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EDITORIAL

Efecte adverse în
terapia cancerului
Recomandări pentru pacienți
Dr. Bogdan Georgescu, Medic Specialist Oncologie Medicală

Chimioterapia este un tip
modern de tratament care
foloseşte medicamente
pentru tratamentul
cancerului (pentru
a distruge celulele
canceroase şi/
sau pentru a
limita creşterea
acestora).
Medicamentele
sunt numite
generic
„citostatice” sau
chimioterapice.
Pe lângă
chimioterapie,
medicul oncolog
mai are la dispoziţie
o generaţie relativ nouă
de medicamente cu efect
antitumoral care modulează
diverse căi de semnalizare intracelulară
denumită „terapie ţintită” precum şi produse
de ultima generaţie ce ajută sistemul imun
propriu organismului să lupte cu celulele
canceroase, clasa de agenţi care definesc
conceptul terapeutic numit imunoterapie.
4

Având mecanisme complexe
de acţiune acest arsenal de
medicamente nu sunt lipsite
deseori de efecte adverse
uneori redutabile. De aceea,
comunicarea cu medicul
dumneavoastră curant este
foarte importantă pentru a fi

descoperite şi combătute la
timp.
Depinzând de tipul de cancer
şi stadiul său de evoluţie,
chimioterapia poate fi
folosită pentru: vindecarea
cancerului, stoparea
extinderii cancerului,
încetinirea evoluţiei
cancerului, distrugerea
celulelor canceroase care
s-au extins în alte zone
decât în tumora originală,
eliminarea simptomelor
cauzate de cancer.
Chimioterapia poate
îmbunătăţi, de
asemenea, calitatea
vieţii pacienţilor.
Aceasta se numeşte
îngrijire paliativă.
Deoarece celulele
canceroase se
dezvoltă şi se
divid rapid, se
administrează
citostatice, care
au scopul de a
ucide celulele cu
dezvoltare rapidă.
Unul din marile
neajunsuri ale terapiei
chimioterapice este lipsa
selectivităţii astfel că sunt
afectate şi celulele normale
care se multiplică rapid.
Acesta este unul dintre
mecanismele care explică
apariţia efectelor secundare.
Cele mai afectate celule
normale cu ritm rapid
de creştere sunt celulele
hematoformatoare din
măduva spinării, celulele
de la nivelul tractului
digestiv, celulele sistemului
reproducător şi celulele
fanerelor şi foliculilor piloşi.
Citostaticele mai pot afecta
şi miocardul, nefronii, vezica
urinară, plămânii, sistemul
nervos central şi periferic.
Astfel apar efecte adverse

precum: greaţă, vărsături,
diaree, constipaţie, alopecia
tranzitorie (pierderea
părului), fatigabilitatea,
paresteziile (amorţeli,
furnicături), susceptibilitatea
la infecţii, anemia,
trombocitopenia etc.

Senzaţia de greaţă şi
vomă

Senzaţia de greaţă şi voma
sunt declanşate printrun arc reflex neuronal

complex coordonat de zona
trigger chemoreceptoare
(centrul vomei) de la
nivelul trunchiului cerebral
împreună cu stimuli
periferici precum leziuni ale
mucoasei gastrointestinale
sau stimularea receptorilor
neurotransmiţătorilor
intestinali, activare
cerebrală directă psihogenă,
vestibulară sau alterări
ale gustului şi mirosului.
Simptomele lor pot
începe la câteva ore după
tratament (emeză acută
<24 h), tardive (>24h ) sau
anticipativ, înaintea începerii
chimioterapiei. Aceste

simptome pot persista câteva
ore sau toată ziua.
Senzaţia de greaţă şi voma
induse de chimioterapie pot
fi controlate eficient la 80%
dintre pacienţi sau cel puţin
diminuate seminificativ. Cele
mai utilizate medicamente
entiemetice de către
medicul specialist sunt:
inhibitorii receptorilor
5-HT3 (antiserotoninice),
antagonişti ai neurokinei-1
(NK1), corticosteroizii,
diverşi canabinoizi precum
şi medicaţie psihotropă
adjuvantă.
Pe lângă terapia
medicamentoasă
există câteva sfaturi
utile vis-à-vis
de schimbarea
stilului de viaţă
şi a obiceiurilor
alimentare şi
comportamentale
ale pacienţilor care
pot fi de un real
folos în combaterea
greţei şi a vărsăturilor.
• Evitaţi ingerarea unor
cantităţi prea mari de
alimente pentru ca stomacul
dvs. să nu fie prea plin.
Mâncaţi cantităţi mici de
alimente pe tot parcursul
zilei, în loc de una, două sau
trei mese bogate pe zi.
• Beţi lichide măcar cu o oră
înainte sau după masă în loc
să le consumaţi în timpul
mesei.
• Mâncaţi şi beţi încet.
• Nu mâncaţi alimente dulci,
prăjite sau bogate în grăsimi.
• Mâncaţi alimentele reci
sau la temperatura camerei
pentru ca mirosurile prea
puternice sa nu vă deranjeze.
• Mestecaţi bine pentru a
digera mai uşor.
• Dacă greaţa apare în
timpul dimineţii, încercaţi
să mâncaţi alimente uscate
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precum cereale, pâine
prăjită, sau biscuiţi înainte
de a vă ridica din pat. (Nu
încercaţi acest lucru dacă
aveţi dureri de gât sau
din cauza unor leziuni în
cavitatea bucală, sau dacă
aveţi probleme din cauza unei
cantităţi reduse de salivă.)
• Beţi sucuri de fructe reci,
neîndulcite, strecurate,
precum sucul de mere sau
de struguri, sau sucuri
neacidulate, uşor colorate ca
berea de ghimbir.
• Sugeţi cuburi de gheaţă,
bomboane mentolate sau
bomboane tart. Pe acestea
din urmă nu le folosiţi dacă
aveţi dureri de gât sau ale
cavităţii orale.
• Evitaţi mirosurile care vă
deranjează, ca mirosurile
de mâncare, fum de ţigară,
parfum, ceapă, usturoi,
peşte.
• Pregătiţi dinainte şi

îngheţaţi mâncarea pentru
zilele în care nu puteţi găti.
Odihniţi-vă pe un scaun după
masă, dar nu vă întindeţi
două ore după terminarea
mesei.
• Purtaţi haine largi.
• Respiraţi adânc şi rar când
aveţi senzaţia de greaţă.
• Distrageţi-vă atenţia
discutând cu prieteni sau
membri ai familiei, ascultaţi
muzică, urmăriţi un film sau
o emisiune de televiziune.
• Folosiţi tehnici de relaxare.
• Evitaţi să mâncaţi minimum
câteva ore înainte de
tratament dacă senzaţia
de greaţă survine în timpul
tratamentului.

Alopecia tranzitorie
(căderea părului)

Căderea părului sau alopecia
este un efect secundar
comun al chimioterapiei,
dar nu apare întotdeauna.
Anumite tipuri de
medicamente sau asocieri de
medicamente chimioterapice
sunt mai susceptibile în a
determina căderea sau
rărirea părului. După
încetarea tratamentului
chimioterapic
acest proces
este reversibil
în majoritatea
cazurilor.
Unele persoane
observă
creşterea
părului încă
din timpul
tratamentului.
În unele cazuri,
părul va avea o
textură diferită
sau o altă
culoare. Căderea

părului se poate manifesta
pe toată suprafaţa corpului,
nu numai pe cap. Părul de
pe faţă, mâini şi picioare,
părul axilar şi pubian poate fi
afectat. Căderea părului nu
se manifestă imediat după
începerea tratamentului,
ci începe, în general, după
mai multe doze. Poate cădea
treptat sau în smocuri.
Părul care creşte în această
perioadă va fi uscat şi
decolorat.
Îngrijirea părului şi
a scalpului în timpul
chimioterapiei:
• Folosiţi un şampon nu prea
puternic.
• Folosiţi perii moi.
• Nu uscaţi părul la
temperaturi ridicate.
• Nu folosiţi bigudiuri pentru
coafarea părului.
• Nu vă vopsiţi părul şi nu vă
coafaţi permanent.
• Tundeţi-vă scurt. O coafură
cu părul scurt va da impresia
unui păr mai des şi cu firul
mai gros. Este, de asemenea,
mai uşor de ascuns căderea
părului.
• Folosiţi o loţiune pentru
protecţie UV, o pălărie sau
o eşarfă pentru a vă proteja
pielea capului de soare dacă
pierdeţi mult păr.
Există diverse metode de
suplinire a acestui deficit
estetic tranzitoriu cum ar fi
purtarea de peruci, eşarfe,
pălării, turbane sau diverse
accesorii vestimentare.

Anemia/fatigabilitatea
(oboseala)

Chimioterapia poate reduce
capacitatea măduvei spinării
de a produce hematii, celule
ce transportă oxigenul în tot

organismul. Când scade
numărul de hematii,
ţesuturile organismului nu
au suficient oxigen pentru
activitatea lor. Această
boală se numeşte anemie.
Anemia vă poate face să
vă simţiţi slăbit şi obosit.
Alte simptome ale anemiei
sunt ameţeala, frisoanele,
respiraţie accelerată. Iată ce
puteţi face pentru a vă simţi
mai bine dacă suferiţi de
anemie:
• Odihniţi-vă suficient.
Dormiţi mai mult noaptea
şi aţipiţi de mai multe ori în
timpul zilei dacă puteţi.
• Limitaţi-vă activităţile.
Faceţi doar ceea ce este mai
important pentru dvs.
• Nu vă temeţi să cereţi
ajutor atunci când aveţi
nevoie. Apelaţi la prietenii
şi familia dvs pentru a vă
ajuta la îngrijirea copiilor,
cumpărături, muncă prin
casă sau şofat.
• Urmaţi o dietă echilibrată.
• Atunci când vă ridicaţi în
picioare sau din pat, faceţi
acest lucru cât mai încet
pentru a evita ameţeala.

Probleme în coagularea
sângelui
Citostaticele pot
afecta capacitatea
măduvei spinării
de a produce
trombocite,
celulele care
ajută la oprirea
sângerării prin
coagularea
sângelui. Dacă
sângele nu are
suficiente plachete,
puteţi sângera sau puteţi
forma echimoze mai uşor
decât în mod normal, chiar

şi în
urma unei
răni uşoare.
În timpul
tratamentului pot apărea
echimoze sau mici pete roşii
sub piele, urină roşiatică
sau roz, fecale negre sau cu
sânge, sângerări ale gingiilor
sau ale nasului. Medicul va
verifica numărul plachetelor
sanguine deseori, în
timpul tratamentului cu
chimioterapice. Dacă
numărul scade prea mult,
vi se va face o transfuzie
pentru a-l readuce aproape
de normal.
Iată câteva metode prin care
puteţi evita problemele
cauzate de scăderea
numărului
trombocitelor:
• Nu luaţi nici
un medicament
înainte de a
întreba medicul
sau asistenta,
inclusiv aspirină
sau antialgice ce
nu conţin aspirină,
acetaminofen, ibuprofen
sau orice alt medicament ce
poate fi cumpărat fără reţetă.

