”, sau „Îmi
voi pierde cunoștința!”. Spre
asigurarea tuturor, acest lucru
nu s-a întâmplat vreodată
dintr-un atac de panică.
3. Ancorează-te în prezent!
Folosește tehnica de
mindfullness 5-4-3-2-1.
Privește în jurul tău și
identifică 5 lucruri frumoase
ori neutre, pe care le vezi, și
descrie cuiva sau în mintea ta
ceea ce vezi. Apoi numește
4 lucruri pe care le auzi, 3
lucruri pe care le atingi, 2
lucruri pe care le miroși,
1 gust. Fiecare simț va
fi implicat în ancorarea
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ta aici și acum, unde ești în
siguranță!
4. Folosește tehnica
de relaxare care ți se
potrivește, în mod regulat.
Unele persoane preferă
o plimbare în natură,
exerciții fizice ușoare, o
baie relaxantă la finalul
unei zile stresante, pe când
altele preferă să folosească
puterea imaginației și
autosugestiei pentru a-și
crea un spațiu mintal liniștit.
Include în rutina ta zilnică
aceste activități, pentru a-ți
asigura o igienă mentală pe
termen lung.

AFECȚIUNI

Anemia
megaloblastică
Simptome, cauze şi tratament
Anemia megaloblastică este un tip de afecţiune a sângelui, caracterizată
prin creşterea în dimensiune a celulelor roşii şi diminuarea numărului
lor, acestea prezentând forme diferite de maturizare față de celulele
sănătoase.
Cauzele anemiei
megaloblastice

Principalele cauze sunt
deficitul de vitamina B12
(Cobalamină) şi de folat,
pe fondul unor afecţiuni
gastrointestinale, a unor
stări fiziologice normale sau
a administrării anumitor
medicamente. Deficitul de
vitamina B12 poate apărea
ca urmare a consumului
insuficient de alimente
ce contin cobalamină,
a malabsorbţiei de
nutrienţi sau a deficitelor
congenitale a unor proteine
ce transportă vitamina
B12. Printre afecţiunile
responsabile se numără
boli intestinale, parazitoze
sau pancreatită. Aspirina,
neomicina, colchicina și
medicamentele din categoria
anticonvulsivantelor
influenţează nivelul de
vitamina B12 din organism.
Responsabile pentru
deficitul de folat sunt: o
alimentaţie săracă în folaţi,
afecţiuni ce împiedică
absorbţia sau transferul

său, sarcina şi alăptarea,
perioada de creştere la copii,
dializa renală, afecţiuni ce
necesită mai mult folat,
precum psoriazis, cancer,
hipertiroidism sau boala
hemolitică cronică.

Simptome şi diagnosticare
Simptomele se manifestă
după ce boala este relativ
avansată iar deficitul este
considerabil, incluzând
insuficienţă cardiacă,
palpitaţii, cefalee, dispnee, iar
în unele cazuri s-a observat
scăderea în greutate,
anorexia, tumefierea limbii şi
constipaţia. Vizita la medic va
consta într-un examen clinic,
urmat de recoltare de sânge,
pentru analize de laborator.

Tratament și dietă

Doza zilnică recomandată de
cobalamină este de 5-7 µg,
iar cea de folat este de 0.4
mg, iar în cazul deficienţelor,
tratamentul impune
administrarea de suplimente
cu vitamina B12, inițial pe
cale intravenoasă, apoi pe
cale orală, şi cu folat.
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Pentru asgurarea unui aport
suficient de vitamina B12 şi
folat, persoanele afectate
de anemie megaloblastică
trebuie să consume alimente
bogate în aceşti nutrienţi.
Vitamina B12 se găseşte
în carne, în special carne
roşie, peşte, ouă, lapte şi
produse lactate, de aceea
este foarte posibil ca
persoanele cu o dietă vegană
să sufere de deficienţă de
cobalamină. Folatul este un
nutrient sensibil la căldură,
aşadar se recomandă ca
alimentele bogate în folat
să fie consummate în stare
proaspătă sau preparate
pentru scurt timp şi în foarte
puţină apă, pentru a se evita
diluarea.
Sursele bogate în acid folic
şi folaţi sunt multiple, de la
ficat și legume verzi, precum
spanac, sparanghel, salată
verde, broccoli, la ciuperci,
banane, pepene și lămâi. De
evitat: consumul de alcool.

AFECȚIUNI

Cum prevenim
cistita?
Cistita reprezintă infecția bacteriană acută
a vezicii urinare, întâlnită în principal
la femei. Structura anatomică a zonei
genitale feminine este diferită față de cea
a bărbaților, ceea ce face ca uretra să fie
mai scurtă, iar bacteriile să pătrundă facil
către vezică. Simptomele sunt de durere în
zona abdomenului inferior, urinări frecvente
asociate senzației de arsură locală, uneori
febră şi indispoziție. Tratamentul constă, în cele
mai multe cazuri, în administrarea de antibiotice.
Pe fondul rezistenței tot
mai mari a bacteriilor la
antibiotice, dar şi a incidenței
crescute a cistitelor recurente
în rândul femeilor active din
punct de vedere sexual, este
esențial să recurgeți la o serie
de măsuri de prevenție. Cu cât
acestea vor intra mai rapid în
rutina zilnică, cu atât eficiența
lor va fi mai mare.
Hidratare. Consumul de
minimum 2 litri de lichide
pe zi, exceptând sucurile cu
zahăr, cafeaua şi alcoolul,
va susține un ritm constant
şi eficient al micțiunilor,
contribuind la eliminarea
agenților patogeni.
Igiena. Faceți duş, în loc de
baie, pentru a evita expunere
zonei intime la substanțele
chimice din produsele de
curățare pentru prea mult
timp. De asemenea, realizați

