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EDITORIAL

Efecte adverse în
terapia cancerului
Recomandări pentru pacienți

Dr. Bogdan Georgescu, Medic Specialist Oncologie Medicală
(Continuare din numărul anterior)

Infecţiile

Chimioterapia vă poate
predispune la infecţii. Acest
lucru este cauzat de faptul
că majoritatea citostaticelor
afectează măduva spinării
şi îi scad capacitatea de
a produce leucocitele din
sânge, acestea fiind celulele
care luptă împotriva multor
tipuri de infecţii. O infecţie
poate debuta în orice parte
a corpului, inclusiv cavitatea
bucală, piele, plămâni,
tractul urinar, rect şi tractul
reproducător.
Când numărul de leucocite
este mai mic decât normal,
este foarte important să
încercaţi să preveniţi
infecţiile prin
următoarele măsuri:
• Spălaţi-vă pe mâini
cât de des posibil
de-a lungul zilei.
Spălaţi-vă foarte
bine înainte de a
mânca şi înainte
şi după ce folosiţi
toaleta.
• Spălaţi-vă zona
rectală într-un mod
delicat, dar atent
după fiecare folosire
a toaletei. Cereţi
sfaturi asistentei sau
medicului dvs dacă această
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zonă devine iritată sau
dacă suferiţi de hemoroizi.
Întrebaţi-vă medicul dacă
vă este permis să folosiţi
unguente sau supozitoare.
• Păstraţi distanţa faţă de
persoane ce suferă de boli
molipsitoare ca răceli, gripă,
rujeolă, varicelă. Încercaţi
de asemenea să evitaţi
aglomerările.
• Păstraţi distanţa faţă de
copiii care au fost imunizaţi
recent prin vaccinuri
împotriva poliomielitei,
varicelei, oreionului,
rubeolei.
• Nu vă tăiaţi sau rupeţi
cuticulele.

• Aveţi grijă să nu vă tăiaţi
sau să vă zgâriaţi când
folosiţi foarfeci, ace sau
cuţite.
• Folosiţi un aparat de
ras electric în locul unuia
obişnuit pentru a preveni
tăieturile.
• Folosiţi o periuţă de dinţi
moale pentru a nu vă răni
gingiile.
• Nu vă iritaţi acneea sau alte
leziuni cutanate preexistente
(psoriasis, leziuni alergice,
leziuni post înţepături
insecte).
• Faceţi băi şi duşuri călduţe,
nu fierbinţi, în fiecare zi.
Uscaţi-vă pielea cu gesturi
delicate, prin tamponare, nu
vă frecaţi pielea cu prosopul.
• Folosiţi loţiuni sau uleiuri
pentru a vă înmuia pielea şi
a o vindeca atunci când
se usucă şi se crapă.
• Spălaţi imediat
tăieturile şi
zgârieturile cu apă
călduţă, săpun şi
antiseptice.
• Folosiţi mănuşi
pentru protecţie
când faceţi
munca din grădină
sau când faceţi
curăţenie în casă
sau curăţaţi resturile
animalelor sau ale
copiilor mici.
• Nu vă faceţi imunizări

decât după
ce verificaţi
dacă sunt
permise,
întrebându-l
pe medicul dvs.
Majoritatea
infecţiilor sunt
produse de
bacteriile existente
în mod normal pe
piele, în intestine sau
în tractul genital. În
unele cazuri, cauza infecţiei
poate fi necunoscută. Când
numărul de leucocite este
scăzut, organismul dvs poate
deveni incapabil să lupte cu
infecţia. Observaţi semnele
unei eventuale infecţii şi
verificaţi-vă trupul după
semnele acesteia, acordând
atenţie deosebită ochilor,
nasului, gurii şi zonei genitale
şi rectale.
Simptomele infecţiei sunt:
• Febră peste 37.0° C
• Frisoane
• Transpiraţii
• Diaree. (Aceasta poate
fi un efect advers al
chimioterapiei)
• Senzaţie de arsură la
urinare.
• Tuse severă sau dureri de
gât.
• Secreţii vaginale anormale
sau mâncărimi.
• Roşeaţă, umflare mai ales
în jurul unei răni, a unei zone
ce ustură, a unui coş sau în
jurul cateterului intravenos.

Sindromul asemănător
gripei

Unele persoane suferă de
simptome asemănătoare
celor cauzate de gripă de la
câteva ore până la câteva
zile după chimioterapie.
Aceste simptome: dureri
musculare, cefalee, senzaţie
de oboseală, greaţă, febră

uşoară,
frisoane
şi apetit scăzut
pot dura una până la trei
zile. Aceste simptome pot fi
cauzate şi de o infecţie sau de
cancer, deci este important
să verificaţi cu ajutorul
medicului dvs dacă este întradevăr vorba despre acest
sindrom.

Efecte adverse asupra
rinichilor şi a vezicii
urinare

Unele citostatice pot irita
vezica urinară sau pot afecta
permanent sau temporar
rinichii. Întrebaţi-l pe medicul
dvs dacă medicamentele
care vă sunt administrate fac
parte din această categorie
şi anunţaţi-l dacă aveţi orice
simptom care ar indica un
astfel de efect advers.
Semnele ce trebuie urmărite
sunt:
• Senzaţie de arsură sau
durere în timpul urinării
• Urinare frecventă
• Senzaţia că trebuie să
urinaţi imediat.
• Urină de culoare roşiatică
sau cu sânge.
• Febră
• Frisoane

În general, este o idee bună
să beţi multe lichide pentru
a asigura un debit urinar
normal şi pentru a preveni
problemele. Acest lucru
este deosebit de important
dacă medicamentele ce vă
sunt administrate fac parte
din categoria celor care
afectează rinichii şi vezica
urinară. Apa, sucurile,
cafeaua, ceaiul, supele,
băuturile răcoritoare,
supa de carne, îngheţata şi
gelatina sunt considerate
lichide. Medicul vă va spune
dacă trebuie să creşteţi
cantitatea zilnică de lichide.
Trebuie să ştiţi că unele
citostatice pot schimba
culoarea urinii (portocalie,
roşie sau galbenă) sau pot
determina un miros puternic
sau asemănător cu al
medicamentelor.
Pentru o scurtă perioadă
poate fi afectată şi culoarea
şi mirosul spermei.
Întrebaţi-l pe medic dacă
medicamentele dvs. au acest
efect.
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SFATUL
SPECIALISTULUI

Răceală, gripă sau
Covid-19?
Dr. Mariana Olingheru, Medic specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Toamna este sezonul răcelilor și al altor infecții respiratorii. An de an,
ne confruntăm cu aceste probleme. Răceala și gripa sunt cel mai des
întâlnite afecțiuni în sezonul rece. Ce aduce nou sezonul rece în acest
acest an? Infecția cu SARS CoV-2, respectiv Covid-19. Cum le deosebim?
Atât prin simptomele prezente cât și prin teste specifice de diagnostic.
Vă oferim câteva informații care să vă orienteze atunci când apar
primele semne de infecție respiratorie.
Răceala comună

Răceala comună sau
guturaiul este cea mai
cunoscută și cea mai
frecventă boală în populația
generală.
Cauza: răceala este cauzată
de peste 200 de virusuri
(rhinovirusuri, adenovirusuri
etc). Deși este mai frecventă
în sezonul rece, răceala poate
să apară oricând în cursul
anului.
Debutul bolii: în răceală,
simptomele apar progresiv,
debutul este mai lent.
Simptome principale: rinoree
(secreții nazale abundente),
nas înfundat, strănut, tuse
(la început seacă, iritativă,
care devine în câteva
zile productivă), stare de
oboseală.
Durata și evoluția bolii:
răceala este, de obicei,
ușoară, durează de la la
3-4 zile până la 10 zile și se
vindecă fără sechele.
Caracteristici: debutul este
progresiv, congestia nazală
este simptomul principal,
iar febra este ușoară sau
absentă.
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Confirmarea de diagnostic:
se face în principal prin
analiza manifestărilor clinice.
Investigațiile paraclinice
pot fi necesare dacă apar
anumite complicații sau dacă
simptomele se agravează
în ciuda tratamentului
simptomatic.

Gripa

Cauza: gripa autentică este
cauzată de virusurile gripale
(influenza A și B) și este des
întâlnită iarna și primăvara
devreme.
Debutul bolii: gripa
debutează brusc și violent, cu
febră mare, însoțită de alte
simptome severe.
Simptome principale: febră
mare, însoțită de slăbiciune
și oboseală, tuse uscată,
frisoane, dureri musculare,
dureri puternice de cap,
dureri oculare și roșu în gât.
Febra poate dura 3-5 zile,
congestia nazală poate lipsi.
Evoluția bolii: gripa durează
mai mult decât răceala și
are o perioadă de refacere
a organismului mai mare.
În gripa necomplicată, după

vindecare este posibil ca
oboseala și tusea să dureze
până la 3 săptămâni.
Durata simptomelor: 7-14
zile.
Caracteristici: debutul este
brusc, simptomele apar toate
odată și sunt mai severe
decât în răceală.
Confirmare de diagnostic:
serologie pentru virusurile
influenza A și B. Testul rapid
pentru depistarea virusurilor
gripale influenza A și B este
un test screening efectuat
din secrețiile nazale, care se
recomandă a fi efectuat când
simptomatologia sugerează
gripa. Recoltarea este bine să
se facă în mai puțin de 4 zile
de la debutul simptomelor.

COVID-19

Este o boală infecțioasă
recent apărută la nivel
mondial, cauzată de noul
coronavirus.
Cauza: virusul SARS CoV-2,
care face parte din familia
coronavirusurilor.
Manifestări: infecția cu
SARS Cov-2 poate evoluează
diferit, cu simptome ușoare,

moderate sau severe
(Sindromul respirator acut
sever SARS), dar și fără
simptome.
Simptome principale: febră,
tuse uscată persistentă,
oboseală, probleme de
respirație.
Simptome distinctive:
• probleme de respirație
(respirație dificilă); senzația
de scurtare a respirației
apare în zilele 5-7 și este
un semn de progresie spre
severitate;
• pierderea simțului gustului
și a mirosului apare la 1 din 3
pacienți.
Alte simptome posibile:
durere în gât, dureri de
cap, mialgii, tulburări
gastrointestinale (diaree)
Simptome mai rare în COVID
19: nas înfundat, nas roșu,
care curge.
Perioada de incubație:
intervalul de la momentul
infectării până la apariția
simptomelor este, în
medie, de 5-6 zile, dar
poate ajunge până la
14 zile.

Perioada de contagiozitate:
persoanele infectate cu SARS
Cov-2 pot transmite boala
de la momentul infectării, pe
toată perioada simptomelor,
dar și după dispariția
acestora, cel putin încă 10
zile după unii specialiști.

SIMPTOME CHEIE
ÎN COVID-19

La adulți: febră, tuse seacă
persistentă, probleme de
respirație.
La copii: febră, dureri de
cap, oboseală, tulburări
digestive, erupții cutanate.
Durata simptomelor: 7 până
la 25 de zile.
Confirmare de diagnostic: se
face prin testarea ARN Viral
SARS-CoV-2/ test RT-PCR.

Se recomandă recoltarea
exsudatului naso-faringian
înainte sau după 4 ore de
la toaleta cavităţii nazale și
bucale, și evitarea ingestiei
de alimente/lichide.

Când trebuie să vă
adresați medicului de
urgență?