Aceste medicamente pot
afecta funcţiile trombocitelor.
• Nu consumaţi băuturi
alcoolice decât dacă medicul
vă spune că este permis.
• Folosiţi o periuţă de dinţi
foarte moale.
• Curăţaţi-vă nasul suflând
uşor într-un şerveţel moale.
• Aveţi grijă să nu vă tăiaţi
sau să vă înţepaţi când
folosiţi foarfeci, ace, cuţite
sau alte unelte.
• Aveţi grijă să nu vă
accidentaţi prin ardere
când călcaţi sau când gătiţi
şi folosiţi o mănuşă de
bucătărie pentru a umbla la
cuptor.
• Evitaţi sporturile ce implică
contact direct sau alte
activităţi care ar putea să vă
rănească.
(Continuare în numărul următor)
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SFATUL
PSIHOLOGULUI

Somatizarea și
conflictele nerostite
ale copilului
Diana Amza, psihoterapeut

Ce este somatizarea?

Somatizarea este modul prin
care conflictele interioare se
manifestă în plan fizic, prin
afecțiuni de scurtă sau mai
lungă durată ale corpului.
Există o conexiune strânsă
între ceea ce gândim, emoții
și corp.
Privită ca mecanism
psihologic de apărare,
somatizarea ne indică faptul
că există emoții pe care
persoana nu își permite să
le simtă, fiind considerate
periculoase, rușinoase,
culpabile, sau pur și simplu
prea intense, astfel încât
singura cale de exprimare
rămâne manifestarea lor în
mod simbolic, în corp.
Ceea ce pentru o persoană
matură poate părea o
problemă mică, pentru care
nu se va îngrijora, pentru un
copil sau chiar un adolescent,
poate reprezenta un adevărat
conflict interior, declanșând
emoții puternice.

Cum poți recunoaște
somatizarea?

Somatizarea comunică
tensiunea psihică acumulată
de copil sub forma
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simptomelor diverse, care
nu pot fi explicate din punct
de vedere medical, putând să
apară și să dispară într-un
mod de neînțeles pentru cei
din jur:
• dureri de burtă, de gât, de
urechi, de cap
• greață, vărsături
• scaune moi
• nevoie frecventă de a urina
• tuse ori respirație dificilă
• palpitații
• temperatură
• oboseală, epuizare.
Simptomele, pentru a fi
înțelese, trebuie plasate
în context socio-familial.
Universul copilului este
familia, extinzânduse treptat către creșă,
grădiniță, prieteni, școală.
Atunci când ești la curent
cu evenimentele din viața
copilului tău, îți poți da seama
cu mai multă ușurință de
lucrurile care ar fi putut să
tulbure echilibrul micuțului.

Câteva întrebări pe
care ai putea să ți le pui
pentru a înțelege mai bine
universul copilului tău
Cum somatizează de
obicei copilul? Unii copii

Somatizările apar mai frecvent
în rândul copiilor, deoarece
sunt favorizate de specificul
etapei de dezvoltare. Copilul
are o capacitate redusă de a
exprima prin cuvinte ceea ce
simte și gândește, o gândire
magică, neconectată încă la
relațiile logice de cauză-efect,
și un egocentrism natural,
prin care el se consideră
culpabil pentru ceea ce se
întâmplă în jurul său: dacă
unul dintre părinți este
supărat sau nefericit, dacă
există ceartă în familie, dacă
cineva drag se îmbolnăvește.
Pe fondul sensibilității
emoționale, copilul devine
susceptibil la somatizare.
Psihoterapeut Diana Amza
se manifestă cu precădere
prin dureri de burtică
sau vărsături, alții prin
temperatură inexplicabilă
sau dureri de urechi.
Ce ar putea evita copilul
meu atunci când manifestă
aceste simptome? Mersul la
grădiniță, de exemplu, poate
fi o experiență – nu doar nouă
– ci și cauzatoare de temeri
pe care copilul nu și le poate
stăpâni: teama de abandon,
teama de a nu-și mai vedea

părinții,
teama de a
se pierde,
teama de
necunoscut.
Certurile,
interdicțiile
și limitele
care i se pun
pot trezi în el
teama de a nu
pierde iubirea
părinților,
sentimente de
vinovăție sau
furie.
În ce context apar
simptomele?
Uneori, somatizarea se
produce relativ repede, în
aceeași zi cu evenimentul
declanșator. Alteori se
produce cu întârziere, sau
chiar anticipativ, iar citirea
simbolică a simptomului
ajută la identificarea
evenimentelor.
Ce beneficii ascunse ar
putea avea? Statul acasă,
mersul la bunici, timp mai
mult petrecut cu mama,
scutirea de responsabilități?
Ce nevoi ar putea transmite?
Este important să nu
etichetăm copilul ca fiind
manipulator. În spatele
somatizărilor se poate
ascunde nevoia de a fi
protejat („mi-e frică, am
nevoie de cineva puternic
care să mă apere”), nevoia
de a fi văzut, recunoscut
și de a primi iubire – prin
atingeri, priviri, cuvinte, timp
petrecut împreună cu părinții
la joacă („mi-e rece/am
răcit, am nevoie de căldură
și îngrijire – nu doar fizică, ci
sufletească: de mângâiere,
de strângeri în brațe și de râs
împreună, de încurajări și
blândețe”).

Șase
lucuri
pe care le
poți face pentru a-ți
ajuta copilul

1. Pentru început, vorbește
cu copilul tău. Ce l-a supărat
în ultima vreme? Care sunt
fricile lui?
2. Identifică evenimentele
recente care ar fi putut
declanșa temeri, vinovăție,
furie. Poate fi vorba de
lucruri care s-au întâmplat
acasă, la grădiniță, la școală.
3. Citește simbolic mesajul
corpului. De exemplu,
senzația de greață poate să
apară pe fond psihic atunci
când te-ai săturat și respingi
o situație, sau nu o poți
digera, durerile de stomac
și crampele pot fi cauzate de
furie, diareea sau urinatul
frecvent pot fi cauzate de
teamă, durerile de urechi pot
simboliza faptul că ai auzit
lucruri agresive, neplăcute,
pe când durerile de gât sau
tusea pot indica faptul că
există lucruri nespuse.

4. Mergi la un psiholog
specialist atunci când
manifestările se agravează,
dacă investigațiile medicale
nu relevă o cauză somatică/
neurologică.
5. Pune în cuvinte emoțiile
și gândurile copilului și
acceptă-le, apoi ajută-l să
se exprime. Învață-l și alte
metode pentru a face față
emoțiilor dificile (desen,
sport, joacă, verbalizarea
nevoilor, planificarea din timp
a activităților și pregătirea lui
pentru ceea ce urmează).
6. Asigură-i copilului un
mediu familial armonios, în
care acesta nu asistă direct
sau indirect la conflicte,
tonuri ridicate, agresiuni.
Petreceți timp împreună,
stați pe covor și jucați-vă
după regulile lui. Pentru
copil, acest lucru înseamnă
că este important pentru tine
și iubit!
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FARMACIA VERDE

Istoria
tratamentului
natural al durerii
Dr. Călin Gârlea

Substanțele cu efect antispastic, spasmolitic sau cu efect calmant
acționează asupra sistemului nervos pentru a reduce spasmele
musculare. Acestea inhibă motilitatea mușchilor viscerali, fiind
relaxante ale mușchilor netezi. Rolul lor este de a preveni apariția
spasmelor la nivelul stomacului, intestinelor, vezicii biliare și căilor
biliare, uterului sau vezicii urinare, datorită acțiunii lor anticolinergice.
Antecedentele istorice ale
utilizării antispasticelor
Referinţele istorice
ce tratează utilizarea
antispasticelor datează
din anul 1504 când nativii
din America de Sud care
locuiau în bazinele Amazon și
Orinoco foloseau un amestec
de alcaloizi numit curara.
Această substanță a fost
plasată în vârfurile săgeților
pentru a vâna (paralizând
prada) și pentru a lupta în
războaie.
Curara produce slăbiciune
musculară, paralizie,
insuficiență respiratorie și
moarte. În 1800 Alexander
von Humboldt a identificat că
această substanță, curara,
a fost extrasă din plante
precum Chondrodendron
tomentosum și Strychnos
toxifera.

Utilizarea macului (Papaver
somniferum) – opium din
familia Papaveraceae, datează
din anul 4000 î.Hr. În prezent,
planta este folosită doar
pentru a extrage un material
de bază pentru fabricarea
altor alcaloizi, cum ar fi
noscapina și codeina, ambele
descoperite de farmacistul
francez Pierre-Jean Robiquet
în 1831 și, respectiv, în 1832.
În secolele XIX şi XX o serie
de fiziologi şi farmacişti
europeni au identificat şi
lucrat cu substanţe alcaloide
şi alte derivate din mătrăgună
(Atropa belladonna), şi
din alți membri ai familiei
Solanaceae, utilizate pe
scară largă ca antispastice.
Mai târziu, aceste preparate
au fost înlocuite de compuși
anticolinergici sintetici și
semisintetici.

Modul de acţiune al
spasmoliticelor

Un spasm este o contracție
dureroasă foarte puternică,
dar trecătoare şi involuntară
a unui mușchi. Plantele
antispastice naturale și
organice sunt eficiente
împotriva spasticității
sistemului digestiv, acţionând
în sprijinul tratamentelor
curative pentru afecțiunile
gastro-intestinale, cum ar fi
sindromul intestinului iritabil.
Alte antispastice
(musculotrope, miotrope)
acționează asupra
mușchiului neted al tractului
gastrointestinal, a bilei și a
tractului urinar, a bronhiilor
și vaselor de sânge, mai
precis asupra sistemului
nervos, prin intermediul unor
enzime ce reduc durerile
provocate de contracții.
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Istoria tratamentului natural al durerii - continuare
Cea mai cunoscută substanță
este papaverina, un alcaloid
de opiu extras din capsulele
imature ale unor specii de
mac.