toaleta zonei intime, cu apă
şi un săpun blând, după
defecare. Ştergerea cu hârtie
igienică trebuie să fie din față
spre spate. Purtați lenjerie
intimă din bumbac.
Urinați complet, la primele
semne de necesitate şi după
fiecare contact sexual. Astfel,
veți preveni acumularea de
bacterii în vezică, precum şi
pătrunderea de bacterii din
zona vaginală sau anală în
uretră.
Probioticele pentru
tractul digestiv, regăsite în
alimente sau suplimente
alimentare, pot constitui o
alternativă la tratamentul
cu antibiotice al cistitei. De
asemenea, probioticele cu
lactobacili recomandate
de medicul ginecolog,
pentru uz intravaginal, pot
reduce recidiva şi preveni
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apariția cistitei în perioadele
favorizante sau în cazul
femeilor aflate la menopauză.
Mențineți un tranzit
intestinal normal. Atât
constipația, cât şi diareea,
favorizează multiplicarea şi
răspândirea bacteriilor de tip
E. Coli în zona genitală.
Extractul de merişor
este, în mod tradițional,
recomandat ca suport în
prevenția cistitelor, datorită
proantocianidinelor de
tip A (PAC), ce blochează
capacitatea bacteriilor de
a adera la peretele vezicii
urinare, reducând astfel
riscul de infecție. Această
substanță activă se regăseşte,
în principal, în compoziția
suplimentelor alimentare.
Sucul sau siropul de merişor
vă vor ajuta în procesul de
hidratare şi de eliminare a
bacteriilor din organism.

AFECȚIUNI

Seleniul

Ce spun cercetările recente?
O echipă internațională de cercetători, condusă de profesorul Margaret
Rayman, de la Universitatea din Surrey, Anglia, a investigat posibile
legături între nivelul de seleniu din organism și capacitatea sistemului
imunitar de a lupta cu boala provocată de noul coronavirus SARS-CoV-2,
Covid-19. Aceştia au descoperit că un nivel ridicat de seleniu în rândul
pacienților cu Covid-19 internați în spitalele din două provincii diferite
din China, a favorizat vindecarea unui număr de trei ori mai mare de
persoane, decât media, iar un nivel scăzut de seleniu, o rată a mortalității
de cinci ori mai mare decât media celor din afara provinciei Hubei.
Se pare că există o conexiune puternică între prezența seleniului la cote
normale și rata de vindecare de Covid-19, însă factori precum vârsta,
genul și afecțiuni cronice preexistente pot influența această legătură.
Seleniul şi rolul său în
organism

Seleniul reprezintă un
mineral esențial, asimilat
din alimentație. Acesta are
rol antioxidant, similar cu
cel al vitaminei E, protejând
organismul împotriva
radicalilor liberi, a factorilor
nocivi şi a patogenilor din
mediu. Prezența lui este
benefică în tratamentul
bolilor cardiovasculare, dar
şi în terapiile complementare
împotriva cancerului,
deoarece fortifică sistemul
imunitar afectat, fiind benefic
împotriva infecțiilor acute şi
cronice. De aceea, seleniul
poate juca un rol important
în vindecarea de Covid-19,
pneumonie virală provocată
de noul coronavirus. De
asemenea, seleniul este un
bun detoxifiant.
Cantitatea de seleniu din
organismul uman se situează

între 10-15mg. O mare parte
din această cantitate se
află în mușchi, apoi în ficat,
rinichi și inimă. Seleniul
este asimilat în segmentele
superioare ale intestinului
subțire, fiind eliminat prin
urină. Deficitul de seleniu,
poate duce la boli cardiace
și articulare, hipertensiune
arterială, tulburări în
metabolismul grăsimilor şi la
apariția arteriosclerozei.

Asimilarea seleniului

Doza zilnică de seleniu
recomandată se situează
în jurul valorii de 0,8–1 μg
seleniu / kilogram greutate
corporală. Așadar, un adult
ar trebui să consume zilnic
aprox. 30–70 µg pe zi.
Această doză zilnică
se regăsește în: 10 g
păstrăv, 35 g hering,
45 g ton, 90 g ficat de
porc sau de pasăre,
100 g leguminoase,
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120 g nuci sau 350 g carne,
asociate alimentelor cu
conținut mare de vitamina
A, C și E, deoarece
acestea contribuie la
biodisponibilitatea seleniului
în organism. Se recomandă,
pe cât posibil, optarea pentru
produsele organice, în ale
căror culturi nu au fost
folosite erbicide cu conținut
de sulf, deoarece cantitatea
de seleniu din acele legume
va fi mai mare.

ÎNGRIJIRE

Primul ajutor
Înţepături de insecte

Ţânţarii, albinele, viespile, puricii, păduchii,
căpuşele și păianjenii reprezintă categorii de
insecte ce înţeapă, muşcă sau se fixează în
piele. Acestea provoacă un disconfort ce
poate fi de moment sau de durată, asociat
unor îngrijiri speciale.
Simptome

În funcţie de insecta care
a intrat în contact cu
tegumentul afectat, acţiunea
sa provoacă o umflătură sau
tumefacţie roşiatică, însoţită
de mâncărime, usturime sau
arsură locală, determinate
de reacţia imunitară asupra
veninului introdus în sânge.
În cazuri mai grave, o reacţie
alergică severă la această
substanţă se manifestă prin
tumefacţii la nivelul gurii şi
gâtului, dificultate în înghiţire
şi respiraţie, wheezing,
greaţă, ameţeli sau chiar
leşin.
Atenţie la muşcăturile de
căpuşe! Rămân fixate în piele
şi pot transmite Boala Lyme.
Aceasta se manifestă prin
zona roşie extinsă, febră,
dureri de cap şi musculare,
letargie, simptome ce pot
apărea chiar şi după 4
săptămâni de la muşcătură.