Dacă prezentați febră
sau tuse persistentă,
asociată cu probleme de
respirație (senzația că vi
se taie respirația, senzația
de greutate în respirație,
respirație afectată de eforturi
minime (precum mersul
și vorbirea), durere sau
presiune în piept, oboseală
constantă - solicitați de
urgență ajutor medical de
specialitate!

NOUTĂŢI MEDICALE

Premiul Nobel pentru
medicină în 2020
Premiul Nobel pentru medicină acordat
cercetătorilor care au descoperit
virusul hepatitei C

În data de 5 octombrie 2020, cercetătorii
Harvey J. Alter, Michael Houghton şi
Charles M. Rice au primit premiul Nobel
pentru medicină, conferit de Comitetul Nobel
din cadrul Institutului Karolinska din Stockholm,
Suedia, pentru descoperirea virusului hepatitei C.
Descoperirea virusului
hepatitei C

Chiar dacă anumite
medicamente, consumul
excesiv de alcool şi toxinele
pot afecta ficatul, cele
mai frecvente cauze ale
inflamaţiilor hepatice sunt
cele virale, şi anume virusurile
hepatice A, B şi C. Virusurile
hepatice A şi B au putut fi
identificate, încă din anii 1960,
iar bolile provocate de acestea
- tratate şi prevenite prin
dezvoltarea de medicamente și
vaccinuri. Virusul hepatitei C a
fost descoperit mult mai târziu.
Ca urmare a cercetărilor
realizate, în mod independent,
de către cei trei oameni de
ştiinţă americani pe parcursul
a peste 10 ani, aceştia au putut
identifica structura şi modul
de acţiune a celui de-al treilea
virus hepatic.
În cursul anilor 1970, Harvey
J. Alter a observat incidenţa
unui tip diferit de hepatită

8

virală, nici A, nici B, în cazul
anumitor pacienţi supuşi
transfuziilor sangvine, ceea
ce a devenit o prioritate în
cercetarea medicală a acelor
ani, în Statele Unite ale
Americii. Michael Houghton
a fost cel care a identificat o
serie de anticorpi în sângele
celor infectaţi, conţinând
ARN al unui nou tip de virus,
ce provenea din familia
Flavivirus, denumit ulterior
Hepatita C. În continuare,
Charles M. Rice a studiat
modul de replicare al noului
virus, pentru a descoperi
dacă este, el însuşi, capabil
să provoace hepatita cronică
şi a obervat că genomul viral
poate determina înmulţirea
virusului şi infectarea
categorică a ficatului.

Hepatita infecţioasă

Cele trei tipuri de virurusuri
hepatice diferă prin sursa
şi modul de acţiune.
Astfel, hepatita A este

transmisă de apă sau
alimente contaminate, cu
impact redus pe termen
lung asupra pacientului. În
schimb, hepatita B şi C se
transmit prin sânge și fluide
corporale şi constituie o
amenințare mult mai gravă,
prin afectarea funcţiilor
ficatului, până la declanşarea
cancerului hepatic.

Semnificaţia premiului
Nobel pentru medicină în
2020

Descoperirile celor trei
laureați ai Nobelului au
revoluţionat modul în care se
realizează analize de sânge,
eliminând astfel riscul de
transmitere a hepatitei prin
transfuzie într-o mare parte
a lumii. Această descoperire
a permis, de asemenea,
dezvoltarea de medicamente
antivirale ce pot vindeca
boala, o problemă majoră de
sănătate la nivel mondial.

FAMILIE

Adaptarea la grădiniță
a copiilor mici
Diana Amza, Psihoterapeut

Începerea creșei sau grădiniței reprezintă,
atât pentru copii, cât și pentru părinți o
provocare. Separarea de părinți poate fi
dureroasă, iar uneori este însoțită de
teama de a relaționa cu persoane
necunoscute sau de a fi abandonați într-un
mediu nou. Deseori, toate acestea se pot
manifesta prin acuze somatice – dureri de
burtă, febră, dureri de cap, tulburări digestive,
stări de greață sau alte simptome care nu pot
fi explicate medical.
Cum puteți ajuta copilul
să treacă mai ușor prin
perioada de adaptare

În primul rând, pregătiți
copilul pentru frecventarea
grădiniței cu câteva
săptămâni înainte. Vizitați
spațiul ales de câteva
ori, ajutați-l să cunoască
educatoarea care îl va prelua
la grupă și colegii. Copilul
poate rămâne, în această
fază, observator sau se
poate implica direct în jocuri.
Vorbiți-i cu entuziasm despre
grădiniță, despre prietenii pe
care și-i va face sau despre
activitățile interesante.
Familiarizați-l cu noua rutină,
folosind chiar și suport vizual,
în cazul copiilor de vârste
mici. Puteți folosi carduri cu
momentele principale ale
rutinei zilnice, inclusiv dusul
la grădiniță, joaca (pentru
programul lung, pregătiți și

carduri cu masa de prânz și
somnul), preluatul de către
un membru al familiei pentru
a se reîntoarce acasă, sosirea
părinților de la muncă, joaca
împreună, șamd. Arătați
copilului cum vor decurge
lucrurile în mod repetat și
respectați rutina stabilită,
oferind astfel siguranță,
predictibilitate și încredere.
Despărțirea la grădiniță va
fi întâmpinată cu tristețe
– copilul se poate agăța
de mamă și poate plânge.
Reasigurați-l, amintindu-i
momentul zilei în care vă
revedeți, îmbrățișați-l,
luați-vă la revedere și lăsați
educatoarea să îl preia. Este
firesc ca acest tipar să dureze
o săptămână sau două, astfel
încât este nevoie să arătați
răbdare și calm față de ritmul
copilului de a se adapta.
O altă strategie de a gestiona

despărțirile este ca persoana
care duce copilul la grădiniță
să fie una față de care copilul
are un atașament redus. Spre
exemplu, dacă despărțirile
de mamă sunt dureroase,
despărțirile de tată sau de
bunic pot fi mai ușoare.
În cazul în care copilul
manifestă diferite dureri
inexplicabile din punct de
vedere medical, puteți lua
în considerare somatizarea
– exprimarea unor emoții
și conflicte interne prin
intermediul corpului. Vorbiți
cu copilul numind emoțiile
prin care trece, arătând
înțelegere față de starea lui
și față de modul în care a
ales să vă comunice acest
lucru. Puteți folosi jucăriile
copilului pentru a pune în
scenă lucrurile nerostite și a
găsi soluții în spațiul neutruamuzant al jocului.
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FAMILIE

Imunitate optimă
în sezonul rece
Sistemul imunitar este cel care ne protejează de virusuri, bacterii,
ciuperci şi paraziţi, tot el, prin răspunsul imun fiind cel care susţine
lupta împotriva acestora, odată pătrunşi în organism. Toamna este o
perioada în care trebuie să ajutăm sistemul imunitar să facă faţă noilor
provocări ale sezonului rece: infecţiile respiratorii.
De făcut!

Alimentaţie variată şi
bogată nutritiv, bazată pe
fructe, legume, sâmburi
şi cereale integrale,
carne slabă de calitate
şi peşte. Alimentele
trebuie să livreze
necesarul de vitamine,
minerale, fibre şi
acizi graşi esenţiali:
vitaminele A, B, C,
E, magneziu, calciu,
seleniu şi zinc, fibre, acizi
graşi Omega 3, 6 şi 9. De
asemenea, probioticele sunt
esenţiale pentru sănătatea
tractului digestiv, aşadar,
iaurtul, kefirul, ceaiul
kombutcha sau alte alimente
fermentate vor fi prezente în
alimentaţia din acest sezon.
Consumaţi cel puţin o masă
caldă pe zi, cele 5 porţii de
fructe şi legume proaspete,
pregătiţi gustări sănătoase
şi băuturi fără zahăr pentru
cei mici.
Beţi cel puţin 2 litri de
lichide: apă, infuzii de plante
precum soc, echinacea,
cătină, fructe de pădure sau
cimbru, ceai verde şi sucuri
naturale.
Cel puţin 30 de minute
de exerciţii fizice pe zi
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partener sau împreună cu cei
mici, dar să excludă privitul
la ecrane sau cititul ştirilor
– lumina albastră nu vă
permite să vă odihniţi, iar
stresul scade numărul
limfocitelor, globulele
albe care combat
infecţiile.

tonifică musculatura, susţin
producţia de endorfine şi
ajută sistemul imunitar. În
acelaşi timp, activitatea fizică
scade nivelul cortizolului,
contribuie la menţinerea unei
greutăţi corporale normale
şi la îmbunătăţirea calităţii
somnului.
Odihna suficientă, 7-8 ore,
noaptea vă va ajuta să fiţi
mai eficienţi şi mai relaxaţi
în timpul zilei, precum şi să
evitaţi mai uşor eventuale
îmbolnăviri. Creaţi un ritual
de relaxare, în fiecare seară,
care să includă un duş cald,
lectură, chiar alături de

Igiena corectă a
mâinilor şi a feţei,
alături de dezinfectarea
suprafeţelor atinse
frecvent (telefon mobil,
chei, mouse, laptop, clanţe şi
mânere ale uşilor) vă poate
feri de virusuri. Aşadar,
evitaţi să vă atingeţi faţa
şi respectaţi regula de
spălare a mâinilor timp de
20 de secunde, apoi uscaţile bine. Pentru igienizarea
aerului din interior, aerisiţi
bine încăperile, utilizaţi un
vaporizator sau umidificator,
unde puteţi picura ulei
esenţial de eucalipt, chimbru
sau levănţică, sau chiar un
purificator de aer.

De evitat!

Renunţaţi la fumat, reduceţi
consumul zahăr şi de alcool
– toate acestea afectează
negativ eficacitatea
sistemului imunitar.

FAMILIE

De ce ne temem
de strănut?
Crina Coliban

Există o serie de boli care se transmit
pe cale aeriană. Așadar, ar fi de mare
folos pentru părinți, și nu numai, să
înțelegem mai multe despre strănut
și cum ar trebui gestionat pentru a ne
proteja sănătatea.
Nasul are rolul de a primi
aerul în corp și de a-l
umidifica, încălzi şi purifica
de particulele nocive, acesta
fiind prima linie de apărare
împotriva agenților patogeni
din mediul înconjurător. Nările
sunt căptușite cu o mucoasă,
o membrană care filtrează
patogenii, alergenii, particulele
de praf sau orice altceva
călătorește prin atmosferă.
Cilii care vibrează de-a lungul
mucoasei conduc particulele
acestea în afara nasului sau
spre gât, pentru a fi înghițite
și duse în stomac, în loc să
ajungă în plămâni. Uneori,
însă, nasul este agresat așa
de tare de un astfel de iritant,
încât organismul îl va respinge
brutal, rapid. Drept urmare,
produce un strănut care se
manifestă ca o rafală puternică
de vânt, care ajută nasul să se
curețe.
Factorii care pot provoca
strănut sunt:
• Patogeni, adică virusuri
precum cei care genereză
răceală, gripă, covid, tuse
convulsivă (măgărească),
tuberculoză, pojar, varicelă

• Alergeni, precum
polenul, praful, puful sau
părul de animale
• Substanțe iritante, precum
detergentul, balsamul de
rufe, sprayurile, parfumurile
• Pensatul sprâncenelor
• Privitul la soare
• Frigul
Acești factori stimulează
nervul trigemen, cel mai
mare nerv cranian, care este
alcătuit din 3 nervi: oftalmic,
maxilar și mandibular.
Așadar, orice stimulează
ochii, nasul, gura, pielea feței
poate să genereze un strănut
puternic sau o serie de
strănuturi, cum se observă
la mulți oameni care nu se
mai opresc minute în șir când
încep să strănute.
Forța cu care vine strănutul
poate cauza accidente
interne, dacă este blocată,
în loc să fie expulzată prin
strănut, precum: durere
de cap, sângerări nazale,
presiune mare în sinusuri, în
urechi, surzire temporară,
până la ruptură de esofag.
Când strănuți sau când

strănută copilul tău, NU folosi
palma mâinii, NU strănuta
într-o parte sau cu barba în
jos. Acoperă gura și nasul
cu un șervețel de hârtie sau
ascunde-te în încheietura
unuia dintre brațe.