Plante cu efect terapeutic

Uleiul de mentă şi lăstarii
de bambus au fost utilizaţi
în mod tradițional ca
antispastice, fiind foarte
eficienţi pentru ameliorarea
simptomelor în cazul
sindromului intestinului
iritabil (ca antispastic pentru
colopatia funcțională).
Menta este folosită în mod
tradițional ca stimulent
tonic și cardiac, digestiv,
pancreatic și nervos. În plus,
este anestezică, analgezică și
foarte răcoritoare.
Alte tipuri de spasmolitice
precum Scopolamina
sau hioscina, un alcaloid
toxic care poate fi găsit
în frunzele și semințele
plantelor Scopolia japonica,
Hyoscyamus niger sau Atropa
belladonna, nu acționează
direct la nivelul mușchilor,
ci la nivelul sistemului
neurovascular, inhibând
astfel acțiunea sistemului
ortosimpatic și parasimpatic.
Anumite plante au
proprietatea de a fi
antispastice precum:
abuta (Abuta imene) (una
dintre componentele
curarei), coada șoricelului
(Achillea millefolium),
usturoiul (Allium sativum),
păducelul (Crataegus
monogyna), busuiocul
(Ocimum basilicum),
mușețelul (Matricaria
chamomilla), canabisul
(Cannabis spp.), ienupărul
(Juniperus communis),
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gențiana (Gentiana spp.),
roinița (Melissa officinalis),
sunătoarea (Hypericum
perforatum), urzica (Urtica
dioica), macul (Papaver
somniferum), pătlagina
(Plantago spp.), salvia
(Salvia officinalis), cimbrul
de câmp (Thymus vulgaris),
cimbrișorul (Thymus
serpyllum), valeriana
(Valeriana officinalis).
Atenţie! Unele dintre aceste
plante sunt toxice.
Roinița este cel mai des
folosită pentru proprietățile
sale calmante și relaxante.
Ea reglează impulsul nervos,
și are o acțiune benefică în
tahicardie, reduce spasmele
stomacului și colonului. În
infuzie, roinița are un efect
ușor sedativ, favorizând şi
transpirația, motiv pentru
care este recomandată
în cazuri de insomnie sau
în febră mare la sugari și
vârstnici.
Creţuşca este
bogată în acid
salicilic, fier,
sulf și
calciu,

oferind proprietăți
antiinflamatorii foarte
importante. Este în plus
antispasmodic și analgezic.
Flavonoidele, ce aparțin
unui grup extins de
polifenoli, au mai multe
efecte biologice, cum ar fi
antiinflamator, antiulceros,
anticancer, antiviral,
antibacterian, antispasmodic,
neuroprotector,
antiaterosclerotic și
antitrombotic.
A fost raportat un număr
mare de produse naturale
cu activități antispastice.
Utilizarea plantelor în
medicina tradițională este
relevantă și este necesar să
se efectueze noi studii pentru
a elucida mecanismul de
acțiune al antispasticelor.

FAMILIE

Ce ne influențează
imunitatea?
Sistemul imunitar, al cărui rol general este de a menține și restabili
sănătatea organismului, poate fi influențat în activitatea sa de numeroși
factori externi sau interni, obiectivi (externi) sau
subiectivi (psihologici). Echilibrul imunității atârnă
nu doar de factori aflați în afara controlului
personal (boli genetice, afecțiuni autoimune)
ci și de stilul de viață (sedentar versus
activ), hrană (bogată în vitamine și
minerale sau procesată), starea psihoemoțională sau atitudinea față de
dificultățile vieții (stresul perceput).
Iată mai jos câțiva factori care
influențează răspunsul imunitar.
1. Stresul

Stresul este definit ca
ansamblul de reacții
fiziologice și psihologice față
de un dezechilibru perceput
între cerințe și resursele
proprii pentru a-l gestiona, la
un moment dat.
Cu alte cuvinte, ori de câte
ori persoana se confruntă
cu un eveniment de viață
sau o solicitare pe care
o evaluează ca depășind
capacitățile de rezolvare, vor
fi generate în minte și în corp
reacții specifice stresului,
precum mobilizarea pentru
acțiune, agitație, anxietate,
iritabilitate sau agresivitate,
impulsivitate, scăderea
capacității de concentrare,
insomnie, comportamente de
evitare, apatie.

Efectele stresului
asupra imunității

Studii clinice arată
faptul că persoanele
care și-au evaluat nivelul
de stres ca fiind mai înalt
au fost mai susceptibile
la infecții ale tractului
respirator decât persoanele
care și-au evaluat nivelul
de stres ca fiind mai scăzut,
indiferent de sursa stresului.
Acest lucru sugerează
faptul că stresul produce
o dereglare generală a
sistemului imunitar.

2. Tulburările de somn

Prezente sub forma
insomniei sau a somnului
întrerupt, neodihnitor,
tulburările de somn
influențează sistemul
imunitar, afectând, printre
altele, activitatea celulelor

NK pe timpul zilei . Celulele
NK au un rol important
în reglarea răspunsului
imun, ducând la eliminarea
celulelor infectate de virusuri
sau a celor maligne și
distrugând celulele detectate
ca fiind anormale.
Cu alte cuvinte, privarea
de somn contribuie la
scăderea activității acestor
celule pe timpul zilei, astfel
încât persoana devine mai
vulnerabilă.
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Ce ne influențează imunitatea? - continuare
3. Depresia

Depresia se manifestă prin
simptome precum pierderea
interesului sau plăcerii
pentru activități, tulburări
ale somnului, modificări
ale greutății, fatigabilitate,
sentimente de lipsă de
valoare sau sentimente
de vinovăție, dificultăți de
concentrare sau gândire,
precum și gânduri de
a-și face rău, sentimente
persistente de tristețe,
iritabilitate, toleranță scăzută
la frustrare, afectând modul
în care persoana gestionează
solicitările profesionale,
familiale, sociale.
Studiile arată că depresia
este asociată cu activarea
sistemului simpatic al
sistemului nervos periferic,
fapt care contribuie la
reducerea limfocitelor T
și a celulelor NK (natural
killer), dar și la creșterea
anticorpilor de către
limfocitele B și eliberarea
citokinelor, reducând
abilitatea de a distruge
elementele patogene intracelulare precum virusurile,
și crescând procesele
inflamatorii și capacitatea
de eliminare a patogenilor
extra-celulari precum
bacteriile.

4. Medicație și abuz
de substanțe

Medicamentele
antialergice, precum
și cele utilizate în
tratarea unor afecțiuni
reumatismale
(poliartrita reumatoidă,
lupus etc.) pot afecta
funcționarea sistemului
imunitar. Spre exemplu,
corticosteroizii și
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blocanții factorului de
necroză tumorală (TNF)
scad răspunsul imunitar
astfel încât persoana poate
deveni mai vulnerabilă la
contractarea infecțiilor (în
special a celor fungice).
Medicamentele pe bază
de morfină contribuie la
suprimarea a trei tipuri de
celule albe. Tratamentele
pe bază de opioide, folosite
în gestionarea durerii, au
și ele efect de reducere a
imunității și probabilitate de
dezvoltare a unei dependențe
de utilizare.
Abuzul de substanțe (alcool,
substanțe psihoactive)
are efecte asemănătoare.
Persoanele care consumă
droguri sau alcool au risc mai
înalt de a căpăta deficiențe
imunitare.

5. Zahărul

Consumul de zahăr conduce
la perturbarea funcţionării
globulelor albe, responsabile
pentru lupta împotriva
bacteriilor patogene. Acest
efect poate dura chiar
şi câteva ore după ce aţi
consumat băuturi dulci,
prăjituri sau alt dulce
concentrat. De asemenea,
zahărul are un rol important
în declanşarea unor afecţiuni
cronice precum diabetul de
tip 2, boli cardiovasculare
şi obezitatea prin efectul
său inflamator la nivelul
intestinelor şi prin creşterea
nivelului de cortizol, hormon
al stresului produs de glanda
suprarenală.

FAMILIE

Uleiuri
esenţiale
pentru imunitate
Uleiurile esențiale sunt uleiuri volatile, concentrate și aromatice,
produse din plante prin distilare la aburi, hidrodifuzie sau presiune,
având proprietăți antimicrobiene, antiinflamatoare, antifungice,
analgezice, imunostimulatoare și anxiolitice.
Administrarea uleiurilor
esențiale se poate face prin
masaj, inhalare, oral sau prin
aplicare locală, întotdeauna
diluate în alte uleiuri de bază
(cocos, jojoba etc.).
Iată mai jos 5 astfel de uleiuri
esențiale:

Uleiul esențial de
levănțică

Are efect calmant, fiind în
general recomandat pentru
reducerea stresului și somn
liniștitor. Acesta poate fi
folosit și pentru sănătatea
pielii, având efect cicatrizant,
antiseptic și regenerator
cutanat.

Uleiul esențial de lămâie
Are efecte atât asupra
imunității, fiind puternic
antioxidant atunci când este
administrat în apă, cât și
asupra stării emoționale,
energizând și îmbunătățind
dispoziția atunci când este
folosit în aromaterapie.
Se poate aplica diluat pe
piele și niciodată înainte de
expunerea la soare.

Uleiul esențial de eucalipt

Are efect imunostimulator,
antiinflamator, antiviral și
antibacterian, fiind folosit
în afecţiuni respiratorii,
deoarece favorizează
expectorația și reduce
congestia nazală.
Administrarea se face prin
inhalare sau aplicare locală,
pe piept sau nas, respectând
diluarea acestuia cu alte
tipuri de ulei. Nu se înghite.

Uleiul esențial de cimbru

Aste bogat în thymol, având efecte
antispasmodice și reducând
tusea. Este, de asemenea, tonic
și stimulent nervos, antiviral,
antifungic şi antimicrobian,
având efect similar antibioticelor
asupra germenilor, și
stimulează imunitatea.

Uleiul esențial de tea-tree

Are proprietăți antivirale,
antiseptice locale și
imunostimulatoare, fiind
ideal în timpul virozelor sau
răcelilor, dar şi ca tratament
al infecţiilor fungice,
eczemelor şi chiar al acneei.

Blend pentru gestionarea
simptomelor răcelii:
Într-un recipient cu rolă de
10 ml, puneți:
- 6 picături ulei esențial de
rozmarin
- 10 picături ulei esențial de
eucalipt
- 6 picături ulei esențial de
levănțică
- 6 picături ulei esențial de
cimbru
Adăugați ulei purtător (cocos/
jojoba) până la umplerea
sticluței și agitați pentru a se
amesteca. Se folosește local,
prin masare pe piele (piept,
spate, gât, nas).
Blend pentru imunitate
pentru adulți:
Într-un recipient cu picurător
de 30 ml, puneți:
- 15 picături ulei esențial de
tea-tree
- 15 picături ulei esențial de
tămâie
- 3 picături ulei esențial de
oregano
- 15 picături ulei esențial de
lămâie
Adăugați uleiul purtător și
folosiți de 2 ori pe zi, prin
aplicare pe tălpi și masare.
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Când copilul are
gaze și dureri
de stomac
Crina Coliban

Ocupându-mă de copii și de burticile lor de atâția ani,
am reușit să adun cele mai eficiente metode prin care
putem să ameliorăm gazele și durerile de burtă.
Un om sănătos poate să aibă
gaze până la de 20 de ori pe
zi și asta să fie considerat
normal. Însă, atunci când
apar: durere abdominală,
modificări ale scaunului,
urme de sânge, mucus,
constipaţie sau diaree,
scădere în greutate, episoade
frecvente de regurgitare
sau de vomă, este esenţial
sprijinul medical.