Primul ajutor

1. În cazul înţepăturilor de
albină, îndepărtaţi acul, prin
răzuire. Niciodată nu prindeţi
acul între degete, pentru că
puteţi presa săculeţul cu
venin şi introduce mai mult

în piele. Căpuşele
trebuie extrase, cu
atenţie, prin prindere
cu o pensetă la o
distanţă foarte mică de
piele, astfel încât să nu
rămână bucăţi din acestea
în tegument.
2. Nu vă scărpinaţi, pentru
a nu împrăştia substanţele
patogene introduse de
insectă odată cu saliva sa.
Spălaţi bine zona afectată,
cu apă şi săpun, de 2-3 ori pe
zi, iar dacă înţepătura începe
să se infecteze, curăţaţi cu
soluţie dezinfectantă pe bază
de iod şi aplicaţi un antibiotic
local.
3. Reduceţi inflamaţiile, prin
aplicarea de gheaţă uscată
sau tamponaţi zona afectată
cu comprese îmbibate în apă
rece pe care aţi picurat ulei
esențial de arbore de ceai
sau de mentă. Nu aplicaţi
ulei esenţial nediluat direct
pe piele. Antiinflamatoarele
locale sau orale, gelurile
şi cremele pe bază de
antihistaminice pot ajuta,
inclusiv în cazul copiilor.
Întotdeauna respectaţi doza
recomandată de medic sau
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farmacist, ori menţionată în
prospect.
4. Amelioraţi reacţiile
alergice prin administrarea
de antihistaminice orale
sau topice. În cazul copiilor,
urmaţi recomandarea
medicului sau a
farmacistului. Reacţiile
alergice severe impun un
consult medical de urgenţă,
pentru a evita situaţiile ce
pot pune în pericol viaţa celui
afectat.
Pentru a evita înţepăturile de
insecte, purtaţi haine lejere,
pe cât posibil lungi, şosete,
echipament de protecţie la
grădinărit şi utilizaţi soluţii
anti-înţepături.

ÎNGRIJIRE

Detoxifierea
Dr. Călin Gârlea

Detoxifierea este un mecanism care
dezactivează și elimină deșeurile din
celulele vii din organism, precum și
subtanțele xenobiotice, cu proprietăți
toxice, chiar și la concentrații foarte mici
(de exemplu, pesticide, produse sintetice,
vapori toxici, poluanți ai aerului, produse
fitosanitare etc.). Toate aceste molecule
străine, cu masă moleculară scăzută,
sunt dăunătoare organismului, provocând
intoxicații progresive ale mecanismelor
fiziologice naturale.
Toxinele şi procesul de
detoxifiere

Detoxifierea constă în
acțiunea de a elibera
organismul de substanțele
toxice, prin neutralizarea
sau transformarea acestora
și eliminarea lor și acțiunea
de purificare a sângelui și
lichidelor interstițiale.
Fiziologic, metabolismul
produce unele substanțe
nocive (radicali liberi, acizi
organici etc.), care devin mai
puțin toxice în urma reacțiilor
de reducere, oxidare şi a
reacțiilor de conjugare, ce
fac parte din procesele de
detoxifiere a organismului.
Detoxifierea include, de
asemenea, procesele de
excreție. Pentru metalele
grele, secreția agenților de
chelare este cea care asigură
eliminarea acestora; în
cazuri de intoxicație severă,
medicii pot administra agenți

chelatori suplimentari, în
special EDTA.
Printre organele care
asigură excreția deșeurilor
metabolice, notăm plămânii
(pentru CO2), pielea pentru
acidul lactic, rinichii pentru
reciclarea sângelui (filtrează
aproximativ 180 litri de sânge
în fiecare zi, producând
în medie 1,5 litri de urină
ce conține uree si acid
uric), și în special ficatul,
care produce enzime ce
catalizează toxinele prezente
în organism. Putem asigura
funcționarea lor corectă
printr-o dietă sănătoasă și
regulată, administrarea unor
plante detoxifiante de leac și
un stil de viață sănătos.

Sănătatea ficatului

Ficatul are un rol important
în procesele metabolice
de neutralizare a toxinelor.
Conservanții, coloranții
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alimentari și potențiatorii de
gust, poluanții, antibioticele
alimentare utilizate în hrana
animalelor, pesticidele,
gazele de eșapament,
reprezintă tot atâtea
toxine cu care organismul
nostru se confruntă și
care sunt susceptibile de a
compromite funcționarea
optimă a celulelor.
Dezintoxicarea hepatică
presupune neutralizarea și
eliminarea acestor toxine și
a substanțelor toxice. Acest
proces necesită prezența mai
multor aminoacizi, minerale,
antioxidanți, enzime și
vitamine în special din grupa
B într-o alimentație corectă,
adecvată.
Mediul enzimatic, utilizat
de mecanismele hepatice
de detoxifiere, este în mare
măsură dependent de dieta
noastră și de capacitatea
noastră de a absorbi

micronutrienții
conținuți în aceste
alimente: magneziu,
zinc, vitaminele A,
B, C, E, fier, mangan,
cupru și alte
minerale.
Bogăția în
micronutrienți a dietei
precum și sănătatea
intestinelor noastre dar și
microbiomul intestinal (cei
1000 de miliarde de microbi
benefici din tractul digestiv),
sunt factori esențiali pentru
funcționarea enzimatică
a ficatului și în consecință
pentru capacitatea noastră
de a elimina deşeurile.
În medicină, vorbim de
detoxifiere și în cazul
îngrijirilor acordate
pacienților dependenți de
anumite substanțe care de
multe ori sunt interzise.
Alergarea, sportul în general,
yoga, meditația, favorizează
eliberarea opioidelor proprii,
endorfinele corpului și astfel
se poate înlocui un obicei
nefast cu unul care ne ajută
să fim sănătoși.
Cei care au nevoie stringentă
de detoxifiere sunt fumătorii,
locuitorii orașelor poluate,
cei care călătoresc mult,
agricultorii care folosesc
pesticide, consumatorii
cronici de medicamente,
cafea, băuturi zaharoase,
alcool, persoanele
confruntate cu stres și
cu oboseală cronică, cu
probleme de concentrare,
de memorie, depresie,
anxietate, pacienții care
suferă de pirozis, tulburări
circulatorii, dureri articulare,
afecțiuni ale pielii, cefalee
sau migrenă. De asemenea

cei care
au frecvent
simptome
precum senzația
de greutate după mese,
tulburări gastrointestinale,
somnolență după mese,
dezgust pentru mirosuri de
gătit, limbă încărcată, albă
sau galbenă dimineața, ochi
ușor galbeni, urină foarte
închisă.