Măsuri pentru prevenirea
îmbolnăvirii în caz de
strănut

Întrucât unele virusuri pot
rămâne în atmosferă chiar şi
câteva ore după ce persoana
a strănutat acolo, iată ce poți
face:
• păstrează distanţa de 2
metri între persoane
• evită locurile aglomerate
• aerisește mereu bine după
ce au fost oameni la tine în
casă
• spală-te pe mâini cu apă și
săpun
• dezinfectează suprafețele
pe care le atingi cu mâinile
cu substanțe care conțin
minimum 60% alcool
• poartă mască de protecţie.
Hapciu! Sănătate!
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Părinte calm,
copil echilibrat
Diana Amza, Psihoterapeut

A fi părinte aduce cu sine provocarea de a ține pasul cu schimbările
rapide ale etapelor de dezvoltare, nevoilor și personalității în formare
a copilului. Există câteva lucruri pe care le puteți face pentru a gestiona
mai calm situațiile provocatoare şi emoțiile puternice, precum furia. Veţi
oferi, astfel, copiilor un bun model de conduită.
1. Identificați
comportamentele copilului
care declanșează în
dumneavoastră accesele
de furie. Deseori, iritarea
evoluează treptat în enervare,
iar aceasta se amplifică în
furie. Prindeți de la început
momentele în care aveți
control pe comportament.
Nu lăsaţi sentimentele să
escaladeze şi veţi putea
gestiona mai bine situația.
2. Luați o pauză. Creați
între spațiul scurt dintre
stimul și reacție o pauză – o
fracțiune de secundă este
deseori suficientă pentru
a vă reconecta la valorile
personale, la modul în
care doriți să fiți și să vă
comportați, la ceea ce
vreți să transmiteți copiilor
dumneavoastră. Asumați-vă
un rol de ghidare a copilului,
nu de controlare a acestuia,
scutindu-vă astfel nu doar de
o misiune imposibilă, ci și de
frustrări și enervare.
3. Pregătiți o strategie
pentru a gestiona
comportamentele
provocatoare. Găsiți alte
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trei lucruri pe care le puteți
face atunci când copilul
manifestă comportamentul
nedorit. De exemplu, puteți
comunica asertiv, puteți
reorienta atenția copilului
înspre altă activitate mai
puțin periclitantă sau mai
constructivă sau puteți
solicita ajutorul partenerului
mai calm.
4. Stabiliți în familie regulile
casei, afișați-le la vedere și
fiți pregătiți să le repetați
copilului, deoarece la vârste
mici este foarte posibil ca
aceștia să le uite. Formulați
regulile sub formă de
afirmații, evitați interdicțiile
(„Pe pat se doarme, se stă.
Pe jos se țopăie.”, „La băiță,
apa stă în cadă. Cana de
jucărie stă și ea în cadă”).
Folosiți disciplina prin
consecințe naturale, evitând
pedepsele care nu au
legătură cu fapta, de
exemplu „te scot
din cadă/iau
cănița înapoi,
dacă mai verși
apa din ea
pe podea”,
iar nu „nu

te mai uiți la desene dacă
mai verși apa din căniță pe
podea”.
5. Formulați-vă așteptări
realiste de la copii. Este
bine de știut faptul că abia
după adolescență se produce
maturizarea creierului, fapt
care va permite persoanei
să anticipeze riscurile, să își
controleze comportamentele,
să își gestioneze emoțiile.
Cu alte cuvinte, copiii capătă
control asupra impulsurilor
mai târziu și chiar dacă știu
regulile pe de rost, uneori
pur și simplu nu se pot
opri. Este rolul adultului
să le redirecționeze cu
blândețe și fermitate energia,
entuziasmul, curiozitatea
sau impulsurile spre lucruri
sigure pentru ei și pentru cei
din jurul lor.

FAMILIE

Cum gestionăm lipsa
somnului de noapte?
Mulţi oameni şi-ar
dori să poată lucra
noaptea, pentru a
avea mai mult timp
liber ziua. Munca
de noapte este,
însă, extrem de
solicitantă aducând
cu sine riscuri
pentru sănătate pe
termen lung datorate
modificării ritmului
cicardian.
Acesta este ceasul
nostru interior
care stimulează
apetitul şi digestia,
ritmul cardiac şi
tensiunea arterială,
funcţionarea
organelor interne,
eliberarea
hormonilor,
activitatea creierului
și temperatura
corpului.
Atunci când
desfăşurăm activităţi
în alte intervale
decât cel natural,
ceasul se perturbă
şi duce la alterarea
funcţiilor vitale.

Riscurile muncii de noapte
Medicii şi asistenţii medicali,
angajaţii în industria
aeronautică, pompierii
şi poliţiştii, şoferii care
lucrează în ture de noapte
suferă de lipsă cronică de
somn, dormind, în medie,
cu 2-3 ore mai puţin decât
cei care lucrează în timpul
zilei. Pot apărea, astfel, o
serie de probleme: de la
eficienţă scăzută în timpul
programului, la creştere
în greutate şi obezitate
datorate schimbării orelor
de masă în timpul în care
metabolismul este mai
lent, rezistenţă la insulină
şi diabet, risc crescut de
atac de cord şi cancer,
dereglări hormonale, lipsă
de vitamina D şi scăderea
eficienţei sistemului imunitar
în faţa infecţiilor, precum şi
depresie datorată izolării de
prieteni şi familie.

Un stil de viaţă sănătos

Întrucât riscurile de
dezvoltare a sindromului
metabolic (obezitate, atac
de cord şi diabet) se pot
instala chiar şi după o scurtă
perioadă de timp, este
esențial să vă menţineţi o
dietă echilibrată nutritiv şi
bogată în fructe şi legume.
Evitaţi consumul de cafea
cu cel puţin 3 ore înainte de
terminarea programului de
lucru şi beţi cel puţin 2 litri
de apă pe zi. De asemenea,
nu fumaţi cel puţin 3 ore
înainte de a vă culca. Nicotina
produce accelerarea ritmului

cardiac şi a respiraţiei,
precum, creând o stare
de alertă. Toate acestea
interferează cu procesul de
relaxare necesar pentru a
adormi şi cu o calitate bună a
somnului.
Exerciţiul fizic regulat
stimulează producţia de
dopamină, serotonină
şi endorfine, ajutând la
menţinerea unei stări de
bine, tonifiază musculatura
şi poate reprezenta un mod
de socializare, atunci când
este practicat împreună cu
cineva. În plus, practicând
sport în aer liber, vă expuneţi
luminii solare, iar organismul
dumneavoastră va sintetiza
necesarul de vitamina D.
Pentru un somn odihnitor,
chiar şi în timpul zilei, purtaţi
ochelari de soare pe drumul
spre casă, dacă deja acesta
a răsărit, păstraţi dormitorul
aerisit, răcoros şi cât mai
întunecat. De asemenea,
rugaţi membrii familiei să vă
permită să dormiţi.
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Cum să vorbești cu
copiii despre boli?
Crina Coliban

În ultima perioadă, părinţii au fost puşi, tot mai mult, în situaţia de a
explica celor mici de ce trebuie să se poarte altfel decât înainte, să
respecte o igienă mult mai strictă şi să păstreze distanţa faţă de prieteni.
Mai jos veţi regăsi câteva sfaturi pentru a face mai ușoară sarcina
părinților atunci când se întreabă cum ar trebui să le vorbească micuților
despre boli şi pentru a menţine sănătatea emoțională a copiilor noștri.
1. Nu îl speria pe copil prin
discuţii sensibile sau privitul
ştirilor la televizor împreună!
2. Nu discuta cu alți adulți
despre ce s-ar putea întâmpla
dacă tu, mama sau tatăl sau
bunicii s-ar îmbolnăvi.
3. Dacă, totuși, copilul aude
astfel de discuții, provoacă-l
să îți povestească ce simte,
ce crede despre ce a auzit.
4. Lasă-l să vorbească,
pune-i întrebări, nu îl
întrerupe și mai ales nu
îl judeca! După ce a văzut
cât de frică vă e vouă, este
nepotrivită replica “Nu ai de
ce să îți fie frică!”.
5. Spune-i că înțelegi că trece
prin momente dificile, atunci
când nu poate ieși din casă
sau când nu se poate juca cu
prietenii lui.
6. Propune și implică-te tu
în cât mai multe activități
distractive împreună cu el.
7. Dacă nu ai timp, dacă
muncești de acasă și ai
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nevoie de liniște, vorbește cu
ceilalți părinți și organizați
niște sesiuni de videoconferință, prin care să le
oferi copiilor ocazii dese de a
socializa, a povesti, chiar și a
se juca astfel.
8. E posibil să nu vrea să
vorbească sau să se joace,
pentru că nu s-au mai văzut
de mult și le greu să se
reconecteze, fără ajutor de
la părinți. Spune-i că și ție
ți-e greu să o vezi pe mama
colegului lui și că și ție ți-e
rușine să vorbești, dar că o
să reușiți împreună să treceți
peste rușinea asta.
9. Invită-l să îți povestească
ce înseamnă pentru el
(corona)virusul, boala. Cum
se simte? De ce se teme?
Poate nu se teme
deloc! Poate
se teme
pentru

că vă vede pe voi că vă temeți,
fără să știe exact de ce sau
dacă îi e frică și lui!
10. Invită-l să îți mai spună
orice informație mai aude
despre virus, să te anunțe
dacă află ceva interesant, ca
să simtă că și el contează în
familie.
11. Îi poţi transmite că boala
vine ca să ne amintească
să fim mai atenți la noi și la
cei din jurul nostru. Să fim
mai buni, să fim mai curați,
mai iubitori față de semenii
noștri, dar și față de planetă.
Bine să vă fie! Chiar și în
timp de pandemie!
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Greşeli frecvente
în răceală
Atunci când suntem răciţi sau avem simptome specifice infecţiilor
respiratorii superioare, ne dorim o însănătoşire cât mai rapidă şi
acţionăm în acest sens. Din păcate, extrem de frecvent, oamenii
fac o serie de greşeli care pot duce la răspândirea virală
sau chiar la înrăutăţirea stării generale.
• Vă menţineţi acelaşi ritm
de viaţă. În timpul bolii,
organismul direcţionează
energia disponibilă către
lupta cu virusul şi nu poate
susţine acelaşi stil de viaţă ca
înainte. Aşadar, oferiţi-vă mai
mult timp pentru odihnă, prin
concediu medical sau pauză
de la şcoală. Astfel, veţi putea
acorda mai multă atenţie
tratării infecţiei respiratorii,
protejându-vă colegii şi
apropiaţii de contactul direct
şi o eventuală contagiune.
Veţi avea ocazia să dormiţi
mai mult, permiţând
organismului să se vindece.
• Ignoraţi simptomele
severe. Atunci când suferim
de viroze sau răceli uşoare,
acestea pot trece cu remedii
naturale şi tratamente
simptomatice. Dacă, însă,
simptomele includ dureri
musculare şi de cap,
temperatură ridicată, tuse
uscată, este foarte probabil
să fie necesară o evaluare
medicală şi un tratament
antiviral adecvat.
• Vă trataţi exclusiv cu
medicamente. În timpul
unei viroze respiratorii ne
bazăm pe antiinflamatoare
şi decongestionante