De ce apar gazele,
provocând durere?

1. Copilul înghite aer când:
folosește paiul ca să bea sau
bea cu poftă, bea apă sau
sucuri carbogazoase, mestecă
gumă sau mănâncă repede.
În aceste situații, aerul este
eliminat mai ales pe gură, nu
apucă să călătorească prin
tot tractusul digestiv, și poate
provoca dureri.
2. Copilul are o sensibilitate
la un aliment sau la mai
multe. Atunci când stomacul
și intestinul subțire nu
reușesc să digere eficient,
din cauze diverse, cum ar fi

că nu mestecă suficient sau
că lipsesc anumite enzime
digestive, mâncarea ajunge
în intestinul gros și bacteriile
de aici generează gaze de
fermentație. Lactatele,
cruciferele și leguminoasele
sunt cele cunoscute ca cel mai
problematice.
3. Copilul are o problemă de
sănătate. Dezechilibru de floră,
sindromul colonului iritabil,
intoleranță sau sensibilitate la
gluten, intoleranță la lactoză,
boală celiacă.

Cum să diminuezi
disconfortul?

• Bea apă cu înghițituri
mici. Apa ajută mâncarea să
călătorească mai ușor prin
intestine.
• Fă mișcare. O plimbare
(poate să fie și prin casă) sau
câteva sărituri în pat ori la
trambulină şi mişcări ușoare
de gimnastică o să îl ajute pe
copilul tău să elimine gazele
mai ușor.
• Evită să tragi mult aer pe
gât! În plus față de cele de

mai sus, nu îl provoca pe
copil să vorbească mult în
timp ce mănâncă.
• Atenţie la lactate! Da,
intoleranţa poate apărea în timp.
Gândește-te dacă și cât lapte,
brânză, înghețată mănâncă.
Elimină lactatele pentru câteva
săptămâni sau mâcar redule cantitatea și vezi dacă se
ameliorează simptomele.
• Ceaiul de mentă (soiul
peppermint) s-a dovedit
a ameliora spasmele
intestinale.
• Pune-i căldură pe burtică,
pentru a relaxa musculatura.
• Ţine un jurnal de hrană în
care să notezi tot ce mănâncă
și simptomele care apar.
Astfel, îți poți da seama care
sunt alimentele cu grad de risc.
Dacă toate acestea nu te
ajută, consultă medicul
pediatru! El îți poate
recomanda anumite produse
și alte măsuri necesare,
care sunt adecvate pentru
rezolvarea problemelor
puiului tău.
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Cum să ai o inimă
sănătoasă?
Bolile de inimă pot fi
evitate

Deși statisticile referitoare
la bolile cardiovasculare
sunt îngrijorătoare, o atenție
sporită trebuie acordată
prevenirii acestor boli, fiind
bine-cunoscut faptul că este
mai ușor și mai ieftin să previi
decat să tratezi.
Însușirea unor cunoștințe
minime depre sănătate
și boală, renunțarea la
unele obiceiuri dăunătoare
sănătății (cum sunt: excesul
de alcool și fumatul, lipsa
activității fizice, alimentația
nesănătoasă, stresul cronic
etc.), precum și vizitele
periodice la medic sunt pași
importanți ce pot contribui la
prevenția și controlul bolilor
cardiovasculare.

Măsuri simple pentru
reducerea riscului
cardiovascular

• Menținerea greutății
corporale normale
• Urmarea unui program
zilnic de activităţi fizice
moderate, de tip aerobic,
mers activ, jogging sau înot.
• Reducerea consumului
de sare, zahăr şi grăsimi
animale
• Aport adecvat de vitamine
(Viamina C, Vitamina D,
Vitamine grup B), minerale
(potasiu, magneziu) și
antioxidanți
• Reducerea consumului de
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alcool şi evitarea fumatului
• Evitarea consumului
de medicamente
fără recomandarea
medicului sau
farmacistului

Menţineţi un stil de
viață sănătos! Fiți
activi!

Menţineţi un stil de viaţă
sănătos, prin activitate
fizică desfăşurată acasă,
în apropierea domiciliului
sau în zone cât mai puţin
poluate, cum ar fi parcurile şi
cartierele de case, cu străzi
fără trafic auto.

Alegeți o hrană sănătoasă
Alimentaţia diversificată
este o sursă de vitamine,
minerale şi fitonutrienţi
esenţiali pentru sănătatea
cardiovasculară şi trebuie
controlată pentru a asigura
organismului necesarul de
substanţe hrănitoare, care vă
vor da o stare de bine.
O dietă bogată în fructe şi
legume este recomandată
mai ales în perioadele cu
înalt risc viral, dar şi în alte
momente ale anului, iar
compensarea vitaminelor
cu suplimente alimentare
se va realiza doar în urma
recomandării medicului,
întrucât acestea pot depăşi
anumite doze zilnice
recomandate afectând,
astfel, tratamentul pe care îl
urmaţi în mod normal.

Fiți pozitivi!

Pentru o stare de bine
emoţional , în afară de o
alimentaţie sănătoasă şi
exerciţiu fizic, este important
să menţineţi legătura cu cei
dragi, prieteni sau familie,
atât prin metode clasice,
precum telefon sau întâlniri,
cât şi apelând la metode
virtuale de socializare:
aplicaţii de mesagerie şi de
întrevederi online.
Evitaţi ştirile, mesajele
alarmante şi privitul excesiv
la televizor sau în ecranul
calculatorului.
Pe lângă mesajele negative
pe care le puteţi recepţiona,
aceste dispozitive vă pot răpi
din timpul pe care l-aţi putea
petrece într-un mod mult
mai plăcut.
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Monitorizarea
ambulatorie a
tensiunii arteriale
Riscul cardiovascular, diagnosticul şi managementul afecţiunilor
asociate se bazează pe o serie de investigaţii minuţioase, realizate în
condiţii optime. Dintre acestea, managementul hipertensiunii arteriale
(HTA) depinde de metodele de măsurare şi de eficacitatea acestora în
determinarea valorilor corecte.
Tehnicile de măsurare a
tensiunii ateriale

a trei tipuri de medicamente
antihipertensive, a scăderii
tensiunii arteriale la ridicarea
în picioare, a HTA oscilante
sau în cazul pacienţilor ce
suferă de apnee de somn,
monitorizarea ambulatorie
este de preferat în locul celei
din cabinetul medicului.

Tensiunea arterială (TA)
poate fi măsurată în cabinetul
medicului, prin metode
invazive sau neinvazive, sau
la domiciliu, continuu timp
de 24 de ore, cu ajutorul unui
dispozitiv atașat denumit
Holter sau cu ajutorul
unui tensiometru, timp de
minimum 4 zile, optim 7 zile.
În practica curentă, una
dintre metodele tot mai des
utilizate este Monitorizarea
ambulatorie a tensiunii
arteriale (MATA) timp de 24
de ore. Aceasta furnizează o
serie de date ce contribuie la
crearea unui profil tensional,
cu rol semnificativ în
diagnosticarea HTA şi riscului
de afecţiuni cardiovasculare.
Valorile normale, precum şi
cele limită care determină
un diagnostic clar, precum
şi stabilirea unui tratament
medicamentos, alături de
recomandări pentru stilul de
viaţă, sunt determinate mult
mai corect prin monitorizare
ambulatorie.

Ce presupune MATA?
Avantajele MATA

Monitorizarea ambulatorie,
preferabil cu Holter, se
recomandă atunci când
medicul observă valori ale TA
anormal crescute în cabinet,
faţă de valorile obişnuite
măsurate de pacient la
domiciliu, “hipertensiune
de halat alb”, sau valori
mai mici în cabinet faţă de
cele măsurate la domiciliu,
precum şi variaţii mari între
valorile măsurate la diferite
vizite ale aceluiaşi pacient.
Similar, în cazul suspiciunii de
HTA rezistentă la tratament,
atunci când valorile TA se
menţin mari în ciuda urmării
unui tratament prin asocierea

Cea mai eficientă metodă de
a monitoriza TA la domiciliu
este prin intermediul unui
Holter, un mic dispozitiv
electronic medical prins
la nivelul taliei, conectat
printr-o manşetă de
tensiometru la braţ.
Măsurarea se realizează timp
de 24 de ore, prin umflări
periodice, la maximum 60
de minute, a manşetei şi
înregistrarea în dispozitiv a
valorilor măsurate. Întrucât
acestea sunt diferite în
funcţie de momentul zilei şi
de activităţile desfăşurate,
medicul va realiza o evaluare
a rezultatelor finale şi va
putea oferi un diagnostic
corect.
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Tiroidita
autoimună
Hashimoto
Tiroidita autoimună Hashimoto este o afecţiune în care sistemul
imunitar produce anticorpi ce atacă glanda tiroidă, conducând, în timp, la
hipotiroidism. Acesta constă în diminuarea cantităţii de hormoni produşi
de glanda tiroidă, pacienţii având nevoie de tratament de substituţie pe
tot parcursul vieţii, în funcţie de gavitatea bolii.
Simptome şi cauze în
tiroidita autoimună

Mulţi ani, tiroidita Hashimoto
este silenţioasă, însă
determină leziuni şi inflamaţii
ale glandei tiroide, afectând
nivelul hormonilor din
sânge. Simptomele, similare
hipotiroidismului, sunt:
afectarea tegumentelor,
astenie, sensibilitate la frig,
căderea părului, dureri
musculare şi articulare,
constipaţie şi creştere
în greutate, sângerări
menstruale şi tulburări de
memorie. Oricare dintre
aceste simptome poate fi un
semn că vizita la medicul
endocrinolog este vitală.
Cauzele exacte ale apariţiei
bolii sunt, încă, parţial
necunoscute, variind de
la declanşarea de către o
bacterie sau un virus, ori fiind
de origine genetică. Factorii
de risc sunt, însă: ereditatea,
sexul (feminin) şi vârsta
(peste 50 de ani), precum şi
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alte boli autoimune, ca artrita
reumatoidă, lupus, vitiligo,
anemia pernicioasă sau
diabetul de tip 1.