Sfaturi de prevenție
primară

• Evitarea supraîncărcării
organismului pentru a limita
acumularea de toxine, evitarea
substanțelor dăunătoare și
a poluanților: tutun, alcool,
droguri, substanțe chimice,
coloranți și a poluanților
alimentari: detergenți,
produse utilizate pentru
conservarea alimentelor,
metale grele, apa poluată,
pești din apele poluate,
plombe dentare vechi
(mercur), țevi pentru apă
din plumb, fum, anumite
instrumente de bucătărie,
pesticide, aditivi şi conservanți
folosiți de industria
alimentară.
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• Consumul de fructe și
legume proaspete ce sunt
bogate în antioxidanți.
Legumele crude la fiecare
masă aduc necesarul de
enzime pentru o bună
digestie și pentru întârzierea
îmbătrânirii. Mestecatul
atent și îndelungat al tuturor
alimentelor facilitează o
digestie corectă.
• Consumul de fructe uscate
și semințe: prune, curmale,
smochine, stafide, semințe de
dovleac, migdale, nuci, fistic
etc.
• Gătitul pe aburi, folosirea
uleiurilor obținute prin
presare la rece și evitarea
prăjelilor excesive,
hidratarea adecvată sunt
alte recomandări pentru o
sănătate deplină.

ÎNGRIJIRE

Cât de sigur este
plasticul fără BPA?
Utilizăm din ce în ce mai multe recipiente, tacâmuri şi veselă din plastic.
Cel mai frecvent le căutăm pe cele fără BPA, pentru că ştim că sunt
mai sănătoase. Dar ce este BPA şi chiar este mai sănătos plasticul fără
această substanţă?
Despre plastic şi BPA

Plasticul este un produs
sintetic, de natură organică
sau anorganică, cel mai
adesea obţinut din naft, un
amestec de molecule de
hidrocarburi, din petrol.
Acestea sunt transformate
şi prelucrate prin adăugarea
de diferite substanţe chimice,
printre care şi BPA (Bisfenol
A) sau BPS (Bisfenol S).
În ultimii ani, cercetătorii
au studiat intens efectele
asupra sănătăţii a susbtanţei
chimice BPA, prezentă în
obiectele din plastic de uz
casnic, şi uşor transferabilă
în alimente la temperaturi
ridicate sau foarte
scăzute, obţinând rezultate
îngrijorătoare şi atrăgând
atenţia utilizatorilor în
legătură cu acestea.
De la posibile
pierderi
de

sarcină, boli placentare şi
până la probleme de sănătate
ale fătului, toate acestea
reprezintă riscuri asociate
modurilor de expunere ale
organismului la chimicalele
ingerate sau cu care mama
are contact. Afecţiunile
cardiovasculare, obezitatea
şi diferite tipuri de cancer
sunt alte posibile efecte ale
substanţei BPA din plastic.
De aceea, producătorii de
obiecte din plastic, utilizate
cel mai adesea în alimentaţie,
au renunţat la BPA,
menţionând acest aspect prin
etichete de tip “BPA free”,
“Non-toxic plastic” sau “Fără
BPA”.

Putem avea încredere în
plasticul fără BPA?

Plasticul fără BPA conţine
alte substanţe chimice
care îi conferă duritate şi
elasticitate, transparenţă şi
culoare, printre acestea fiind
şi BPS (Bisfenol S). Studiile
paraclinice realizate recent în
Statele Unite ale Americii au
demonstrat că substanţele
chimice sintetice, precum
BPS, pot pătrunde prin
placenta maternă, fiind
transferate cu ușurință
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puiului în curs de dezvoltare.
Acestea au capacitatea
de a limita producţia de
serotonină a placentei şi
inhibă procesul de dezvoltare
neuronal al fătului.
Astfel, expunerea la BPA
sau chiar la înlocuitorul său,
BPS, în timpul perioadei
intrauterine, poate duce
la consecințe îndelungate
asupra sănătății fătului.
Aşadar, “Fără BPA” nu
înseamnă, totuşi, fără
substanţe chimice cu efecte
adverse asupra glandelor
endocrine. PBS, înlocuitorul
BPA-ului, este doar o altă
astfel de substanţă, mai greu
biodegradabilă şi, de aceea,
mai mult timp prezentă în
mediul înconjurător, decât
BPA. Chiar dacă studiile
sunt încă la început, în faza
paraclinică, pe animale,
acestea devin din ce în ce mai
relevante pentru comunitatea
ştiinţifică, rezultatele lor
putând influenţa deciziile
de achiziţie şi de consum
ale acestor produse. Până
în acest moment, cele mai
sigure materiale pentru
utilizarea în alimentaţie sunt
ceramica, sticla şi inoxul.

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%,

66

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

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

ÎNGRIJIRE

Atenţie
la soluţiile
dezinfectante!
Utilizăm din ce în ce mai mult soluţii dezinfectante pe bază de alcool
pentru mâini şi pentru suprafeţe în contextul epidemiei de COVID-19,
acestea fiind cele mai eficiente în lipsa apei şi săpunului. Există, însă, o
serie de limitări şi de atenţionări referitoare la folosirea şi stocarea lor.
Cum utilizăm corect
soluţia dezinfectantă

Atunci când este imposibilă
spălarea mâinilor cu apă şi
săpun, iar acestea nu sunt
vizibil murdare cu pământ,
praf, grăsimi sau uleiuri, ori
alte substanţe chimice, apare
necesitatea de igienizare cu
soluţii dezinfectante.
Pentru eficienţă biocidă
soluţiile dezinfectante trebuie
să fie pe bază de alcool, în
proporţie de minimum 70%.
Studiile1 demonstrează că
soluţiile dezinfectante cu mai
puţin alcool sau pe bază de
alte substanţe de igienizare,
fie nu acţionează asupra unui
număr suficient de mare de
virusuri şi bacterii, fie doar
reduc înmulţirea lor, în loc să
elimine agenţii patogeni.
Ghid pentru utilizare corectă:
1. Turnaţi o cantitate
suficientă de soluţie
dezinfectantă în palmă.