nazale, însă acestea nu sunt
suficiente. Hidrataţi-vă! Beţi
cel puţin 2 litri de lichide pe
zi: apă, ceaiuri şi supe slabe
calde, limonadă şi sucuri
proaspăt stoarse. Acestea
ajută la decongestionare
prin fludificarea secreţiilor
nazale, ameliorează tusea
şi durerea în gât şi vă
conferă o stare mai bună.
Asiguraţi necesarul de
nutrienţi, vitaminele C şi D
şi minerale! O alimentaţie
variată, bazată pe fructe şi
legume proaspete susţine
sistemul imunitar în lupta cu
virusul.
• Sunteţi sedentari. Atunci
când suntem răciţi avem
tendinţa de a sta în pat
sau de a face cât mai puţin
efort. Aerul proaspăt şi
exercițiile fizice uşoare:
plimbări în natură, aerobic
sau gimnastică la domiciliu,
favorizează producţia
de dopamină - hormon
al fericirii, precum şi de
melatonină – hormon al
somnului.
Aşadar aerisiţi bine
încăperile şi alegeţi să
petreceţi timpul şi în aer
liber, atunci când starea
fizică vă permite, pentru

a vă îmbunătăţi
starea de spirit şi a vă ajuta
organismul să se odihnească
mai bine.
• Vă stresaţi. Producţia de
cortizol, hormon al stresului,
provoacă inflamaţie şi scade
capacitatea sistemului
imunitar de a produce celule
albe. Faceți un efort pentru
a vă concentra pe relaxare și
recuperare: citiţi ceva plăcut,
ascultaţi muzică relaxantă,
îngrijiţi plantele din casă
sau de afară, dacă vremea
permite.
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Beneficiile exprimării
afecțiunii
Diana Amza, Psihoterapeut

Exprimarea afecțiunii prin atingere
este esențială pentru dezvoltarea
neuropsihică a oamenilor și pentru
menținerea sănătății mintale și
a stării de bine. Încă din uterul
mamei, fătul are parte de senzații
tactile care țin de căldură,
presiune sau autostimulare.
Odată ajuns în mediul extern,
bebelușul depinde cu totul de
atingerea și grija mamei, contactul
piele la piele fiind deosebit de
calmant pentru mamă și copil.
Anumite experimente și fenomene
sociale au arătat că lipsirea copiilor de
atingere a dus la întârzieri semnificative
în dezvoltarea acestora și la afectarea
globală a sănătății psihice și fizice.
Atingerea este intens
reglementată cultural și
social, fiind apanajul relațiilor
apropiate, astfel încât există
permisiuni și interdicții cu
privire la frecvența lor, cine
poate oferi un anumit tip
de atingere, în ce context
sunt practicate atingerile
(de la strângerile de mână
la îmbrățisări), și ce părți
ale corpului sunt accesibile
atingerii (dacă o atingere pe
umăr poate părea amicală,
o atingere pe picior poate
încălca intimitatea persoanei,
fiind percepută ca un abuz).
În funcție de context,

atingerea poate așadar să
aibă efecte pozitive sau
negative, motiv pentru
care este indicat să cereți
permisiunea înainte de a
vă oferi îmbrățișările altor
persoane, fie că sunt adulți
sau copii. Iată mai jos câteva
motive pentru care merită
să spuneți: „Îmi dai voie să te
îmbrățișez?”

Șapte beneficii ale
atingerii

1. Atingerea afectuoasă
activează cortexul
orbitofrontal, asociat cu
învățarea, luarea deciziilor

și comportamentele sociale.
Mângâierea oferită copiilor
îi stimulează astfel să se
dezvolte. Chiar și în cazul
copiilor prematuri, terapia
prin atingere are efecte
pozitive, copiii luând în
greutate cu 47% mai mult
decât copiii prematuri care
nu au beneficiat de aceasta.
2. Atingerea afectuoasă are
efect calmant, liniștitor,
atât asupra copiilor, cât și
asupra adulților care trec
prin momente dificile. Mai
mult, beneficiile sunt valabile
nu doar pentru cel care
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Beneficiile exprimării afecțiunii - continuare
primește, ci și pentru cel
care oferă. Îmbrățisările, de
exemplu, îi fac pe oameni
să se simtă conectați și
apropiați, iar mângâierile
oferă liniștire.
3. Îmbrățisările, sărutările
și mângâierile contribuie
la reducerea nivelului de
stres. Atingerea stimulează
eliberarea oxitocinei, iar
aceasta la rândul ei are efect
calmant.
4. În viața de cuplu,
îmbrățisările au efecte
pozitive nu doar asupra
relației, ci și asupra stării de
sănătate, scăzând tensiunea
arterială.
5. Atingerile, de la masajul
profesionist până la a
ține pe cineva de mână,
contribuie la diminuarea
senzației de durere. Nu doar
că se produce scăderea
senzației de durere la
persoana suferindă, dar
undele creierului celor două
persoane se sincronizează,
în special undele alpha mu.
Astfel, atunci când vă aflați în
preajma unei persoane dragi
care suferă, este bine de știut
că un gest uman și firesc
– a o ține de mână – face o
diferență în viața ei, nu doar
psihologic (prin sentimentul
de conectare, de a fi iubit), ci
și în atenuarea durerii fizice.
6. Atingerile promovează
empatia – atunci când
partenera își ține de mână
partenerul de cuplu în timpul
unei conversații, acesta
tinde să manifeste mai multă
empatie. În plus, mângâierile
sau contactul tactil contribuie
la sincronizarea celor două
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persoane – nu doar în idei, ci
și la nivel fiziologic (bătăile
inimii, respirația).
7. O atingere prietenească
oferă încurajare, acest lucru
fiind relevant mai ales în
mediul educațional, unele
studii arătând că atunci când
profesorul atinge elevul în
mod prietenos, acesta tinde
să fie mai activ în timpul
orelor și să ofere mai multe
răspunsuri.
Sugestii accesibile
persoanelor singure
Privarea de atingere poate
deveni pe termen lung o
problemă, accentuând
sentimentul de singurătate
și deconectare de lume.
Pentru a beneficia de efectele
pozitive ale atingerilor,
persoanele singure pot apela
la diferite metode accesibile
lor. Astfel, puteți oferi mai
multă afecțiune animalelor
de companie: mângâiați-le,
țineți-le în brațe și lăsațivă bucurați de expresiile
lor de iubire. În lipsa
acestora, puteți să luați în
considerare adoptarea
unui animal de casă mai
sensibil la afecțiune
(câine, pisică).
Spre deosebire
de un pește, un
papagal sau o
broască țestoasă,
mamiferele
răspund în
mod natural la
gesturile de grijă
și tandrețe.
Chiar și atunci
când nu vă
permiteți îngrijirea
unui animal de
companie, pentru

a vă gestiona nevoia de
afecțiune puteți să oferiți
atingeri iubitoare plantelor
sau anumitor obiecte cu
semnificație personală (a te
bucura de senzațiile tactile
oferite de un covor pufos, un
pulovăr moale, o jucărie de
pluș, un cristal preferat sau
o eșarfă). Efectul atingerii
este atât de puternic, încât
calmează și reduce fricile
existențiale chiar și atunci
când obiectul tandreții este
inanimat.
Stimularea senzorială poate
contribui și ea la diminuarea
neliniștii și la ancorarea în
prezent – masați umerii,
ceafa, tălpile, mergeți
desculți, sau, folosind
vârfurile degetelor, practicați
taparea ușoară a corpului
acolo unde se resimt
tensiuni.
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Scăderea
masei musculare
la vârstnici
Odată cu înaintarea în vârstă, mai ales persoanele de peste 70 de ani
întâmpină unele dificultăţi în menţinerea greutăţii corporale optime.
Se observă o scădere a greutăţii, prin diminuarea masei musculare,
apărută pe fondul unor afecţiuni sau predispoziţii ale vârstei. Acest
fenomen trebuie ţinut sub control, pentru a preveni accidentările,
afectarea sistemului imunitar şi pentru a susţine mobilitatea şi
independenţa de mişcare a vârstinicilor.
Cauze ale scăderii masei
musculare

Există o serie de cauze
pentru care persoanele în
vârstă pot slăbi.
De exemplu:
- O schimbare majoră
apărută în viața personală
sau de familie: schimbarea
domiciliului sau pierderea
independenței – pot crea
dezorientare sau chiar
depresie, asociate slăbirii;
- Anumite boli, precum
sindromul intestinului
iritabil, degradarea funcțiilor
cognitive, depresie sau
medicamente pot determina o
scădere a poftei de mâncare,
disconfort gastric sau
dificultate la înghițire;
- Dificultăți în mestecarea
hranei și deglutiție, datorate
stării precare a dentiției, pot
duce la o aversiune față de
mâncare;
- Schimbările fiziologice:
lentoarea metabolismului și a
digestiei, pierderea simțurilor
gustului și al mirosului,
constipație și modificări

hormonale pot duce la
pierderea masei musculare și
la scăderea densității osoase.
Sfaturi pentru menţinerea
unei greutăţi optime după 70
de ani
Vârstinicii devin mult mai
sedentari, organismul
solicitând cantități mai mici
de alimente. Acestea, însă,
trebuie să acopere necesarul
nutrițional, ce va fi bazat pe
proteine și alimente bogate
în calorii de calitate, porții
mai mici, distribuite în câteva
gustări pe parcursul unei
zile. Alimente precum cereale
integrale, lactate și carne
bogate în calciu și vitaminele
B-12 și D devin esențiale în
alimentația vârstnicilor.
Fructele și legumele
proaspete, furnizează
vitaminele A, B, C, E, fier,
magneziu, fosfor și sunt o
sursă valoroasă de fibre ce
ajută digestia. Uleiuri presate
la rece din măsline, floarea
soarelui sau rapița furnizează

necesarul de acizi grași
Omega 3, 6 și 9.
Dacă mâncatul devine
neatractiv sau procuratul și
prepararea hranei nu mai
pot fi efectuate, familia se
poate implica în găsirea
unor soluții: gătit și luat
masa împreună, realizarea
de cumpărături de bază
periodic, sau chiar apelarea
la serviciile sociale asigurate
de primărie. De asemenea,
este important ca mâncarea
să fie preparată cât mai
bine, iar fructele și legumele
proaspete tăiate mărunt,
pentru o experiență mai puțin
obositoare pentru vârstnici.
Creșterea apetitului cu
ajutorul activității fizice:
plimbări în aer liber,
grădinărit, exerciții fizice
ușoare. În plus, acestea
susțin o stare mentală
pozitivă, mobilitate,
independență și reduc riscul
de afecțiuni cardiovasculare
și osteoporoză.
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Neuroplasticitatea
Cum funcționează creierul?