Complicaţii

Netratată la timp, boala
poate duce la o serie de
complicaţii severe: creşterea
în dimensiuni a glandei
tiroide, forţată să producă
o cantitate suplimentară
de hormoni, infertilitate
şi anomalii congenitale,
afecţiuni cardiovasculare,
niveluri ridicate de colesterol
în sânge, accident vascular
cerebral, tulburări psihice,
mixedem – ca formă rară
şi extrem de periculoasă a
hipotiroidismului, ce constă
în stări de somnolenţă
şi letargie profundă,
urmate de pierderea
cunoştinţei. De aceea, este
esenţială identificarea şi
diagnosticarea timpurie,
pentru a se evita consecinţe
periculoase pentru sănătate.

Diagnostic şi tratament

Diagnosticul este pus de
medicul endcrinolog pe baza
anamnezei, a factorilor de risc
şi a testelor de laborator care
evaluează nivelul hormonilor
tiroidieni (FT4 – tiroxina
liberă) şi ai hormonului de
stimulare tiroidiană (TSH) în
sânge. Dereglarea hormonală
constă într-un nivel scăzut de
FT4 şi unul ridicat de TSH. De
asemenea, se testează nivelul
anticorpilor tiroidieni, care
atacă peroxidaza tiroidiană,
enzimă regăsită în mod
normal la nivelul tiroidei.
Tratamentul constă în
administrarea în doză
adecvată a levotiroxinei, o
formă sintetică a hormonului
tiroidian tiroxină. Este posibil
să fie necesare ajustări de
dozaj pe parcursul vieţii,
pentru a asigura eficienţa
tratamentului. Dacă boala
este depistată din timp,
se poate recomanda doar
ţinerea sub observaţie.
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Autismul

Ce este și cum îl recunoaștem?
Diana Amza, psihoterapeut

Autismul este o tulburare de dezvoltare care afectează abilitățile de
socializare și comunicare, gândirea, limbajul, precum și autonomia
persoanei în activitățile de zi cu zi. Conform Organizației Mondiale a
Sănătății, 1 din 160 de copii este diagnosticat cu autism, la nivel global.
Iată mai jos câteva semne
timpurii care pot indica
părintelui faptul că este
nevoie de un consult de
specialitate:
1. În planul socializării și
comunicării:
• până la 6 luni, are contact
vizual redus şi răspunde
rar sau deloc la zâmbetul
părintelui sau la mimica
acestuia
• până la 9 luni, imită rar
sau deloc sunetele și mimica
părintelui
• nu se uită la obiectele
înspre care arată părintele
• până la 16 luni, nu spune
cuvinte scurte
• pînă la 18 luni, nu arată cu
degetul obiecte
• nu interacționează cu alți
copii
• la 12 luni, nu răspunde
atunci când este strigat pe
nume,
• atenția ușor distrasă de
sunete (claxoane, lătratul
unui câine)
• încurcă pronumele
(folosește „tu” pentru a se
referi la sine)
• nu pare să dorească să
comunice cu ceilalți

• la 18 luni, repetă ceea ce
spun alții, ca un ecou (fără a
înțelege sensul cuvintelor)
• nu are jocuri imaginare,
simbolice, cu jucării
• regresii ale limbajului,
între 15-24 de luni (pierde
achizițiile de limbaj)
• odată cu înaintarea în vârstă,
se dovedește puțin receptiv la
emoțiile celor din jur
2. În plan comportamental:
• comportamente stereotipe,
repetitive (legănat,
scuturarea mâinilor, răsuciri
ale corpului, mers pe vârfuri)
• aderă la ritualuri și rutine,
nu tolerează bine schimbările
• interese restrânse, acțiuni
repetate obsesiv de-a lungul
zilei
• se joacă cu părți ale
jucăriilor, nu cu jucăria
întreagă (învârte roțile
mașinuței, ridică și coboară
brațele păpușii)
• nu reacționează la durere,
nu exprimă durerea
• hipersensibil la mirosuri,
zgomote, lumini, texturi
(trage de haine sau le scoate
deoarece îl deranjează
atingerea etichetei, sau
textura hainei îi pare aspră)

• poate părea absent
• privește obiectele din
unghiuri neobișnuite
Depistarea din timp este
esențială, chiar și atunci
când sunt prezente doar
câteva din semnele
menționate mai sus. Cu cât
programele de intervenție
sunt implementate mai
devreme și consecvent, cu
atât cresc șansele copilului
să recupereze abilitățile
specifice vârstei.
Acest lucru va contribui
la integrarea lui în mediul
școlar. Copilul are dreptul
de a fi integrat într-o clasă
normală, chiar și cu însoțitor
la ore. Educatorii și profesorii
pot modela o atitudine
incluzivă în rândul colegilor
de clasă, facilitând pe de o
parte stimularea socială,
iar pe de alta, dezvoltarea
empatiei și atitudinilor
umaniste.
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Alergiile sezoniere
Alergiile sezoniere sunt cele care determină oamenii să evite ieşirile în
natură, să poarte mască şi să aibă dificultăţi de respiraţie. Alte reacţii
includ: strănut, mâncarimi, rinoree, tuse seacă, inflamaţii ale feţei la
contactul prelungit cu polenul. Pe lângă tratamentele farmaceutice
antihistaminice, anumite remedii naturale pot reduce simptomele.
Crina Coliban

Ghimbirul

De mii de ani, planta
aceasta a dovedit că ajută
în numeroase probleme
de sănătate, de la cele
respiratorii pâna la cele
digestive, însă studii recente
au arătat cum ghimbirul
poate să suprime producția
de proteine pro-inflamatorii,

așa că, indiferent că îl
consumați crud sau uscat,
veți observa, de fiecare
dată, cum simptomele se
ameliorează după ce mâncați
ghimbir.

Alimentele cu vitamina C:
măceșe, cătină, acerola,
citrice, ardei gras, roșii
Vitamina C poate scurta
durata răcelilor și a gripelor
și ameliora simptomele în
cazul rinitelor alergice.
Ea calmează iritația de
la nivelul tractului
respirator superior,
așa că alege
alimente pline de
vitamina C când
vrei să îți fie mai
bine.

Turmericul

Este o minune
alimentară
care are atâtea
beneficii încât
am putea umple
revista vorbind
numai despre
asta. Curcuminul,
substanța de bază,
este cunoscut ca un
puternic anti-inflamator. El
scade edemele, minimizează
iritațiile, repară și vindecă.
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Poți lua turmeric în capsule
sau în tincturi sau îl poți
pune în mâncare, sub formă
de praf. Indiferent cum alegi
să îl mănânci, întotdeauna
consumă-l împreună cu piper
negru, pentru că piperul îi
crește absorbția turmericului
în organism cu 2000%!

Roșiile

Roșiile conțin licopen, iar
această substanță a dovedit
și ea că scade inflamația.
Pentru o bună absorbție și
un efect mai puternic, roșiile
ar trebui preparate termic,
pentru ca licopenul să se
digere rapid și eficient.

Somonul sau alți pești cu
Omega-3
Omega-3 este importantă
pentru sănătatea noastră
fizică și psihică. Studiile
dovedesc cum cu cât
există mai mult EPA (acid
eicosapentaenoic) în sânge,
cu atât scade riscul de
alergii, aceşti acizi ajutând,
de asemenea, la relaxarea
căilor respiratorii în timpul
episoadelor alergice.
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Verucile

De ce sunt periculoase?
Verucile sau negii sunt excrescenţe
benigne, necanceroase, ale pielii care
apar atunci când un virus infectează
stratul superior al tegumentelor. Virușii
care provoacă verucile sunt numiți
papilomavirus uman (HPV). Există peste 150
de subtipuri HPV distincte, diferite tipuri fiind
responsabile pentru verucile palmare, plantare
sau anogenitale. Negii sunt fie rozalii, imitând
culoarea normală a pielii, fie întunecați (maro sau grinegru), de formă plană şi netedă sau similar cu o conopidă.
Cauzele şi riscurile
infectării cu HPV

Cei mai predispuşi la
infectarea cu HPV şi apariţia
verucilor sunt copiii şi tinerii,
persoanele care îşi rod
unghiile, manipulatorii de
carne crudă de pasăre şi
peşte, precum şi persoanele
cu un sistem imunitar slăbit.
Virusul se regăseşte în
medii precum piscine, bazine
de înot, săli de fitness, iar
condiţiile favorizante pentru
ca el să pătrundă în piele
sunt tăieturile, fisurile sau
eczemele cutanate ce scad
imunitatea celulară. Perioada
de incubaţie este între 2 şi 6 luni.
Recurențele şi reinfectările
sunt frecvente, întrucât
verucile sunt contagioase
prin contact direct, dar şi
indirect cu obiecte personale
ale celor infectaţi. Acestea
cresc în mărime şi se extind
cu uşurinţă, inclusiv în alte
zone ale corpului, îşi pot
modifica forma şi deveni

un impediment în mişcarea
firească a mâinilor şi
picioarelor. Verucile pot fi
dureroase, dar şi neplăcute
din punct de estetic.

Tratamentul verucilor

Medicul dermatolog va evalua
zona afectată de veruci şi
va stabili tratamentul cel
mai eficient. Acesta poate
include una sau mai multe
căi de acţiune, în funcţie
de tipul negilor: aplicarea
de substanțe keratolitice,
crioterapia – îngheţarea
negilor cu ajutorul azotului
lichid, distrugere prin
cauterizare sau excizie sau
prin terapie laser. În acelaşi
timp, poate fi necesar un
tratament pentru întărirea
imunităţii.

Prevenţie

DA
Igiena este esenţială în
prevenţia infectării cu HPV.
Aşadar, este important să
vă spălaţi frecvent mâinile

şi picioarele şi păstraţi
pielea uscată şi hidratată,
pentru a preveni iritaţiile şi
eczemele. Utilizaţi mănuşi de
unică folosinţă atunci când
manipulaţi carne crudă, mai
ales dacă suferiţi de afecţiuni
ale pielii sau tăieturi. Purtaţi
papuci sau şlapi atunci când
mergeţi la piscină, în zone cu
duşuri sau la vestiar.
NU
Nu vă roadeţi unghiile şi
utilizaţi doar obiecte de
igienizare pentru toaleta
unghiilor. Nu atingeţi negii
altor persoane şi nu utilizaţi
obiectele personale ale
persoanelor ce pot avea
veruci. Evitaţi zgârierea,
ruperea sau tăierea negilor.
Nu mergeţi în picioarele
goale în spaţii publice dacă
aveţi veruci.
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Ai grijă de tine,
Alphega te susține
cu Vitamina C!

CADOU

* Vino în farmaciile semnalizate Alphega participante, achiziționează orice
produs din categoria supliment alimentar, produs cosmetic sau dispozitiv
medical în perioada Campaniei și poți primi pe loc o cutie de vitamina C**.