2. Frecaţi ambele mâini
una de cealaltă, astfel încât
soluţia să acopere întreaga
suprafaţă a mâinilor şi a
degetelor.
3. Aşteptaţi până se usucă.
Nu ştergeţi soluţia cu
şerveţel!
4. Nu înghiţiţi soluţie
dezinfectantă!

Cum şi unde păstrăm
soluţia dezinfectantă

Nu lăsaţi recipientul cu
soluţie dezinfectantă la
îndemâna copiilor sau a
animalelor de companie.
Consumul, chiar şi a unei
cantități mici de dezinfectant
pentru mâini, poate provoca
intoxicații cu alcool la copii.
Utilizarea de către copii a
dezinfectanţilor se va realiza
doar sub supravegherea unui
adult.

de incendii2 provocate de
recipientele cu soluţie
dezinfectantă pentru
mâini, lăsate în lumina
directă a soarelui, în
autovehicule. Având în vedere
temperaturile ridicate, este
important ca recipientele
să fie păstrate în torpedou
sau în alte locuri protejate
de creşterea temperaturii
interioare a maşinii.
Utilizaţi soluţia dezinfectantă
în termenul înscris pe
ambalaj, pentru a beneficia
de avantajele biocide ale
alcoolului. Cu cât soluţia este
păstrată mai mult timp, cu
atât acesta se poate evapora
şi îşi va pierde din eficienţă.

În Statele Unite ale Americii
au fost raportate cazuri

Todd ECD, Michaels BS, Holah J, Smith D, Grieg JD, Bartleson CA. Outbreaks where food workers have been implicated in the spread of
foodborne disease. Part 10. Alcohol-based antiseptics for hand disinfection and a comparison of their effectiveness with soaps.external icon J
Food Prot. 2010 Nov;73(11):2128-40. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21219730/
2
National Fire Protection Association https://www.nfpa.org/
1
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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

REȚETE DE
SEZON

Pepenele verde
Gustul dulce al verii

Pepene, lubeniţă, harbuz, oricum i-am spune, îl aşteptăm vară de vară
pentru a ne răcori zilele toride. Pepenele verde este fructul preferat al
celor care doresc să slăbească, dar şi al copiilor care muşcă din felia
întreagă cu poftă. Gustul său dulce şi fin aduce multe beneficii tuturor.
Iată de ce merită se ne
înfruptăm din pepenele
verde

1. Pepenele conţine 92%
apă, fiind excelent pentru
hidratare. În acelaşi timp, în
ciuda faptului că este dulce,
are un conţinut scăzut de
calorii, dar totuşi destul de
mare de fibre, ceea ce îl face
un aliment important pentru
reglarea tranzitului intestinal
şi menţinerea unei mase
corporale optime.
2. Este bogat în antioxidanţi
precum Vitaminele A şi C,
licopen, curcubitacina E
şi carotenoide, cu valenţe
pozitive în spectrul afecţiunilor
inflamatorii, al stresului
oxidativ şi al bolilor cronice.

3. Pepenele poate îmbunătăţi
sănătatea inimii. Nutrienți
precum licopenul, citrulina,
vitaminele A, B6, C,
magneziul şi potasiul,
prezenţi în pepenele verde,
reduc rigiditatea și grosimea
pereților arteriali, pot
scădea presiunea arterială şi
colesterolul.
4. Anumite
substanţe ca
licopenul şi
curcubitacina
E pot fi
responsabile
pentru reducerea
riscului de
dezvoltare a
cancerelor
digestive.

Frigarui cu pepene,
mozzarella si prosciutto
Ingrediente 2 porții:
Câteva cubuleţe de pepene verde
6 sfere mici de mozzarella
6 felii, cu o grosime de 1 centimetru, de castravete
6 fâşii de prosciutto crudo sau cotto, ori şuncă presată
Câteva frunze de mentă, busuioc şi puţin oţet balsamic
4 beţe de frigărui sau ceva mai multe scobitori

5. Sucul de pepene verde
poate fi utilizat ca băutură de
recuperare după exercițiul
fizic. Citrulina are un efect
pozitiv asupra reducerii
febrei musculare, iar sucul
de pepene ajută la absorbţia
acestei substanţe pe care o
conţine.

Cum se face:

Începeţi aşezarea ingredientelor, alternând câte un
cubuleţ de pepene, o sferă de mozzarella, o felie de
castravete şi un rulou dintr-o fâşie de prosciutto sau
şuncă presată. Dacă utilizaţi scobitori, fiecare va avea
cate un ingredient din fiecare tip, însă pe frigărui vor
încăpea mai multe. Presăraţi pe deasupra frunzele de
mentă şi busuioc tăiate şi adăugaţi puţin oţet balsamic.
Savuraţi!

Aşadar, puteţi savura
pepenele verde sub orice
formă doriţi: direct de pe
coajă, proaspăt tăiat în
cubuleţe sau transformat în
suc. Încercaţi, cu încredere,
şi seminţele. Conţin
magneziu, fier, acizi graşi
benefici pentru sănătatea
inimii şi zinc, esențial pentru
un sistem imunitar puternic.