Termenul de neuroplasticitate se referă la capacitatea creierului adult
de a se adapta, de a se recupera sau de a compensa anumite deficiențe,
ca urmare a interacțiunilor pe care omul le are cu mediul înconjurător.
Această adaptare poate
fi funcțională (presupune
schimbări permanente în
sinapse datorită învățării și
dezvoltării), fie structurală
(formarea de noi conexiuni
între neuroni deja existenți
sau modificarea puterii
conexiunilor dintre aceștia).
Printre factorii care pot
stimula neuroplasticitatea se
numără un mediu stimulativ,
bogat și variat, exercițiile
fizice, activitatea de învățare,
șocuri electroconvulsive sau
administrarea de medicație
antidepresivă sau alte
medicamente psihotrope. Pe
de altă parte, stresul cronic,
traumele, depresia, precum
și traumatismele craniene,
atacurile cerebrale sau
boli degenerative afectează
negativ această abilitate.
Neuroplasticitatea reprezintă
o speranță pentru o viață
normală a celor care suferă
de anumite afecțiuni. În cazul
traumatismelor cerebrale,
paradoxal, recuperarea poate
fi mediată de reactivarea
unor rețele neuronale mai
puțin folosite, formânduse noi sinapse și susținând
procesul terapeutic.
Atacurile cerebrale pot
afecta capacitatea motorie
a persoanei sau chiar cea
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cognitivă. Chiar și în aceste
cazuri, recuperarea unor
abilități este posibilă prin
repetarea îndelungată a
sarcinilor, pentru a forma din
nou deprinderile pierdute.
În cazul depresiei
și al anxietății,
neuroplasticitatea este
stimulată prin tratamentele
medicamentoase specifice
și prin activitatea
de remodelare a
comportamentelor sau
tiparelor de gândire și
dobândirea de noi abilități de
a face față dificultăților, prin
intermediul psihoterapiei.
În cazul persoanelor care
suferă de dureri cronice,
se recomandă tehnici de
relaxare, de redirecționare
a atenției prin implicarea în
activități plăcute, sportul și
meditația.
Vârsta influențează
eficiența

neuroplasticității, copiii
având șanse mai mari de
a se recupera în urma
traumatismelor, de a se
adapta sau compensa. Adulții
și vârstnicii deopotrivă au la
îndemână o suită de mijloace
generale prin care pot
susține neuroplasticitatea
creierului. Astfel, se
recomandă încercarea
de lucruri noi (precum
călătoriile, întreruperea
rutinelor – a scrie cu mâna
stângă dacă ești dreptaci
sau invers), implicarea
în activități de stimulare
cognitivă (a citi, a rezolva
probleme) și creativă (a picta,
a cânta), menținerea unui
stil de viață sănătos printr-o
alimentație echilibrată
și activitate fizică (sport,
dansuri), somnul odihnitor și
chiar postul intermitent.
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Ce ascund
sângerările
anorectale?
Jumătate din populaţia ţărilor dezvoltate suferă, cel
puţin o dată în viaţă, de hemoroizi şi sângerări anale.
Hemoroizii reprezintă dilataţii venoase situate la nivel anorectal,
care cresc în dimensiuni, blochează circulaţia venoasă şi încep să
prezinte complicaţii: sângerări anorectale în momentul defecării,
durere şi senzaţie de arsură locală, disconfort.
Principalele cauze sunt:
încordarea din timpul
tranzitului - provocată de
constipaţie dar şi de diaree,
statul timp îndelungat pe
scaun, sarcina şi obezitatea –
prin presiunea suplimentară
asupra vaselor sangvine din
zona rectală, hipertensiunea
arterială şi fumatul
favorizează sângerarea
rectală în timpul eliminării şi
persistenţa hemoroizilor.

Nu ignoraţi sângerările
anorectale!

În spatele unor simptome
precum sângerări anale,
tumefiere locală şi chiar
constipaţie cronică se pot
dezvolta, însă alte afecţiuni
mult mai periculoase:
cancerul rectal, anal sau
de colon. Aşadar, nu trataţi
hemoroizii cu recomandare
doar din farmacie. Mergeţi
la medic pentru un
diagnostic corect. Controlul
proctologic poate impune şi
examinarea colonului, pentru
a elimina riscul coexistenţei
hemoroizilor şi a cancerului

de colon. Depistarea la
timp a acestor afecţiuni
constituie un prim pas în
demararea tratamentului
adecvat şi preîntâmpinarea
complicaţiilor ce pot necesita
intervenţii intruzive.

puţin 30 de minute zilnic
de alergare uşoară, mers
sportiv şi chiar practicarea
unui sport tonifică
musculatura abdominală
şi ajută la menţinerea unei
greutăţi optime.

Prevenţia, mai uşoară
decât tratamentul

Exerciţiile de respiraţie
profundă relaxează zona
rectală în momentul
defecării, înlăturând
încordarea si presiunea supra
vaselor sangvine. Şezutul în
poziţie ghemuit pe toaletă,
cu un scaun sub picioare,
ajută la lărgirea unghiului
format în partea inferioară a
intestinului şi la o eliminare
mai uşoară.

Puteţi preveni iritarea
hemoroizilor şi sângerările
rectale prin câteva măsuri
de alimentaţie şi stil de
viaţă. Consumaţi fructe şi
legume proaspete şi cereale
integrale, bogate în fibre
alimentare care hrănesc
microbiomul intestinal,
menţinând sănătatea
tractului digestiv şi formarea
unui bol alimentar de
consistenţă normală.
Hidratarea este, de
asemenea, importantă: 8-10
pahare de apă, infuzii de
plante şi sucuri naturale din
fructe vor susţine tranzitul
intestinal. Faceţi mişcare
în fiecare zi şi evitaţi statul
prelungit pe scaun. Cel

Atenţie!

Sângerările anale pot fi
semnul iritării hemoroizilor,
dar şi al unor afecţiuni mult
mai grave. Mergeţi la medic
pentru un diagnostic corect,
nu trataţi bolile anale doar
pe baza recomandărilor din
farmacie.
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Otita medie
în copilărie

Cauză pentru pierderea auzului la adulţi
Otita medie reprezintă una dintre cele mai întâlnite afecţiuni ale
copilăriei, cu o incidenţă mai crescută în perioada rece, fiind asociată
virozelor respiratorii. Este o inflamaţie a urechii medii, situată în spatele
timpanului, însoţită de acumulare de lichid ce poate fi sau nu infectat.
Despre otita medie

Cauzele otitei sunt
bacteriene sau virale,
bacteriile responsabile
pentru infectarea lichidului
din urechea medie fiind
Haemophilus influenza,
Streptococcus pneumonia
sau pneumococ şi Moraxella
catarrhalis. Frecvenţa
crescută în rândul copiilor se
datorează anatomiei diferite,
şi anume poziţiei aproape
orizontale şi a canalului
mai îngust a trompei lui
Eustachio, un pasaj situat
în spatele nasului, ce face
legătura între nas şi cavitatea
timpanică. În timpul virozelor
şi altor infecţii ale căilor
respiratorii superioare acest
canal poate fi blocat de
secreţiile nazale, favorizând
acumularea de lichid în
urechea medie şi proliferarea
bacteriilor. De aceea sunt
esenţiale decongestia şi
drenajul nazal.
Simptomele sunt de durere
puternică în zona urechilor
sau chiar spre obraz, fapt ce
poate determina o indicare
greşită a zonei dureroase
din partea copilului şi
incapacitatea părintelui de

35

a identifica în mod corect
sursa, febră, tulburări de
somn şi, în cele mai multe
cazuri, hipoacuzie pasageră
ori alterarea auzului. Copilul
va spune că aude un sunet ca
de apă în urchea sa.
Un consult medical şi
demararea unui tratament
adecvat sunt necesare
pentru a preveni alte
complicaţii severe şi a
ameliora simptomele. Cele
mai frecvente scheme
de tratament includ
administrarea de antibiotic,
picături auriculare şi
inflamatoare nonsteroidiene
pentru scăderea febrei şi a
disconfortului. Tratamentul
trebuie urmat întocmai,
întrucât există cazuri de
recidivă, persistenţă şi chiar
de pierdere a auzului.

Riscurile otitei medii
recidivante
Hipoacuzia este
determinată de
incapacitatea
urechii de a crea
şi transmite
sunetele
către creier,
în condiţiile

prezenţei lichidului la nivelul
urechii medii. În condiţiile
unui tratament inadecvat,
a lipsei controlului medical
ulterior sau a unor metode de
prevenţie, recidiva frecventă
a otitei medii poate deveni un
pericol pentru cronicizarea
hipoacuziei prin afectarea
timpanului sau chiar a
nervului auditiv. Pierderea
sau alterarea auzului pe
termen lung poate interfera
cu dezvoltarea vorbirii şi a
limbajului, cu capacitatea de
concentrare şi atenţie.
Manifestările pot fi observate
încă din copilărie sub forma
unei stări de iritabilitate
inexplicabilă, a neliniştii
accentuate, a necesităţii
de a da volumul mai tare la
televizor sau la radio.
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Febra - utilă în
vindecare
Atunci când suntem sănătoşi, temperatura
corpului uman se situează în jurul valorii
de 37 de grade Celsius.
La debutul sau în timpul unei infecţii
temperatura urcă până spre 40 de grade
Celsius, putând ajunge chiar şi la 42 de
grade Celsius, cel mai frecvent fiind însoţită
de dureri de cap şi musculare, somnolenţă şi
stare generală alterată. De aceea, mulţi dintre
noi avem tendinţa de a căuta remedii pentru
scăderea cât mai rapidă a febrei şi ameliorarea
simptomelor asociate.
Rolul febrei în organism

Recent, cercetătorii din
Marea Britanie au descoperit
că febra pune în mişcare o
serie de mecanisme celulare
care declanşează răspunsul
sistemului imunitar, şi anume
joacă un rol important în
răspunsul inflamator al
organismului în contextul
bolii. Astfel, celulele
inflamatorii denumite citokine
sunt secretate la locul
unde s-a instalat factorul
patogen care a declanşat
infecţia, acestea stimulând
proliferarea celulelor de tip
natural killer, macrofage,
celule T, precum şi anumiţi
hormoni.
La rândul lor, aceste
cytokine proinflamatorii
ridică temperatura corpului.
În continuare, sistemul
imunitar lucrează la
anihilarea agenţilor patogeni
şi la crearea anticorpilor.
În acelaşi timp, citokinele

proinflamatorii sunt cele
care determină o stare de
somnolenţă, favorabilă
procesului de vindecare.
În cazul copiilor, febra
reprezintă un răspuns
complex al sistemului
imunitar înnăscut în
momentul pătrunderii
factorilor patogeni în
organism. Ea susţine rata
de distrugere intracelulară
a bacteriilor realizată de
globulele albe, activând, în
acelaşi timp, proteinele care
protejează propriile celule ale
corpului. Astfel, febra poate
scădea durata de boală.

Atenţie la antipiretice!