* Campania se desfășoară în perioada 1 septembrie 2020 – 15 octombrie 2020, în limita stocului disponibil. Regulamentul Campaniei conținând listele cu farmaciile Alphega și produsele
participante la Campanie, precum și alte informații privind Campania este disponibil spre consultare, gratuit, în farmaciile Alphega participante și pe www.alphega-farmacie.ro.
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
** Acest produs este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj.
Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

ÎNGRIJIRE

Renunță sănătos
la fumat!
A te lăsa de fumat este o modalitate foarte bună
de îmbunătățire a sănătății, atât pentru tine cât
și pentru cei din jurul tău. Succesul depinde de
determinarea și atenția acordată realizării cu
bine a acestui efort.
Aspecte esențiale:
• Informează-te corect
despre dependența de
nicotină și simptomele ce pot
apărea la oprirea fumatului
și a nicotinei și despre
modalitățile de renunțare la
fumat.
• Pregătește-te psihic (să
fii motivat și perseverent
în acest demers) și deschis
pentru a învăța noi deprinderi
comportamentale care te
ajută să scapi de obișnuința
fumatului.
• Asigură-te că ai la cine să
apelezi pentru support și
încurajare.
• Fii pregătit pentru recăderi
și momente dificile.

Sugestii și trucuri

1. Acordă timp pentru
a te relaxa! Înlocuiește
relaxarea oferită de
țigară cu o experiență mai
plăcută, precum a asculta
muzica preferată, dansul,
interacțiunea cu un animal de
casă, o ședință de masaj sau
de sport.
2. Mestecă gumă. Înlocuiești
astfel senzațiile pe care
țigara ți le dădea la nivelul
cavității bucale, cu un
produs care oferă o senzație
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proaspătă și nu afectează
sănătatea.
3. Practică exerciții
respiratorii de relaxare.
Realizate timp de câteva
minute, dimineața și seara,
dar și în pauzele de la
serviciu, acestea pot avea
un dublu beneficiu pentru
tine în perioada opririi
fumatului precum și ulterior:
decuplarea minții de la stările
stresante și oxigenarea
mai bună a creierului și
organismului, care vor
funcționa mai bine. Îți sunt de
un real folos în momentele
dificile, de exemplu când
apare pofta bruscă de fumat
sau o stare de greață sau
disconfort digestiv din cadrul
sevrajului la nicotina.
4. De îndată ce ai luat decizia
de te opri din fumat, fă
ordine în casă: aruncă toate
scrumierele, pachetele de
țigări, brichetele sau alte
produse legate de activitatea
aceasta. Astfel, vei reduce din
tentația de a reveni la vechiul
obicei.
5. Schimbă perspectiva!
Ceea ce îți spui în mintea ta
influențează modul în care
te raportezi la situație. Dacă
simți și cea mai mică urmă de

victimizare atunci
când spui „am renunțat la
fumat!”, ca și cum te-ai lipsi
de un bun vital, înlocuiește
exprimarea aceasta cu una
care să reflecte ceea ce
câștigi de fapt: „îmi formez
deprinderi mai sănătoase, îmi
ofer moduri noi de relaxare,
îmi dezvolt pasiunile, învăț să
am grijă de mine”.
6. Folosește recăderile
pentru a învăța care au fost
punctele sensibile. Stabilește
cât mai curând o nouă dată
pentru a renunța.
7. Oferă-ți o răsplată pentru
fiecare termen atins, din
banii astfel economisiți.
Pe parcursul angrenării
în acțiunea de renunțare
la fumat, amintește-ți că
jumătate din toți cei care au
fumat au reușit să oprească
fumatul. O poți face și tu!
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Reguli de
sănătate pe
înțelesul copiilor
Diana Amza, psihoterapeut

Una din provocările aduse de pandemia de coronavirus este modalitatea
de protejare a copiilor și faptul că regulile și libertățile în materie de
igienă nu mai sunt la fel ca înainte. Iată mai jos câteva reguli de bază și
câteva sugestii pentru a le face mai pe înțelesul și placul celor mici.
1. Atitudinea părinților
contează. Anxietatea se
transmite. Aşadar, pentru a
menține echilibrul emoțional
al copiilor, este necesar ca
părinții să aibă o abordare
echilibrată, fără exagerări,
dramatizări sau reacții
disproporționate.
2. Spălarea pe mâini. Copiii
sunt familiarizați cu această
regulă, ceea ce se schimbă
este frecvența și durata
(minimum 20 de secunde).
Copiii mai mici, care încă nu
stăpânesc gesturile specifice
unui spălat corect pe mâini,
vor fi ajutați de părinți, iar
timpul va trece mai ușor ținând
copilul de vorbă sau cântând
împreună un cântecel.
3. Evitarea gestului de
a atinge fața cu mâinile
nespălate. Chiar dacă părinţii
le atrag atenția, copiii mici uită
repede regula și au nevoie de
readuceri aminte. Obișnuiți

copilul să folosească gelul
dezinfectant pentru mâini.
Decorați împreună un recipient
(cu abțibilduri, culori vesele),
îndemnându-i să îl folosească
chiar și în timpul jocului, până
ce își formează deprinderea.
Astfel, chiar dacă vor duce
mâna la gură sau la ochi,
gestul va avea șanse mai mari
de a fi inofensiv.
4. Purtatul măștii de
protecție. Copiii pot respinge
măștile de protecție, din
cauza senzațiilor neplăcute,
a căldurii sau a noutății.
Pentru a-i obișnui, puteți picta
măștile sau proba pe jucării
(ursuleți de pluș, păpuși),
explicând motivele purtării lor.
„Ursulețul merge la piață și
acolo e multă lume. Ursulețul
își pune o mască să îl apere
de stropii din aer care poartă
viruși, și apoi face liniștit
cumpărăturile. Și noi când
ieșim purtăm câte o mască,
pentru a ne proteja!” Puteți

obișnui copilul și prin jocuri de
rol (medicul sau asistenta).
5. Formarea obiceiului de a
tuși/strănuta în pliul cotului.
Copiii învață prin imitare,
preluând acest comportament
de la părinți. Oferiți explicații
în limbaj ușor de înțeles. „E
mai sănătos ca atunci când
îți vine să strănuți, să duci
repede cotul la gură, ca
palmele să rămână curate.”
Faceți demonstrații, apelați
la umor, iar copilul va asocia
gestul cu emoții pozitive.
Apreciați și lăudați fiecare gest
responsabil al copilului.
6. Oferiți suport și afecțiune.
Copiilor mici le poate fi teamă,
uneori, atunci când văd alte
persoane purtând măști.
Explicați motivele („fiecare
om își protejează sănătatea
și poartă ca și noi masca”). În
funcție de nevoile lor, puteți
să îi țineți în brațe pentru a se
liniști și a se simți în siguranță.
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Impactul
psihologic
al pandemiei
asupra imunității
Diana Amza, psihoterapeut

Pandemia de coronavirus a adus cu sine provocări în plan medical, socioeconomic și psihologic. Interpretarea evenimentelor și a solicitărilor de
ordin psiho-social determină reacțiile și gestionarea resurselor personale.
Imunitatea este frecvent adusă
în discuție, în acest context, ca
o speranță tăcută a fiecăruia
dintre noi, deoarece de ea
atârnă echilibrul organismului.
Iată mai jos câțiva factori care
infleunțează imunitatea, în
contextul pandemiei.

1. Emoțiile de zi cu zi

Exprimarea emoțiilor afectează
pe termen scurt imunitatea,
atât în sens pozitiv (ca de
exemplu atunci când vă simțiți
bine privind o comedie, crește
concentrația salivară de IgA), cât
și negativ (plânsul fiind asociat
scăderii sIgA). Persoanele
aflate în carantină tind să
experimenteze emoții precum
furie, tristețe, vinovăție, mai ales
atunci când nu sunt de acord cu
măsura de protecție, în vreme
ce aceste emoții se produc mai
puțin la cei care înțeleg și dau
sens constructiv experienței,
percepând-o ca pe o măsură de
protecție a celor dragi.
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2. Dereglarea somnului

Schimbarea orarului zilnic,
cauzată de pierderea și
suspendarea locurilor de
muncă sau de lucrul de
acasă, timpul liber petrecut
în fața televizorului sau
calculatorului până la ore
târzii, poate conduce ușor
la modificarea programului
de somn. Dificultățile de
adormire și somnul întrerupt
au fost asociate cu creșterea
pe timpul nopții a producției
de catecolamine și reducerea
activității celulelor de tip
natural killer, al căror rol
este de a interveni rapid
pentru îndepărtarea celulelor
infectate de virusuri.

3. Stresul

Stresul, în general, este
un factor care influențează
funcționarea sistemului
imunitar. Stările de anxietate
prelungită, panică, agitație,
îngrijorare pot suprasolicita

imunitatea, accentuând
procesele inflamatorii.

4. Demotivarea

Izolarea și carantinarea
pot duce la stări de apatie
și pierdere a motivației
pentru lucrurile care înainte
provocau plăcere. În plus,
se reduce spațiul care este
accesibil pentru mișcare,
dar nu o face imposibilă,
practicarea exercițiilor fizice,
de exemplu, fiind mai degrabă
o problemă de obișnuință și
motivație, decât de spațiu.
Deși se pare că imunitatea
este sensibilă la echilibrul
psihologic, vestea bună este
că acesta se află în sfera de
control al fiecăruia. Atunci
când investiți în mișcare,
nutriție, relaxare, gestionarea
stresului, somn, umor și
bună dispoziție, vă susțineți
imunitatea și o mobilizați din
interior!
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Cele mai
bune momente
pentru a bea apă
Apa, acest element natural indispensabil vieții, este poate darul de care
oamenii se privează cel mai des, în ciuda faptului că aceasta intră în
proporție de 70% în compoziția corpului uman.
Cu ajutorul apei se poate
forma saliva, membranele
sunt menținute umede
iar articulațiile - flexibile,
sângele poate fi mai
ușor curățat de toxine,
temperatura corpului poate fi
mai ușor reglată, iar șocurile
pot fi absorbite și distribuite
mai ușor, consumul de
apă limitând impactul
traumatismelor.
Organismul îți semnalează
dezechilibrele prin senzațiile
resimțite – în acest caz, prin
sete, cea mai la îndemână
motivație pentru a te
determina să bei un pahar cu
apă.
Iată mai jos șase momente
ale zilei în care este
recomandat să consumi apă:

1. Bea apă atunci când te
trezești dimineața

Un pahar de apă, băut pe
stomacul gol, dimineața,
ajută la curățarea sângelui și
a colonului, astfel încât îți va
fi mult mai ușor să absorbi
nutrienții necesari din
alimentație, iar metabolismul
tău se va reactiva mai rapid
pentru o nouă zi!