ALIMENTAȚIE

Caisele

Sănătate din belşug
Caisele, unele dintre primele
fructe ale verii, oferă numeroase
beneficii consumatorilor, fiind
bogate în fibre, antioxidanți,
vitaminele A, C și complex de B-uri,
precum și beta-caroten, potasiu,
cupru, fosfor și magneziu.
Beneficii ale consumului
de caise

1. Caisele vă pot proteja
vederea de procesul
îmbătrânirii, datorită
carotenoidelor și luteinei pe
care acestea le conțin. Acești
nutrienți pot să protejeze
retina de efectele luminii
albastre. Beta-carotenul (cel
care dă fructului culoarea
galben-portocalie) este un
precursor al vitaminei A,
astfel încât corpul poate
fabrica din acesta vitamina A,
necesară sănătății ochilor.
2. Consumul de caise vă
poate proteja de inflamații,
datorită conținutului ridicat
de catechine, care contribuie
la sănătatea vaselor de sânge
și la un control mai bun al
tensiunii.
3. Caisele sunt o bună
sursă de fibre insolubile și
solubile, susținând sănătatea
sistemului digestiv și ținerea
sub control a nivelului de
colesterol din sânge.
Fibrele întârzie deplasarea
alimentelor prin tractul

digestiv, oferind mai mulți
nutrienți florei intestinale și
contribuind la dezvoltarea
unui microbiom echilibrat.
O caisă conține aproximativ
0,7 gr de fibre, așadar se
recomandă ca porția să
cuprindă 2 sau 3 fructe.
4. Conținutul ridicat de
antioxidanți contribuie la
neutralizarea radicalillor
liberi, prevenirea diabetului și
a bolilor de inimă.
5. Consumul de caise are
efecte pozitive asupra pielii.
Factorii de mediu își pun
amprenta asupra sănătății
tenului, producând iritații,
riduri premature, probleme
dermatologice. Alimentele
cu un conținut ridicat de
antioxidanți, printre care și
caisele, sprijină producția de
colagen, important pentru
elasticitatea pielii.
6. Caisele sunt hidratante,
astfel încât, chiar și atunci
când nu beți suficiente
lichide, puteți suplini lipsa
prin consumul de fructe.
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După exerciții fizice intense,
caisele pot ajuta nu doar
prin hidratarea atât de
necesară, ci și prin înlocuirea
electroliților pierduți.
Caisele uscate prezintă
propriile avantaje, de la
termenul de expirare
extins, până la gradul de
concentrare al fibrelor și
nutrienților, fapt care le face
potrivite pentru menținerea
tranzitului intestinal și pentru
a fi consumate atunci când
aveți nevoie de un impuls
energetic (ca de exemplu,
la o drumeție pe munte).
În plus, conținutul ridicat
de fier le recomandă în
cazul persoanelor anemice,
iar conținutul de boron
contribuie la sănătatea
sistemului osos.
Caisele uscate nu sunt
recomandate atunci când
doriți să slăbiți, iar aportul de
vitamina C este redus.

ALIMENTAȚIE

Ceaiul şi
starea de bine
Ceaiul, servit cald sau rece, este o băutură tradițională, dar și
terapeutică, întâlnită în diferite culturi, a cărui origine poate fi trasată
până în China, acum peste 4000 de ani. Servirea ceaiului s-a răspândit
apoi în Japonia și Olanda, apoi mai departe în restul Europei.
Principalele tipuri de ceai
sunt ceaiul alb, ceaiul verde,
ceaiul oolong și ceaiul negru.
Ceaiul alb, suav și ușor, este
făcut din planta Camellia
sinensis, frunzele fiind culese
mai devreme, cât sunt încă
acoperite cu un puf alb. Ceaiul
verde se obține prin procesare
la aburi a frunzelor, fiind
formula cea mai benefică în
ceea ce privește conținutul
de antioxidanți și flavonoide,
elemente cu efecte pozitive
asupra inimii. Oolong-ul este
obținut prin fermentarea
parțială a frunzelor de ceai,
fiind asemănător ceaiului
verde ca beneficii. Ceaiul
negru conține cel mai ridicat
nivel de cafeină, fiind obținut
printr-o procesare mai
riguroasă a frunzelor de ceai.

Iată câteva beneficii ale
consumului de ceai

1. Consumul de ceai negru,
verde sau oolong ajută la
activarea metabolismului,
sprijină arderea grăsimilor
și pierderea în greutate,
fiind recomandat în diete sau
programe de slăbit.
2. Ceaiul are efect antiinflamator și anti-oxidant. De

exemplu, sub acest aspect,
ceaiul verde este de 100
de ori mai puternic decât
vitamina C, motiv pentru care
se consideră că are potențial
în prevenirea afecțiunilor
oncologice.
3. Ceaiul are efect
benefic asupra creierului,
îmbunătățind performanțele
cognitive chiar și la pacienți
cu diagnostic neurologic și
prevenind declinul cognitiv în
cazul persoanelor sănătoase.
4. Consumul de ceai are efect
pozitiv asupra sănătății orale,
având efect antibacterian.
Cu toate acestea, consumul
frecvent poate duce la
colorarea danturii, iar
îndulcitorul din ceai
(zahărul) poate afecta
smalțul.
5. Ceaiul este hidratant
și susține sistemul
digestiv, favorizând un
mediu propice pentru
dezvoltarea bacteriilor
care sunt utile în
menținerea unei
flore intestinale
echilibrate. În
plus, poate regla
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procesarea glucidelor și
preveni diabetul.
Cu toate acestea, singur
consumul de ceai nu
garantează efectele la care
ați spera, dacă nu se asociază
unui stil de viață sănătos. Mai
mult, se recomandă evitarea
consumului în cazul în care
persoana suferă de anemie,
sau a produselor pe bază de
ceai care conțin îndulcitori,
coloranți sau arome, precum
și consumarea ceaiului prea
fierbinte. După fierbere,
lăsați minimum 5 minute
ceaiul la răcit, pentru ca
temperatura acestuia să
coboare sub 65o C, evitând
astfel lezarea țesuturilor la
înghițire.