Dacă, la debutul stării
febrile, se vor face eforturi
de a scădea febra, rezultatul
poate fi alterarea modului
de funcţionare a sistemului
imunitar. Medicamentele
antiinflamatoare (antipiretice)
dereglează tocmai procesul

natural inflamator declanşat
de febră, cu rol în producţia
de globule albe, cytokine,
interferon şi alte substanţe
care susţin lupta cu boala. În
cadrul infecţiilor bacteriene
sau virale, organismul care
primeşte antipiretice nu
va fi capabil să declanşeze
răspunsul imun înnăscut şi să
susţină maturizarea acestuia.
Aşadar, nu încercaţi să
scădeţi febra de cum se
instalează. Permiteţi corpului
să se odihnească, prin somn,
atunci când sunteţi bolnavi, şi
ajutaţi procesul de vindecare
prin activarea naturală
a sistemului imunitar. În
timp ce febra mare trebuie,
totuşi, controlată, o febră
cu maximum 2 grade
Celsius peste temperatura
uzuală constituie o etapă de
vindecare normală.
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Riscurile
intoleranţei la gluten
Intoleranța la gluten este o afecţiune cauzată de consumul de produse
pe bază de grâu, orz și secară de către persoanele sensibile la această
proteină, ce poate provoaca reacţii inflamatorii la nivelul organismului.
Gradul de severitate poate varia, de la forme ușoare (sensibilitate la
gluten), la forme grave (precum boala celiacă), însă există şi o serie de
alte riscuri asociate consumului de gluten.
Simptome care denotă
sensibilitatea sau intoleranța
la gluten sunt balonare,
constipaţie sau diaree,
senzația de amorțire a
mâinilor și picioarelor, dureri
de cap sau abdominale în
urma consumului de produse
care conțin gluten, pierderi
inexplicabile în greutate și
dificultăți de concentrare
a atenției, ceață mentală,
anxietate. Cei care manifestă
sensibilitate și continuă
consumul fără a interveni
asupra dietei prezintă
riscul de a dezvolta anumite
afecțiuni.
Intoleranța la gluten
non-celiacă are simptome
asemănătoare bolii celiace
fără ca aceasta din urmă
să se confirme prin analize
medicale), pe când alergia la
grâu (la una sau mai multe
proteine precum albumina,
glutenul, globulina, gliadina)
se manifestă prin urticarie,
prurit în zona gurii sau a
gâtului, greață, crampe,
dereglări intestinale sau
chiar șoc anafilactic.
Dermatita herpetiformă
debutează la 30-40 de ani
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și apare la 75-90% dintre
persoanele care sunt
diagnosticate cu boala
celiacă. Se manifestă prin
iritații roșiatice ale pielii,
însoțite de mâncărimi, putând
să fie însoțită și de bășici sau
mici umflături ale pielii.
Alte afecțiuni dermatologice
corelate cu intoleranța la
gluten sunt psoriazisul,
alopecia aerata (căderea
părului de pe anumite
porțiuni ale scalpului) și
urticaria.
Boala celiacă este o boală
autoimună în care sistemul
digestiv este atacat de
celulele sistemului imunitar,
împiedicând absorbţia de
nutrienţi prin afectarea
intestinului subţire. Astfel,
creşte riscul apariției
osteoporozei, anemiei,
infertilității sau
chiar cancerului.
Boala celiacă
este deseori
asociată cu
sindromul
colonului
iritabil,
boala

Crohn, boli autoimune
ale ficatului sau ale
tiroidei (precum tiroidita
Hashimoto) sau diabet de tip
1. Prevalenţa altor afecţiuni
autoimune este chiar şi de
patru ori mai crescută în
cazul celor care suferă de
boala celiacă.
O dietă adecvată, conform
recomandărilor medicului
specialist, poate ameliora
considerabil simptomele
specifice, crescând calitatea
vieții pacienților. Alternativele
sănătoase bogate în folat,
vitaminele A, B1, B3, E,
magneziu și fier, proteine și
fibre sunt cerealele integrale
fără gluten, cum ar fi hrișca,
quinoa, teff, mei, porumb și
orez.

ÎNGRIJIRE

Fumatul şi sănătatea
Consumul de tutun reprezintă una dintre principalele cauze de deces
la nivel mondial, cu aproximativ 8 milioane de cazuri anual, precum şi
cauza cu cele mai multe şanse de a fi prevenită. Consumul de tutun este
singurul tip de consum legal ce poate ucide până la 50% dintre utilizatori,
provocând afecţiuni sistemice cardiovasculare, pulmonare şi altele.
Calea de acţiune a
nicotinei în organism

Fumul produs prin arderea
tutunului conţine
până la 7000 de
substanţe, nicotina
fiind compusul
chimic principal
şi substanţa
care provoacă
dependenţă.
Nicotina ajunge
la creier în
aproximativ 7
secunde de la prima
inhalare, având
un efect extrem de
puternic asupra celulelor
nervoase, care eliberează
dopamina, hormonul
responsabil pentru senzaţia
de plăcere şi relaxare, pe
care creierul îl reţine şi îl
solicită ulterior. Astfel, apare
dependenţa de nicotină, dificil
de explicat de către fumători.

Efectele fumatului asupra
sănătății

Căile respiratorii şi cavitatea
bucală. Primele căi de acces
ale tutunului în organism
sunt nazo-faringele, cavitatea
bucală, traheea şi plămânii.
Tutunul alterează modul de
funcţionare a cililor existenţi
la nivelul nasului şi a
celulelor imune, fiind o cauză
majoră pentru parodontoză,
carii, mirosul neplăcut al
respiraţiei, cauza principală
a cancerului de plămâni, gât
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ţigări, blochează fluxul
de oxigen către muşchi
şi sistemul osos. Astfel
intervine senzaţia de
oboseală, scade
densitatea osoasă,
crescând riscul
de osteoporoză.
Pielea fumătorilor
poartă, în mod
special, amprenta
fumatului: ridurile
se formează mai
repede şi sunt
mai profunde, apar
depigmentări ori pete
maronii.

şi cavitate bucală, dar şi al
altor afecţiuni, precum BPOC
şi astmul.
Sistemul cardiovascular.
Nicotina, alături de alte
substanţe toxice prezente în
produsele cu tutun, pătrund
în fluxul sangvin producând
ateroscleroză, hipertensiune
arterială, infarct miocardic
şi chiar accident vascular
cerebral. De asemenea,
fumatul crește temporar
ritmul cardiac, reducând
capacitatea sângelui de a
transporta oxigen.
Pielea, muşchii şi oasele.
Monoxidul de carbon,
inhalat odată cu fumul din

Sănătatea sistemului
reproducător. Tutunul
afectează elasticitatea
pereţilor vasculari,
provocând disfuncţii
erectile în cazul bărbaţilor
şi probleme de fertilitate,
tulburări ale ciclului
menstrual şi menopauză
precoce în cazul femeilor,
precum şi diferite tipuri
de cancer ale aparatului
reproducător ale ambelor
sexe.
Cu cât renunţarea la fumat
are loc mai devreme, cu atât
aceste probleme de sănătate
se pot diminua, iar riscul
de apariţie în viitor scade
considerabil.
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Ce afecţiuni ascunde
tusea uscată?
Tusea este un reflex normal a organismului,
de eliminare a unui factor iritant de la
nivelul gâtului sau al plămânilor. Tusea
uscată, spre deosebire de cea productivă,
nu conduce la eliminarea de mucus
şi, în anumite condiţii, nu reprezintă o
urgenţă medicală. Atunci când tusea
uscată devine cronică sau un impediment
în activităţile zilnice ori de odihnă, este
necesar un consult medical.
Afecţiuni asociate tusei
uscate
Astmul este o afecțiune
pulmonară cronică ce vizează
inflamarea și îngustarea
alveolelor pulmonare,
manifestată prin respiraţie
şuierată, insuficienţă
respiratorie, durere la
nivelul pieptului şi tuse
ce poate fi productivă pe
timpul nopţii şi dimineaţa,
dar seacă pe parcursul
zilei. Tratamentul standard
constă în administrarea
de substanţe inhalatoare
pe bază de corticosteroizi
sau comprimate pe bază de
inhibitori ai leucotrienelor.
Infecţiile căilor respiratorii
superioare, o categorie mai
largă de infecţii virale sau
bacteriene: răceala comună,
gripa şi COVID-19 pot
determina puseuri de tuse
uscată, asociată durerilor
de gât, ce pot evolua în
tuse productivă cauzată de
secreţiile nazale sau alte
complicaţii pulmonare. În

funcţie de evoluţia infecţiilor,
simptomele includ febră,
dureri musculare, oboseală
accentuată. Se recomandă
odihnă, ridicarea uşoară a
toracelui şi a capului faţă
de restul corpului, în poziţia
întins, hidratare, remedii
naturale de emoliere a
gâtului: siropuri, ceai de
plante, miere de albine,
administrarea de antitermice
şi antiinflamatoare şi consult
medical, în funcţie de evoluţia
simptomelor.
Alergiile şi poluanţii din
aer sunt cauze pentru
congestia căilor respiratorii,
rinoree, mâncărimi ale
nasului, gâtului şi ochilor,
precum şi senzaţia de
tuse. Evitarea factorilor
declanşatori, clătirea nasului
şi a gâtului cu apă salină,
respectiv gargară cu apă
cu sare, dar şi tratamentul
cu antihistaminice sunt
modalităţi de a ameliora
simptomele şi de a reduce
nevoia de a tuşi.

Refluxul gastroesofagian
este o afecţiune în timul
căreia conţinutul stomacului
se întoarce către esofag,
determinând senzaţii
de arsură după masă,
regurgitări, răguşeală,
tuse seacă şi dificultăţi de
înghiţire. Un consult medical
este important, în acest caz,
precum şi renunţarea la
mesele prea bogate şi grase,
în favoarea unor gustări
mai mici, cu puţine grăsimi
şi alimente nepicante,
renunţarea la fumat şi la
consumul de alcool.
Afecţiuni precum cele
cardiace, fibroza pulmonară
idiopatică, pneumotorax, TBC
sau cancerul de plămâni pot
avea ca manifestări tusea
seacă, iar un consult de
specialitate este singurul
care va putea determina
diagnosticul corect şi
tratamentul adecvat.
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ÎNGRIJIRE

Efectele menopauzei
asupra organismului
Menopauza reprezintă finalul perioadei fertile la femei. Modificarea
fiziologică principală constă în oprirea ciclului menstrual, datorită
diminuării secreţiei de estrogen şi progesteron, hormoni secretaţi
de ovare, cu rol în reproducere. Această etapă firească din viaţa
fiecărei femei poate apărea oricând în jurul vârstei de 50 de ani şi este
semnalată de perimenopauză, în timpul căreia femeile resimt bufeuri,
transpiraţii nocturne şi reducerea frecvenţei menstruaţiei. Menopauza
se instalează la un an de la ultima menstruaţie, inducând o serie de
efecte, a căror perioadă de manifestare este influenţată, în general, de
factori personali.
Efectele menopauzei – ce
se întâmplă în organism

Scăderea nivelului de
estrogen şi progesteron
aduce cu sine o serie
de modificări la nivelul
sistemelor nervos, endocrin,
imunitar, cardiovascular şi
musculoscheletal.
Efectele asupra sistemului
nervos constau în: calitate
scăzută a somnului,
iritabilitate, schimbări de
dispoziţie, ce pot duce până
la anxietate şi depresie.
Stările
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depresive trebuie urmărite
şi evaluate de către un medic
dacă persistă mai mult de
două săptămâni, întrucât
pot afecta calitatea vieţii
femeilor. Lipsa hormonilor
afectează sistemul endocrin,
iar reacţiile includ bufeuri,
transpiraţii nocturne, dureri
de sâni, dar şi o modificare
a metabolismului, ce duce
la creşterea în greutate şi
acumularea de ţesut adipos
în jurul taliei.
Estrogenul funcţionează ca
un protector cardiovascular,
iar pe măsură ce acesta
dispare din organism, nivelul
de colesterol poate creşte,
iar odată cu el şi riscul
de infarct miocardic sau
accident vascular cerebral.
Este posibil ca medicul
să prescrie un tratament
de substituţie hormonală,
pentru a contracara aceste
riscuri. În acelaşi timp,
odată cu înaintarea în vârstă
apare fenomentul de pierdere
a masei musculare, care se

manifestă concomitent cu
cel de diminuare a densităţii
osoase, crescând riscul de
fracturi osoase şi predispoziţia
la dezvoltarea osteoporozei şi
durerilor articulare.
În ceea ce priveşte viaţa
intimă, este foarte posibil să
apară scăderea libidoului,
asociată durerilor şi
disconfortului vaginal,
datorate lipsei estrogenului,
responsabil pentru
lubrifierea zonei intime.
Modificările din organism şi
efectele resimţite de femeile
aflate la menopauză pot fi
ameliorate prin menţierea
unei vieţi active, inclusiv
din punct de vedere sexual,
o alimentaţie echilibrată
nutritiv, apelarea la
suplimente pentru prevenţia
osteoporozei, practicarea
de metode de meditaţie şi
relaxare, precum şi evitarea
fumatului şi a consumului
excesiv de alcool.