2. Bea apă atunci când te
simți obosit

Oboseala poate fi un semn al
deshidratării. Așadar, atunci
când te simți epuizat dar nu ai
posibilitatea să te odihnești,
un pahar cu apă îți poate oferi
un impuls energetic pentru
a te mobiliza. Acest lucru
nu înseamnă totuși că poți
scurta perioadele de somn
- el rămâne esențial pentru
echilibrul fizic și psihic.

3. Bea apă înainte de
mese

Atunci când bei apă cu
jumătate de oră înainte de
masă, susții procesul digestiv
și absorbția nutrienților.
De asemenea, papilele
gustative vor fi mai pregătite
să recepteze noile gusturi,
fără a mai fi încărcate de
senzațiile anterioare. În plus,
vei fi mai puțin tentat să
mănânci mult, deoarece te vei
simți sătul mai repede.

4. Bea apă atunci când îți
este foame

Foamea poate masca uneori
nevoia de a te hidrata, iar
unele alimente reușesc să
satisfacă în același timp atât
senzația de foame cât și de

sete, de exemplu, fructele. Cu
toate acestea, dacă te bazezi
mai mult pe fructe sau legume
pentru a-ți extrage apa în mod
indirect, există riscul să nu te
hidratezi corespunzător. Data
viitoare când îți este foame
în perioada dintre mesele
principale ale zilei: bea un
pahar cu apă și verifică dacă
nu cumva îți era, de fapt, sete.

5. Bea apă înainte și după
antrenament

Hidratarea înainte de un
antrenament sportiv va
ajuta corpul să își regleze
temperatura, susținând
circulația sanguină, atât
în cazul temperaturilor
ridicate, cât și scăzute. După
antrenament, consumul
de apă va suplini lichidele
pierdute sub forma
transpirației!
6. Bea apă atunci când ești
bolnav sau ai fost expus
microbilor sau virușilor
Atunci când ești bolnav sau se
întâmplă să te afli în preajma
unor persoane bolnave, poți
ajuta corpul, prin consumul
de apă, să elimine virușii sau
microbii.
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REȚETE DE
SEZON

Perele

Beneficii pentru sănătate
Perele, cele mai dulci fructe ale toamnei, nu sunt doar o gustare
delicioasă, ci şi o sursă de antioxidanţi esenţiali, fibre, fitonutrienţi,
vitamine şi minerale, cu 0% grăsimi sau colesterol.
Beneficiile consumului de
pere

Perele sunt bogate în pectină,
o serie de fibre naturale,
solubile, care hrănesc
microbiomul intestinal
susţinând sănătatea tractului
digestiv. Acestea contribuie
la funcționarea normală a
intestinelor și poate crește
senzaţia de plenitudine după
masă, sprijinind eforturile
de pierdere în greutate, în
special în cazul persoanelor
cu obezitate.
Datorită aportului ridicat
de fibre, o pară medie
poate asigura aproximativ
24% din cantitatea zilnică
necesară de fibre a unui
adult, de apă, precum şi
de fructoză, acestea susţin
detoxifierea organismului,

prin menţinerea unui tranzit
intestinal normal.
Perele furnizează o serie
de vitamine din categoria
antioxidanţilor, precum
vitamina B-6, C, K, flavonoide
şi carotenoide. Aceste
substanțe blochează
efectele radicalilor liberi,
ce se dezvoltă atunci când
organismul transformă
alimentele în energie,
protejând celulele de
deteriorările pe care
aceştia le pot provoca: boli
cardiovasculare, cancer,
afecţiuni neuronale.
Conţinutul bogat în
antocianină, în mod special
în cazul perelor cu coajă
roşiatică, alături de pectină,
poate reduce riscul de diabet,

Smoothie hranitor cu pere,
ghimbir si banana
Ingrediente 2 porții:
- 4 pere
- 1 banană
- 1 cană de frunze de spanac sau varză kale
- O felie de ghimbir de 2 cm
- O cană de lapte de migdale sau orez
- ½ linguriţă de scorţişoară
- Opţional: câteva cuburi de gheaţă

Cum se face:
Spălaţi ingredientele solide, curăţaţi ghimbirul şi
puneţi totul într-un blender. Mixaţi bine până se
transformă într-o cremă.
Consumaţi smoothie-ul cât mai proaspăt pentru
a beneficia de toţi nutrienţii oferiţi de acest
amestec bogat în fibre naturale, vitamine,
antioxidanţi şi minerale.

prin reglarea nivelurilor
de zahăr din organism,
având, de asemenea, efecte
antiinflamatoare.

Atenţionare

Perele conţin o cantitate
mare de fructoză, fiind
incluse în categoria
alimentelor FODMAP
(oligozaharide fermentabile,
dizaharide, monozaharide și
polioli), forme de carbohidrați
fermentabili cu lanț scurt,
nerecomandabile în anumite
afecţiuni digestive. De
aceea, persoanele ce suferă
de sindromul intestinului
iritabil, având simptome ca
gaze, balonare, durere și
diaree frecventă ar trebui să
consulte medicul de familie
înainte de a consuma pere.

ALIMENTAȚIE

Detoxifiați rinichii!
Rinichii sunt organe vitale pentru starea de sănătate generală a
persoanei. Hidratarea redusă, alimentația necorespunzătoare pot
duce la afectarea acestora în timp, astfel încât detoxifierea rinichilor
poate fi o metodă de a-i menține la nivel optim. Rinichii au rolul de
filtru al organismului, îndepărtând reziduurile, toxinele și apa în exces,
curățându-se singuri în acest proces. Au nevoie doar de suficiente
lichide pentru a face acest lucru. Programele de detoxifiere implică, de
obicei, o anumită dietă pe parcursul a câteva zile, și, deși există puține
studii care să confirme științific eficiența lor, totuși anumite plante
folosite în aceste programe pot susține sănătatea rinichilor.
Cum contribuiţi la
detoxifierea rinichilor

1. Beţi mai multă apă,
recomandabil 2 litri/zi.
2. Reduceţi consumul de
sare, precum și de alimente
procesate (mezeluri),
îndulcitori artificiali, carnea
de porc/vacă, alcool și
cafeină.
3. Creșteţi consumul de
fructe și legume.
4. Introduceţi oțetul de mere
în alimentația ta (de exemplu,
adaugă 2 linguri în salată).
Acidul citric contribuie la
dizolvarea pietrelor la rinichi.
5. Beți limonadă! Limonada,
băută zilnic, reduce rata
de formare a pietrelor la
rinichi și dizolvă elementele
constitutive ale acestora.
Persoanele care au deja
pietre la rinichi pot combina
lămâia cu uleiul de măsline,
pentru a ameliora senzațiile
neplăcute sau dureroase ale
eliminării.
6. Consumați fructe precum
pepenele roșu, pentru
hidratare și curățare a
rinichilor, sau rodiile, bogate
în potasiu, pentru a reduce

aciditatea urinei și a preveni
formarea pietrelor.
7. Folosiți busuiocul în
preparate. Acesta are
efect diuretic, contribuie la
eliminarea pietrelor la rinichi
și scade nivelul de acid uric
din sânge.

Sprijină sănătatea
rinichilor cu dieta de 2
zile

Ziua 1
Mic dejun: 240 gr (pentru
fiecare) - lămâie, ghimbir și
suc de sfeclă, plus 1 sfert de
ceașcă de merișoare uscate.
Prânz: Smoothie din lapte de
migdale, 1/2 cană de tofu, 1/2
cană de spanac, 1/4 cană de
fructe de pădure, 1/2 de măr
și 2 linguri de semințe de
dovleac.
Cină: Salată verde,
120 gr carne de pui
sau pește, 1/2
cană de boabe
de struguri și
1/4 cană de
alune.

Ziua 2
Mic dejun: Smoothie din
1 cană de lapte de soia, 1
banană înghețată, 1/2 de
cană de spanac, 1/2 cană
afine, 1 linguriță de spirulină.
Prânz: 1 cană de mei
fierbinte, cu 1 cană de fructe
proaspete și 2 linguri de
semințe de dovleac.
Cină: o salată mare din
diferite tipuri de salate verzi,
120 gr de carne de pui sau
pește, 1/2 cană de orz gătit
și un strop de suc de lămâie
cu suc de cireșe și portocale
neîndulcit.

MIȘCARE

Înotul

Benefic în reumatism
Articulațiile reprezintă țesutul
conjunctiv care înlesnește mișcarea
oaselor, astfel încât, între acestea,
să nu se producă frecare sau apăsare
în mod direct. Termenul de „reumatism”
acoperă afecțiunile cartilajului articular, precum
osteoartrita, artrita reumatoidă, spondilartropatii,
lupusul, boli osoase metabolice, bursită, gută, fibromialgie sau
sindromul de canal carpian. Afecțiunile reumatismale nu se vindecă,
însă simptomele se pot ameliora.
În lipsa unei intervenții
integrate, durerile pot
împiedica realizarea chiar
și a unor activități de bază.
Pe lângă tratamentul
medicamentos specific,
există anumite activități care
diminuează durerile, precum
fizioterapia, exercițiile lejere de
tip yoga, pilates, tai-chi, înot.
Înotul este un sport care
implică tot corpul și, fără
a pune presiune ridicată
asupra organismului, ajută
la menținerea flexibilității
articulațiilor, mobilizează
toate grupele de mușchi,
tonifiază și contribuie
la relaxarea psihică a
practicanților. În ceea
ce privește afecțiunile
reumatismale, beneficiile
înotului apar în timp, astfel
încât este nevoie de formarea
unui program personal
susținut.
Începeți cu o scurtă încălzire.
Aceasta presupune o
plimbare de 5-10 minute
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urmată de mici întinderi,
aplecări sau rotiri. Iată mai
jos câteva tipuri de activități
care pot fi realizate în mediul
acvatic:

1. Exercițiile aerobice
în apă

• Bicicleta în apă – folosiți un
element ajutător de spumă
pentru a vă menține la
suprafață și pedalați pe sub
apă ca și cum ați merge cu
bicicleta.
• Călcatul în apă cu pași
mari (progresiv) - folosiți un
element ajutător de spumă
pentru a vă menține la
suprafață, mișcați picioarele
și brațele ca și cum ați merge
la pas rapid. Faceți la început
pași mici, creșteți progresiv
deschiderea brațelor și a
picioarelor, astfel încât să
evitați întinderile de mușchi.
• Mersul prin apă – într-o
piscină cu nivel mediu de apă,
mergeți normal, apăsând
talpa de la călcâi până la
degetele mari, exact ca pe
uscat.