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

MIȘCARE

Ghidul alergătorului
pe teren accidentat
Obişnuiţi să alergaţi dimineaţa devreme sau la asfinţit, pe trotuar sau
pe aleile parcului? O alternare a terenului va fi benefică, atât pentru
musculatura şi articulaţiile dumneavoastră, cât şi pentru starea de
spirit. Nisip, iarbă sau pământ, toate sunt tipuri potrivite de teren pe
care vă puteţi încerca abilităţile de alergător.
Sfaturi pentru alergare
off-road

1. Alergarea off-road
presupune schimbarea
suprafeţei pe care păşiţi, a
solidităţii şi stabilităţii sale.
Identificaţi obstacole ascunse
și pământul neuniform
din timp, concentrându-vă
privirea la 4-5 metri în față.
2. Dacă alegeţi să alergaţi
pe poteci de munte sau
în parcuri, direcţia se va
modifica mai rapid decât
atunci când sunteţi pe
asfalt, aşadar căutaţi urme
de încălţări sau zone
bătătorite, pe unde
au mai fost şi alte
persoane, şi
urmaţi-le pe
acestea.
Este
important
să
menţineţi
un traseu
marcat
sau utilizat
anterior,
pentru a
evita rătăcirea
drumului sau
accidentările.

3. Alergarea off-road
presupune utilizarea diferită
a musculaturii, iar un
antrenament în prealabil
şi încălzirea vor fi extrem
de utile. Acestea trebuie
să includă: genuflexiuni şi
fandări, rotiri ale trunchiului
şi membrelor, precum
şi exerciţii de întindere
(stretching). La final, este
esențială relaxarea, prin
mers şi exerciţii de respiraţie,
pentru evitarea apariţiei
febrei musculare.
4. Schimbarea altitudinii
presupune alergarea pe plan
înclinat, aşadar la urcare
trebuie să vă înclinaţi uşor
înainte, cu tot corpul. Atenţie:
nu îndoiţi sau aplecaţi doar
spatele, acesta trebuie să
rămână drept. Faceţi paşi
mai mici şi menţineţi braţele
îndoite la 90 de grade. La
coborâre, nu vă lăsaţi prea
mult pe spate, acest lucru va
pune presiune pe tendoane.
Menţineţi o poziţie verticală
şi uşor înclinată înainte, paşii
mai ampli şi braţele uşor
întinse în lateral, pentru
păstrarea echilibrului.
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5. Alternaţi alergarea cu
mersul, pentru a oferi câteva
momente de pauză muşchilor.
Faceţi paşi mari, respiraţi
profund şi conservaţi energie
pentru următoarea sesiune
de alergare.
6. În funcţie de tipul de
teren pe care veţi alerga,
este posibil să aveţi nevoie
de încălţăminte adaptată,
cu suprafaţă şi aderenţă
crescută a tălpii.

Beneficiile joggingului
off-road

Suprafaţa de alergare cu
nisip, pământ sau iarbă
atenuează impactul asupra
articulaţiilor, fiind benefică
pentru glezne, genunchi şi
bazin, conferind mai multă
forţă musculaturii pe termen
mediu şi lung. Consumul
mai mare de calorii datorat
efortului suplimentar
depus, precum şi tonifierea
musculaturii abdomenului
aduc stabilitate şi echilibru
mai bun. În plus, schimbarea
peisajului va aduce cu sine
noi perspective, ascuţirea
reflexelor şi o stare mentală
mai bună.

MIȘCARE

Sport pentru un
somn mai bun
Tulburările de somn au cunoscut o creștere în rândul populației, fiind
indirect accentuate de măsurile de prevenire a răspândirii noului
coronavirus. Măsurile de izolare socială duc la expunerea ridicată
la surse de lumină albastră, precum tablete, calculatoare,
televizoare, ceea ce afectează producția de melatonină,
un hormon necesar producerii somnului.
Pe de altă parte, expunerea
redusă la lumina solară,
pentru o perioadă mai lungă,
are ca urmare afectarea
ritmului circadian și a celui
de oscilații de temperatură
corporală. În plan subiectiv,
persoana resimte, de
asemenea, o ușoară
dezorientare temporală,
manifestată prin a pierde șirul
orelor, zilelor, sau a nu mai fi
conștient de timpul zilei, fapt
soldat cu decalarea rutinelor
zilnice. Acestea, împreună cu
reducerea activității fizice și
perturbarea ritmului zilnic,
influențează calitatea și
cantitatea somnului.
Exercițiile fizice contribuie
nu doar la starea generală
de sănătate, ci pot fi folosite
chiar pentru a îmbunătăți
calitatea somnului, în cazul
celor care au dificultăți de
adormire, somn întrerupt sau
neodihnitor.
Activitatea sportivă lejeră,
precum întinderile, sau
exercițiile de conectare
a corpului cu mintea, de
tip yoga sau meditativ,

duc la creșterea duratei
somnului profund, o fază
atât de necesară refacerii
organismului, la stimularea
imunității și reducerea
nivelului de stres și anxietate.
Un moment prielnic pentru
astfel de activități este
dimineața, la aproximativ 90
de minute de la trezire, sau
seara, cu câteva ore înainte
de culcare.
Exercițiile cardiovasculare,
precum joggingul, înotul,
mersul rapid pe jos, pot fi
efectuate în timpul zilei,
deoarece consumă excesul
de energie și stimulează
producția de adenozină, un
neurotransmițător inhibitor
care contribuie la starea de
somnolență.
Exercițiile aerobice sunt
mai eficiente în ameliorarea
insomniei, însă pentru a
se ajunge la rezultate de
durată este nevoie de timp
și de practicarea regulată
a acestora. În general, se
recomandă un minim de
150 de minute de sport pe
săptămână, 30 de minute/zi.
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Exercițiile
fizice în exces, sau
cele efectuate în apropierea
perioadei de culcare, pot face
mai dificilă adormirea, fie
din cauza oboselii profunde,
fie a energizării înainte de
somn. Tocmai de aceea
se recomandă încetarea
exercițiilor cu cel puțin cu 45
de minute înainte de somn.
Pentru un somn mai bun,
se recomandă menținerea
unei ore fixe de culcare, a
nu petrece în pat mai mult
de 7-9 ore/zi, în funcție de
necesarul individual de
somn, iar reprizele de somn
de peste zi să nu depășească
20 de minute.