ÎNGRIJIRE

Calmează tusea
nocturnă
Tusea nocturnă este un simptom posibil
al răcelilor sau gripelor, precum și al
anumitor boli ale plămânilor sau gâtului.
Prin reflexul de tuse, organismul încearcă
să elimine excesul de mucus prezent în căile
respiratorii, iar noaptea, din cauza posturii
culcate, acest reflex devine mai accentuat,
împiedicând deseori adormirea și odihna atât
de necesară pentru refacerea sănătății.
Iată mai jos 10 lucruri pe care
le puteți face pentru a calma
tusea nocturnă:

sau cu conținut de cafeină,
precum ceaiul negru sau
verde.

1. Dormiți într-o poziție
ușor ridicată. Puteți folosi

4. Pregătiți la îndemână
drajeuri pentru gât, o cană

mai multe perne pentru a
ține capul și pieptul mai
sus. Uneori, tusea nocturnă
este provocată de refluxul
gastroesofagian, care
determină mișcarea acidului
gastric înspre piept și gât.

2. Mențineți umiditatea

din dormitor la 40-50%,
folosind un umidificator cu
apă sterilă sau punând un bol
cu apă curată pe calorifer.
Un higrometru va determina
umiditatea din aer. Atenție
la extreme – un aer prea
uscat poate stimula tusea
uscată, iar un aer prea umed
devine favorabil dezvoltării
mucegaiului și acarienilor.

3. Beți ceaiuri calde, ușor

îndulcite cu miere, înainte de
culcare. Acestea vor curăța
gâtul de mucusul care se
adună în căile respiratorii.
Evitați ceaiurile energizante
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cu apă sau siropul de tuse
utilizat pe timpul nopții. Nu
lăsați tusea să scape de sub
control. Aceasta agresează
căile respiratorii, iar iritația
lor întreține senzația de tuse.

5. Faceți gargară cu apă
sărată, înainte de a merge

la culcare. Într-o cană cu
apă caldă, puneți o linguriță
de sare și amestecați bine,
până la dizolvarea ei. Gargara
ajută la eliminarea mucusului
în exces și la reducerea
inflamației.

6. Alergia poate constitui
o cauză a tusei nocturne.

Schimbați frecvent
așternuturile și fețele de
pernă. Pernele în sine pot
constitui un mediu alergen,
dezvoltând în interior anumite
microorganisme. Înlocuiţi-le
atunci când sunt prea vechi.

7. Folosiți siropuri de tuse

pe bază de plante, pentru
tuse uscată sau productivă,
în funcție de recomandările
medicului.

8. Folosiți spray nazal
cu soluție salină pentru a

menține umiditatea nasului,
pentru decongestionarea și
curățarea lui de alergeni,
mucus și alți factori iritanți.

9. Adresați-vă medicului

pentru tratament
adecvat, dacă suferiţi de
sinuzită. Iritarea gâtului și
declanșarea tusei nocturne
se poate produce din cauza
mucusului care curge din
sinusuri prin interiorul
gâtului.

10. Opriți fumatul, dacă
aveți acest obicei. În timp,
simptomele respiratorii
vor scădea ca frecvență,
contribuind la starea de
sănătate de ansamblu.

ALIMENTAȚIE

Ciupercile medicinale
Multiple utilizări în sănătate

Ciupercile medicinale sunt utilizate încă din
vechime în medicina tradiţională din orientul
îndepărtat, în China, Japonia, Coreea şi alte
culturi. Rezultatele obţinute în combaterea
anumitor afecţiuni, în stimularea sistemului
imunitar şi protejarea organismului au
determinat societăţile vestice să demareze
o serie de studii care să ateste beneficiile
ciupercilor medicinale pentru sănătate şi
includerea lor în profilaxia anumitor maladii,
inclusiv a cancerului.
Beneficii ale ciupercilor
medicinale

Cele mai cunoscute specii
de ciuperci medicinale sunt
Reishi sau Ganoderma
Lucidum, Shiitake, Maitake
şi Cordyceps sinensis,
însă specii ca Fomitopsis
pinicola, Trametes versicolor
sau Coadă de curcan şi
Inonotus obliquus sau
Chaga sunt intens studiate,
în special pentru calităţile
lor antitumorale în aria
cancerelor digestive.
Fiecare specie este diferită,
extractele sale oferind
beneficii în arii extrem de
variate, de la susţinerea
sistemului imunitar şi efecte
imunomodulatoare, prin
stimularea microbiomului
intestinal şi producţia de
celule T, la efecte antivirale
şi antiinflamatoare, la
îmbunătăţirea stărilor
psihice, a puterii de
concentrare şi a sănătăţii
inimii, acestea fiind extrem
de bogate în vitamine,

polizaharide, proteine
şi compuşi antoixidanţi.
Ciupercile medicinale nu
se consumă niciodată sub
formă crudă, ci sub formă de
pulbere sau extracte.

Tipuri de ciuperci
medicinale

Ganoderma Lucidum
(Reishi) este una dintre cele
mai cunoscute ciuperci
medicinale, recomandată
pentru efectele sale pozitive
asupra sistemului nervos:
ameliorează stările depresive
şi anxietatea, asigurând
un somn mai bun, asupra
sistemului circulator cerebral
şi periferic, asupra imunităţii,
protejând, în acelaşi timp,
organismul de efectele
stresului oxidativ.
Coama leului este utilizată
în primul rând pentru
capacitatea de a susţine
funcţiile cerebrale şi de
a preveni degenerarea
celulelor nervoase, prin
producerea Factorului de

creștere a nervilor (NGF) şi a
mielinei.
Ciupercile Shiitake, utilizate
şi în gastronomie, conţin
vitaminele din complexul B,
săruri organice şi aminoacizi
esenţiali. Acestea au
calităţi în principal în sfera
cardiovasculară, limitând
absorbţia şi producţia
de colesterol şi reglând
tensiunea arterială.
Cordyceps, datorită
vitaminelor C şi E, a celor
peste 80 de substanţe de tipul
fermenţilor, aminoacizilor,
beta-caroten şi altele, are un
rol puternic imunomodulator,
antibacterian şi antiviral.
Această ciupercă ajută
organismul să folosească
oxigenul mai eficient și
să îmbunătățească fluxul
sangvin, susţinând un
nivel optim de energie şi
o capacitate mărită de
recuperare după efort fizic
susţinut.
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REȚETE DE
SEZON

Gutuile

Surprinzătoare pentru sănătate
Gutuile, ultimele fructe ale anului, sunt excelente atât crude, cât şi
gătite, fiind utilizate atât în preparate dulci, cât şi în cele sărate. Pe
cât sunt de aromate şi parfumate, pe atât sunt de bogate în nutrienţi
esenţiali pentru funcţionarea optimă a sistemului imunitar, al aparatului
cardiovascular şi în diferite afecţiuni gastrice.
Beneficiile consumului de
gutui
Gutuile sunt sărace în
calorii și oferă o varietate
de vitamine și minerale
esențiale, făcându-le un
fruct foarte nutritiv. Veţi
putea obţine peste 15% din
doza zilnică recomandată de
vitamina C dintr-o singură
gutuie, alături de vitaminele
A, B1 şi B6, folaţi, cupru,
potasiu, magneziu şi fier,
antioxidanţi, compuşi fenolici
şi uleiuri esenţiale care îi
conferă o aromă unică.
Cel mai important beneficiu
este acela de a fortifica
sistemul imunitar, datorită
prezenţei vitaminei C şi a
unei cantităţi însemnate de

fibre ce susţin bacteriile
sănătoase care trăiesc în
tractul digestiv. Menținerea
unui microbiom intestinal
sănătos reduce inflamația,
îmbunătățind rezistența
organismului la infecții.
De asemenea, vitamina
C, alături de antioxidanţi,
fitonuţrienţi şi compuşi
polifenolici (catehina) ajută la
eliminarea radicalilor liberi
din organism, contribuie
la prevenirea cancerelor
specifice sistemului digestiv,
dar şi la controlul reacţiilor
alergice precum iritaţii ale
pielii, rinoree sau astm.
Gutuile, consumate ca atare
sau sub formă de suc, pot
ameliora simptome specifice

Gutui aromate pentru
micul dejun
Ingrediente:
- 2 gutui mărunţite
- 1 pară tăiată cubuleţe
- ¼ linguriță de: scorţişoară, nucşoară, seminţe
de coriandru pisate
- 1 baton de vanilie
- 100-150 ml apă

Cum se face:
Fierbeţi apa, împreună cu mirodeniile şi batonul de
vanilie, pentru 10-15 minute, după care adăugaţi
gutuile mărunţite la robot sau date prin răzătoarea
mare. După circa 15 minute introduceţi para şi mai
lăsaţi maximum 10 minute la foc mic. Veţi obţine
un gem sănătos, fără zahăr, de păstrat la frigider şi
savurat la micul dejun.

refluxului gastroesofagian.
De asemnea, menţin
sănătatea tractului digestiv
prin prevenirea ulcerului
gastric, a inflamaţiilor
de tipul diverticulis sau a
sindromului intestinului
iritabil.
Cuprul, potasiul, fierul şi
zincul regăsite în gutui
şi necesare în producţia
celulelor roşii, susţin o
bună circulaţie a sângelui
în organism şi oxigenarea
optimă a organelor vitale.
Potasiul este cu deosebire
important în menţinerea
tensiunii arteriale la nivel
normal şi a elasticităţii
pereţilor vasculari.

MIȘCARE

Toamna facem sport
în aer liber

Toamna, cu temperaturile ei plăcute, este un sezon potrivit pentru a
face activități sportive în aer liber, contribuind la starea de bine fizică
și psihică. Expunerea la lumina soarelui are efecte benefice asupra
dispoziției, iar mișcarea efectuată în mod regulat îmbunătățește condiția
fizică, imunitatea și rezistența la stres. Iată câteva idei de activități pe
care le puteți desfășura toamna.
1. Practicați mișcarea –
exercițiile aerobice sau
alergarea în aer liber.
Indiferent de sezon,
alergarea poate fi făcută
alegând îmbrăcămintea și
încălțămintea potrivite. O oră
de jogging sau de exerciții
aerobice în parc vă ajută să
vă energizați la începutul zilei
sau să vă detensionați după
programul de muncă.
2. Mergeți pe bicicletă. Chiar
și atunci când vremea este
mai răcoroasă, mersul pe
bicicletă este la îndemână.
Este un sport ușor de făcut
în familie, întărind sistemul
osos, contribuind la tonifierea
mușchilor și accelerarea
metabolismului.

Asigurați-vă că cei mici
cunosc regulile, stăpânesc
deprinderea și poartă
elemente de protecție.
Pentru cei specializați,
ciclismul montan poate fi o
activitate sportivă intensă,
prin care vă bucurați de
mișcare, dar și de satisfacția
realizării unor trasee mai
dificile.
3. Faceți drumeții. Schimbați
peisajul citadin cu unul
natural – mergeți periodic
la munte și bucurați-vă de
diferite trasee montane, de
aerul curat și de culorile
pădurilor. În cazul în care
călătoriți cu copiii, alegeți
trasee potrivite vârstei,
asigurați pauze și momente
de explorare a naturii.
4. Ieșiți la o sesiune de
fotografie tematică,
indiferent de locul în care
vă aflați. Toamna nu
trebuie să fie o scuză
pentru a sta în casă.
Ieșiți la plimbare și
fotografiați culorile
toamnei așa cum le
descoperiți, în locuri
și oameni. Bucurațivă de lucrurile
frumoase din jur.

5. Vizitaţi o cramă din
apropiere. Vizita la cramă
va include o plimbare binevenită prin vie, ocazii de
a schimba peisajul și de a
cunoaşte oameni pasionaţi,
alături de degustarea de vin
şi produse locale.
6. Conectați-vă cu pământul.
Vizitați o livadă, culegeți
fructele de toamnă sau
grădinăriți. Începutul toamnei
este un bun prilej pentru a
curăța grădina sau a planta
alte flori, oferind în același
timp pretext pentru mișcare
fizică și relaxare, aducând
mintea în prezent și scăzând
stresul de peste zi.
7. Mergeți la pescuit. Această
activitate poate fi făcută pe
cont propriu sau cu familia,
iar copiii vor fi curioși, dornici
să încerce și fascinați de
lumea subacvatică.
Asigurați şi activități
antrenante precum a culege
frunze colorate, organizați
concursuri de aruncare cu
ghinde sau adunați conuri de
brad.
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Activităţi de
toamnă, în
aer liber,
pentru copii
Iată propunerile noastre:
1. Toamna aduce vânt din
plin, aşa că scoateţi zmeul
pe care l-aţi avut la mare şi
mergeţi cu copiii în parc, pe
o pajişte din apropiere sau
pe străduţele din cartier.
Lăsaţi-I să alerge şi să se
bucure de zborul zmeului.

caţere în copaci sau pe scară
şi vor avea ocazia să înveţe
despre recoltă, modalităţi de
utilizare a fructelor şi, de ce
nu, vor deveni interesaţi de o
alimentaţie mai sănătoasă.

4. Dacă aveţi rude care
locuiesc la ţară, ori vizitaţi
o podgorie sau o livadă,
mergeţi cu copiii la cules de
struguri, mere, prune sau
gutui. Vor fi încântaţi să se
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6. Bălţile sunt o atracţie
irezistibilă pentru copii.
Permiteţi-le să le exploreze
şi să-şi manifeste
curiozitatea, atunci când
poartă cizme de cauciuc
şi, eventual, pantaloni
impermeabili.
7. O drumeţie de weekend
la munte sau în zonă de
dealuri, nu prea lungă,
astfel încât să fie o
experienţă plăcută şi
nu foarte obositoare
pentru copii va fi o
ocazie perfectă de a
explora natura şi de a
experimenta schimbarea
anotimpurilor. Îmbrăcaţivă lejer, cu 2-3 straturi de
haine, care să vă permită
să vă simţiţi bine pe tot
parcursul drumeţiei.

2. Parcurile sunt o resursă
minunată de castane,
ghinde, pietricele şi
frunze. Colecţionaţi
împreună cu cei mici
elemente din natură,
cu care să recreaţi
acasă scene din parc,
să pictaţi cu frunze sau
să construiţi figurine
haioase.
3. Vizitaţi grădina botanică
şi organizaţi un concurs
“Cine găseşte cele mai
variate frunze”. Odată ajunşi
acasă, veţi putea realiza
un mic ierbar, cu informaţii
despre arborii şi plantele
descoperite acolo.

Toamna poate fi un
anotimp fascinant dacă
ştim să ne bucurăm de
toate aspectele sale,
de la frunze ruginii şi
soare blând, până la
dimineţi cu brumă şi
zile ploioase. Copiii
sunt cei care ne pot
învăţa acest lucru, nu
trebuie decât să le
oferim ocazia.

5. Ce poate fi mai plăcut,
toamna, decât artificiile cu
frunze uscate? Încurajaţi
copiii să adune grămezi de
frunze din locuri curate, pe
care apoi să le arunce în sus
şi să se bucure de căderea
lor. Dacă este suficient de
sigur şi curat, îi puteţi lăsa
chiar să se tăvălească prin
frunze.

8. Păsările călătoare nu
ocolesc România nici în
anotimpul rece. Luaţi un
binoclu şi un ghid ornitologic
şi mergeţi în orice rezervaţie
ori parc natural din
apropiere, pentru a urmări
viaţa zburătoarelor. Va fi un
exerciţiu util, de concentrare,
linişte şi cunoaştere, pentru
întreaga familie.

LA DRUM
CU ALPHEGA

Pe urmele saşilor
din Bistriţa
Căutând sașii din Bistrița, am descoperit, de fapt, un oraș vibrant, cu un
mozaic cultural unic în România și o valorizare a patrimoniului istoric mai
rar întâlnit. Un oraș care te invită să-i descoperi nu numai centrul, ci și
cartierele rezidențiale, parcurile și dealurile din împrejurimi, prin mici
artificii de imagine. Haideți cu noi!

Istoria orașului

Siebenbürgen sau cele “şapte
cetăţi” este denumirea
după care a fost cunoscută
Transilvania încă din Evul
Mediu, datorită oraşelor
fondate de coloniştii saşi
strămutaţi aici cu scopul de
a apăra graniţele de răsărit
ale Regatului Ungar, începând
cu secolul al XII-lea: Sibiu,
Brașov, Mediaș, Sighișoara,
Sebeș, Rupea şi Bistrița.
Datorită poziţionării sale

61

strategice, pe malul Râului
Bistriţa şi la poalele Munţilor
Rodnei, oraşul Bistriţa,
devine, ulterior marii invazii
a tătarilor din 1241, oraş
liber regal, primind o
serie de privilegii atât
din partea regelui Carol
Robert de Anjou, a
reginei Elisabeta, cât
şi a regelui Ludovic
de Anjou. De la cel din
urmă, oraşul preia şi
stema regală, utilizată
ca blazon: struţul cu
potcoavă în cioc, pe care
bistriţenii şi turiştii îl
pot vedea şi astăzi din loc
în loc, prin vechea cetate.
Locuitorii burgului medieval
îşi pot, astfel, construi
fortificaţii, întreţinând o
armată proprie, îşi pot alege
jude, iar negustorii au dreptul
de liberă trecere şi de
comercializare a produselor
proprii. Meşteşugarii
saşi, constituiţi în bresle
au participat la ridicarea
zidurilor şi a turnurilor de
apărare, fiecare breaslă
având propriul turn. În
prezent, se mai păstrează
doar Turnul Dogarilor şi
porţiuni din ziduri. Cel mai
fascinant, însă, este sistemul
defensiv, realizat din pasaje

înguste, ce făceau legătura
între ziduri şi centrul cetăţii, ce
adăposteşte şi astăzi Biserica
Evanghelică, precum şi o serie
de clădiri de patrimoniu.
Din secolul al XIX-lea oraşul
începe să se modernizeze,
cu ocazia inaugurării primei
căi ferate, a telegrafului
şi a reţelei de telefonie.
Întoarcerea armelor din cel
de-Al Doilea Război Mondial
a determinat exodul saşilor,
iar perioada comunistă aduce
un declin în viaţa culturală şi
socială a oraşului, investiţii
masive fiind realizate în
industrializare şi construcţia
de blocuri de locuinţe, iar
după anul 1990, oraşul intră
într-un con de umbră. Din
fericire, ultimii ani au readus
strălucirea de odinioară a
burgului transilvănean!

Obiectivele istorice

Vom începe cu Biserica
Evanghelică, ce deţine cel
mai înalt turn medieval din
România şi este cel mai
important şi impresionant
monument de arhitectură
din oraşul Bistriţa şi singura
biserică din România în al
cărui turn se poate ajunge
cu liftul. Deține, probabil,

una dintre
cele mai
încărcate
dintre istoriile
bisericilor, find lovită
de incendii devastatoare,
reconstruită şi este învăluită,
încă, într-o minunată aură de
mister. Biserica Evanghelică
din Bistriţa a fost edificată în
a doua jumătate a secolului
al XIV-lea, în stil romanic,
cu lucrări ulterioare şi
modificări succesive în stiluri
ulterioare: gotic, renascentist
şi neogotic. În anul 2008
un incendiu a distrus
turnul bisericii, urmând a fi
reconstruit şi dotat cu un lift
modern din sticlă, ce duce
turiştii în vârful său, un punct
de observaţie şi belvedere
fantastic. În prezent, biserica
este în renovare, însă din
orice direcţie aţi privi-o, este
extrem de impresionantă.
În stânga bisericii, se află
Ansamblul Sugălete, cel mai
vechi ansamblu arhitectural,
ce își are originile acum
aproape 600 de ani, după ce
regele Ludovic de Anjou a
permis sașilor bistrițeni să
organizeze târg. Aceștia au
ridicat case cu parter retras
și etaj sprijinit pe piloni
groşi din piatră, cu porticuri
boltite, sub care negustorii
să își etaleze marfa. În ziua
de astăzi, bolţile Sugăletelor
apără de ploaie și vânt, dar
şi de razele arzătoare ale
soarelui, iar fațadele șoptesc
povești despre un trecut
demult apus.

Centrul
german “Casa Argintarului”
Bistriţa, situat pe strada
Dornei, ceva mai sus de
Ansamblul Sugălete, astăzi
monument de arhitectură
renascentistă, muzeu şi
centru cultural. Casa a
aparținut breslei aurarilor,
are o vechime impresionantă
și a fost salvată de la
demolare de către istoricul
Nicolae Iorga. Se poate vizita,
sub îndrumarea ghidului
pasionat de istoria și valorile
orașului său.
Complexul Muzeal BistrițaNăsăud este, cu siguranță, o
surpriză de proporții pentru
oricine îi calcă pragul.
Muzeul este adăpostit în fosta
cazarmă a Regimentului 63
Infanterie, clădire ce datează
din anul 1898 și are secții de
etnografie - artă populară,
științele naturii, artă plastică,
colecția de gravură, istorie,
arheologie.
Vă recomandăm să vizitaţi
muzeul în prima parte a
zilei, să priviți cu atenție
exponatele, să vizitaţi casa
tradițională strămutată
aici din comuna Șanț şi să
ascultați cutia muzicală ce
datează de acum 300 de ani.

Pasajele și traseele
culturale

Poate unul dintre cele mai
atractive și mai jucăușe
moduri de a explora orașul
este prin parcurgerea
pasajelor, aproape secrete,
cu nume de bresle. Pasajele
au fost restaurate și fiecare
expune câte o macheta cu
descrierea unei perioade
diferite din istoria oraşului, de
la fondarea sa de către sași pe
un deal de lângă Râul Bistrița,
dezvoltarea, decăderea
și reconstrucția burgului,
evoluția stilurilor arhitecturale
și modul în care societatea a
evoluat. Veți traversa orașul
nu numai în timp, ci și în
spațiu, și veți pătrunde pe
tărâmuri nebănuite. Apoi, veți
afla că pașii v-au fost purtați
pe trasee tematice și veți
ajunge, poate, în Piața Mică
sau în Parcul Municipal.
Bistrița, acest burg medieval
care renaște la fiecare câțiva
ani, mereu viu și contemporan,
va putea uimi oricând vizitatorii
dornici de cunoaștere. Așadar,
noi vă dorim...
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
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