2. Înotul

Greutatea corpului este
preluată de apă, iar mișcările
cursive contribuie la
flexibilizarea articulațiilor
principale, dezvoltarea
mușchilor și corectarea
posturii. Propuneți-vă un
număr de bazine pe care
doriți să îl parcurgeți, dar
dacă simțiți că amețiți, că
vă pierdeți respirația sau
că se intensifică senzațiile
dureroase, opriți-vă din
activitate.
Cereți sfatul medicului
înainte de orice tip de
program sportiv. Atunci când
articulațiile sunt deja foarte
afectate, există anumite
riscuri sau chiar interdicții
pe care trebuie să le luați în
considerare.

MIȘCARE

Întotdeauna
relaxați-vă după
antrenament
Atunci când ne pregătim musculatura şi ligamentele pentru a face faţă
unui antrenament, întotdeauna începem cu încălzirea. Știaţi, însă, că şi
relaxarea post-efort este foarte importantă? Iată de ce şi cum vă puteţi
relaxa eficient.
Beneficiile relaxării după
antrenament

În timpul antrenamentelor,
mai ales atunci când efectuaţi
exerciţii noi, de dificultate sau
durată mai mare, se produce
o întindere ce generează
o uşoară deteriorare sau
micro-rupere a ţesuturilor
musculare. Corpul inițiază
procesul de reparare prin
declanșarea inflamației
la locul vătămat. Lichidul
se acumulează în mușchi,
creând senzaţia de presiune
şi durere, cunoscută drept
febră musculară, care
debutează la 12 până la 24
de ore de la antrenament.
Relaxarea musculaturii în
urma unui efort susţinut
asigură o recuperare optimă
a ţesuturilor şi o stare de
bine generală, reducând
atât intensitatea, cât şi
prelungirea în timp a febrei
musculare.

Moduri de relaxare după
antrenament

1. În primul rând este esențial
să vă hidrataţi în timpul

antrenamentului. Apa poate
preveni inflamația, ajută
la eliminarea toxinelor și
oferă mușchilor nutrienții
de care au nevoie în timpul
exerciţiilor.
2. Respiraţi profund la finalul
antrementului: inspiraţi şi
expiraţi adânc şi lent, în
timp ce vă imaginaţi că toată
tensiunea iese încet din corp.
Concentraţi-vă atenţia asupra
procesului de relaxare a
fiecărei grupe de muşchi.
3. Utilizaţi o rolă din
spumă pentru un masaj de
profunzime. Sprijiniţi fiecare
picior şi, apoi, fiecare braţ,
pe rola din spumă şi rulaţi cu
toată greutatea membrului
pe fiecare grupă de muşchi.
Această tehnică este utilizată
pentru a elibera tensiunea
din mușchi și țesuturile
conjunctive (fascia), ajutând
la transportul fluidelor care
se acumulează în mușchi
după exercițiu.
4. Efectuaţi câteva exerciţii

uşoare de întindere, care
să includă, pe rând fiecare
grupă de muşchi. Menţineţi
fiecare postură pentru 20-30
de secunde.
5. După aproximativ 30 de
minute de la antrenament
puteţi lua o gustare uşoară
formată din proteine şi
carbohidraţi, pentru a
furniza aminoacizii necesari
reconstrucţiei musculare,
precum şi în scopul de a
reechilibra energia consumată
în timpul antrenamentului.
Fructele şi legumele sunt de
asemenea esențiale pentru a
oferi organismului vitaminele
și mineralele ce susţin
vindecarea, precum vitamina
C şi zinc.
6. Odihna este extrem de
importantă după exerciţiu
fizic intens, aşadar, încercaţi
să dormiţi suficient
în noaptea ulterioară
antrenamentului pentru a
oferi musculaturii timp de
regenerare.
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LA DRUM
CU ALPHEGA

Invitaţie în
Ţara Haţegului
O microregiune de o bogăţie istorică greu de egalat, de un fantastic atât
de atrăgător şi totuşi, atât de puţin explorată şi cunoscută, precum Ţara
Haţegului nu credem să mai fi cunoscut în România. Fiecare vizită aici,
ne deschide şi mai multe orizonturi de înţelegere, cu atât mai mult cu cât
de fiecare dată vedem cum creşte, se dezvoltă şi devine mai accesibilă
pentru vizitatori.
De la vulcani şi dinozauri,
până la daci şi romani
Ţara Haţegului se află în
sudul judeţului Hunedoara
şi este împejmuită de Munţii
Retezat, Şureanu, Ţarcu şi
Poiana Ruscă, iar localităţile
emblematice sunt Haţeg,
Sântămărie Orlea, Densuş,
Peşteana, Râu de Mori,
Sarmizegetusa, Sălaşu de
Sus, Mălăieşti.
Ceea ce foarte puţine
persoane ştiu este, însă,
faptul că acum 70.000.000 de
ani, aici era o insulă formată
din erupţiile vulcanilor
ce sălăşuiau pe fundul
Mării Tethys, populată de
dinozauri pitici şi survolată
de dinozauri zburători gigant.
Fosilele acestor creaturi au
fost descoperite de baronul
Franz Nopcsa, om de ştiinţă
din Silvaşul de Sus, în urmă
cu mai bine de 120 de ani.
Aşadar, dacă vreţi să păşiţi
pe urmele dinozaurilor, nu
trebuie decât să pătrundeţi
în acest areal fantastic, unde
voluntarii de la Geoparcul
Internațional UNESCO Țara
Hațegului, primul teritoriu din
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țară recunoscut
de UNESCO,
au realizat
în ultimii ani
proiecte de
valorificare
turistică,
educaţională
și științifică
deosebită.
Geoparcul este punctat
cu Casele Geoparcului, unde
veţi afla povestea Pământului
şi a vieţuitoarelor de acum
milioane de ani sau veţi
experimenta ce înseamnă să
fii paleonotolg ori geolog. O
parte dintre ele sunt închise
din cauza pandemiei de
COVID-19, aşadar verificaţi
înainte de a porni în explorare.
Noi am putut vizita Casa
Vulcanilor, concepută şi
coordonată de Asociaţia
Drag de Haţeg împreună
cu voluntarii geoparcului
şi al comunității din satul
Densuș. Aici am aflat o
mulţime de lucruri nebănuite
despre roci şi despre munţi,
despre creaturile care trăiau
odinioară pe tărâmurile de
astăzi ale Ţării Haţegului. Am
experimentat şi explorat cu

mâinile, ochii şi
picioarele goale
roci vulcanice,
fosile din
cretacic
şi Poteca
Timpului.
Vizitele la
Casa Vulcanilor
se fac pe bază de
programare, aşadar
înainte de a porni la drum,
intraţi pe site-ul
https://www.casavulcanilor.ro/
Mai târziu, în epoca fierului,
arealul actual al Ţării
Haţegului era locuit de getodaci, care şi-au construit în
Munţii Orăştiei din apropiere
celebrele fortificaţii incluse,
la rând lor, în Patrimoniul
Mondial UNESCO: CosteştiBlidaru, Costeşti-Cetăţuia şi
Sermizegetusa Regia, capitala
regatului dac din timpul
lui Decebal. La graniţa cu
judeţul Caraş-Severin, se află,
conform unor istorici, Tapae,
locul primei mari bătălii
dintre daci şi romani, cei din
urmă reuşind să străpungă
frontul dacilor şi să pătrundă
în Ţara Haţegului. De aici, în

doar 5 kilometri, se ajunge
la Sarmizegetusa Ulpia
Traiana, capitala provinciei
romane Dacia, construită
după cucerirea Daciei de către
romani, între anii 108-110.
Este un sit impresionant
prin importanţa în epocă,
dimensiuni şi contrucţiile ce
pot fi încă vizitate: amfiteatru,
templul zeiţei Nemesis,
palatul Augustalilor, temple
închinate zeilor, sanctuar,
necropolă, Praetorum
procuratoris, forul lui Traian şi
altele. Complexul arheologic
cuprinde şi un muzeu, însă
acesta poate fi închis din
cauza pandemiei.
Perioada medievală: biserici
de piatră, legende şi cetăţi
În perioada medievală Ţara
Haţegului este atestată prin
celebra Diplomă a Cavalerilor
Ioaniţi, din 1247, aici
găsindu-se ducatul lui Glad.
Vin apoi cnezii, formează
cnezate, construiesc biserici
din piatră, ce încă se mai
păstrează. Ulterior apar
Corvinii, iar în secolele
următoare zona ajunge sub
stăpânire habsburgică. În
Ţara Haţegului se regăsesc
unele drintre cele mai vechi
şi mai fascinante biserici
din România, ce au la bază
cărămizi de piatră din

colonia antică
Ulpia Traiana
Sarmizegetus şi pietre
funerare antice.
Cea mai frumoasă biserică
de piatră din Ţara Haţegului
este, fără îndoială, Biserica
“Sfântul Nicolae” din Densuş,
ce datează din secolele XIIXIII, fiind ridicată pe locul
unei foste capele din secolul
IV d. Hr, din piatra adusă de
la Ulpia Traiana: cărămizi,
elemente decorative, pietre
funerare, altare suprapuse ce
formează coloane la interior.
O altă biserică este Biserica
“Sfântu Gheorghe” din
Streisângeorgiu, construită în
stil romanic, între 1313-1314,
conform inscripției slavoromâne găsită pe zidul său.
Biserica este unul dintre cele
mai emblematice monumente
de arhitectură medievală din
Transilvania atât prin stilul
şi structura sa ce au dăinuit
în timp, cât şi prin valoarea
picturii, ce datează încă de la
începuturi.
Una dintre cele
mai fermecătoare
cetăţi medievale,
construită în
secolul al XIVlea de cneazul
Cândea, pe Valea
Râuşorului, în
satul Suseni este

Cetatea
cnezială a Cândeştilor sau
Cetatea Colţ, edificată pe un
vârf de stâncă. Jules Verne a
fost impresionat de acest cuib
de vulturi transilvan, atunci
când a scris romanul Castelul
din Carpaţi. Cetatea Colţ are
un plan neregulat, dezvoltat
în jurul unui donjon masiv, o
parte din aceasta prăbuşinduse în timp. A fost, însă, cea
mai puternică cetate cnezială
din Transilvania. După un
traseu de aproximativ 30
de minute prin pădure, veţi
ajunge la zidurile cetăţii.
De aici, priveliştea vă va
tăia respiraţia, întrucât în
depărtare se zăreşte Masivul
Retezat, iar Râuşorul îşi
poartă albia până la poalele
muntelui.
Cetăţi cneziale încă ascunse
în spatele unor ziduri de
protecţie sau chiar frumos
restaurate, rezervaţii naturale
brăzdate de trasee turistice,
Rezervaţia de zimbri HaţegSilvuţ şi alte atracţii crează
această oază de frumos ce
aşteaptă să fie descoperită.
Călătorie plăcută,
Echipa i-Tour
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