LA DRUM
CU ALPHEGA

Cetatea Orgame
sau Argamum
Istoria şi legendele locului
Dobrogea, cea etern fascinantă prin multitudinea de cetăţi greceşti
ridicate pe malul Mării Negre şi de cetăţi romane construite pe malul
Dunării, prin cei mai vechi munţi din România, Munţii Măcin, prin
ariditatea, sobrietatea şi austeritatea sa, ne cheamă an de an să mai
descoperim câte o comoară uitată. Aici, pământul este în continuă
schimbare şi modelare, datorită Deltei Dunării, precum şi de creare a
noi elemente naturale, precum lacuri dulci pe malul Mării Negre sau în
mijlocul carierelor de piatră.
De data aceasta, vizităm una dintre cele mai vechi aşezări grecești de
pe teritoriul actual al Dobrogei, Cetatea Argamum sau Orgame, aşa cum
era cunoscută în antichitate, pe timpul grecilor.
Vestigii antice la malul
Pontului Euxin

Cetatea Orgame a fost
ridicată de coloniştii greci din
Asia Mică, în secolul al VII-lea
î. Hr., fiind, probabil primul
oraş întemeiat pe malul stâng
al Mării Negre, în zona de
nord a Dobrogei de astăzi.
Cercetările arheologice
atestă faptul că Orgame era
locuită cu cel puţin douăzecitreizeci de ani înainte de
fondarea Cetăţii Histria,
mult mai cunoscută în zilele
noastre.
Ceea ce este şi mai interesant
rezidă în localizarea cetăţii,
aceasta fiind construită pe
ceea ce era în antichitate
malul Mării Negre: Capul
Doloşman, iar astăzi
malul complexului Razelm

sau Razim - Goloviţa, ce
face parte din Rezervaţia
Biosferei Delta Dunării, în
judeţul Tulcea. Malurile mării
s-au înnisipat, transformând
golful creat de Capul
Doloşman într-o suită de
lacuri, asupra cărora se
apleacă semeţ purtătorul
cetăţii antice. Zona este
înţesată de legende despre
originile locurilor şi a
numelor acestora,
despre vitejii
care leau căzut
pradă sau
blesteme
ce încă
trenează
asupra
lor. Toate
acestea,
însă, le fac şi
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mai atrăgătoare, iar apele
tulburi care se deschid în
faţa călătorului, după lungul
drum prin stufăriş, devin o
chemare către explorarea
întregii zone.
Printre legendele ce învăluie
Cetatea Orgame veţi regăsi şi
celebra navă a argonauţilor,
care a poposit aici în lunga sa
expediţie în căutarea lânii
de aur a berbecului
înaripat, animal
sacru ce îi
aparţinea
lui Zeus.
Argonauții,
sub
conducerea
lui Iason,
au acostat
cu nava Argo
pe malul vestic

al Pontului Euxin, în
timp ce erau urmăriţi
de flota regelui Aetes
(Uliul), tatăl Medeei, după
ce au găsit lâna de aur.

Straturi de istorie

Cetatea a fost identificată
în anul 1916 de istoricul
român Vasile Pârvan, iar
săpăturile arheologice s-au
desfăşurat atât în perioada
interbelică, dar şi ulterior,
acestea continuând până în
zilele noastre. Astfel, au fost
descoperite urme de locuire
încă din epoca bronzului.
Vestigiilor oraşului grecesc
Orgame le sunt suprapuse
cele din epoca romană târzie,
după cucerirea Moesiei de
către romani, când acesta
devine Argamum. Ceea ce
se poate vizita acum este,
însă, doar partea romană,
cea grecească fiind, în
continuare, sub straturile de
pământ.
Călătorul poate observa
porţiuni din zidurile de
incintă, basilica, clădiri din
oraș (4 bazilici paleocreștine,
cel mai vechi mormânt
grecesc din bazinul pontic

(jumătatea
sec. VII î.Hr.)
şi străzile vechii
cetăţi, însă trebuie
să ştiţi că situl arheologic
are o suprafaţă totală de
aproape o sută de hectare.
În necropola tumultară a
cetăţii greceşti au fost găsite
62 de morminte, realizate în
plan circular şi asamblate
în complexe familiale
formate din 4 până la 10
elemente, desfăşurate pe
o suprafaţă de aproximativ
15 metri pătraţi. Printre
vestigiile descoperite de
arheologi în incinta cetăţii
se numără monede speciale
în formă de vârf de săgeată,
piese ceramice, întregi
și fragmentate, obiecte
din sticlă, ustensile din
ceramică, os şi metal, piese
vestimentare şi de podoabe.
Alături de insula Bisericuţa,
aflată în imediata apropiere a
satului Jurilovca, şi Cetatea
Enisala, precum şi o
serie de fortificaţii în
zona Capului Iancina,
Cetatea Argamum
este unul dintre
cele mai importante
obiective turistice din
nordul Dobrogei.

Un drum aproape
iniţiatic

Accesul către Cetatea
Argamum este foarte
simplu, drumul fiind
amenajat şi asfaltat, iar
obiectivul fiind semnalizat
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prin indicatoare. Fie că veniţi
dinpre Bucureşti, Constanţa
sau Tulcea, fie că mergeţi
dinspre Mihai Viteazu – Baia
spre Jurilovca, de aici urmaţi
indicatoarele spre cetate,
încă 7 kilometri.
La poalele dealului pe care
se ridică ruinele antice este
amenajată o parcare, unde
puteţi lăsa maşina, iar apoi
se urcă aproximativ 20 de
minute pe o cărare mărginită
de stuf înalt, până se ajunge
la poarta cetăţii. Nu uitaţi
să deschideţi larg ochii şi să
surprindeţi întregul peisaj!
Majoritatea turiştilor care
ajung aici rămân impresionaţi
de frumuseţea locurilor,
de multitudinea de păsări
ce zboară atât de aproape
de sol că ar putea fi atinse,
de căsuţele tradiţionale
acoperite cu stuf şi, mai
presus de orice, de stânca
impunătoare ce se ridică
deasupra Lacului Razim şi
găzduieşte straturile cetăţii
antice.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour

