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EDITORIAL

Efecte adverse în
terapia cancerului
Recomandări pentru pacienți

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

Efecte asupra
musculaturii şi
sistemului nervos

Sistemul nervos controlează
aproape toate organele
şi ţesuturile. Deci nu este
surprinzător faptul că
chimioterapia afectează
celulele sistemului nervos
determinând o întreagă
serie de efecte secundare.
De exemplu, anumite
medicamente pot produce
neuropatii periferice,
boli care vă pot face să
simţiţi tremurături, arsuri,
slăbiciune, amorţeli ale
mâinilor şi/sau picioarelor.
Alte simptome în cadrul
acestor afecţiuni sunt:
pierderea echilibrului,
dificultate în a ridica obiecte
şi în închiderea nasturilor,
probleme de mers, dureri
ale maxilarelor, pierderea
auzului, dureri stomacale şi
constipaţie. De asemenea,
unele medicamente
anticancer pot afecta
musculatura producând
slăbiciune, oboseală,
inflamaţii.
În anumite cazuri, afecţiunile
nervoase şi musculare,
deşi sunt deranjante,
nu sunt serioase. În
alte cazuri, simptomele
nervoase şi musculare pot

4

indica probleme serioase
care necesită îngrijire
medicală. Aveţi grijă să-i
spuneţi medicului despre
orice simptom nervos sau
muscular.
Precauţia şi moderaţia vă pot
ajuta să înfruntaţi problemele
musculare şi nervoase. De
exemplu, dacă degetele vă
amorţesc, aveţi grijă când
folosiţi obiecte ascuţite,
fierbinţi, sau periculoase
în orice fel. Dacă simţul
echilibrului sau tonusul
muscular vă este afectat,
evitaţi căzăturile deplasânduvă cu atenţie, folosind cârje
când urcaţi sau coborâţi
scările şi întindeţi carpete în
baie sau la duş. Nu purtaţi
papuci alunecoşi.

Efecte fizice şi psihice
asupra vieţii sexuale

Chimioterapia poate afecta
uneori organele genitale şi
funcţionarea lor, atât în cazul
femeilor, cât şi al bărbaţilor.
Aceste efecte secundare
depind de medicamentele
administrate, de vârstă şi de
starea generală de sănătate.

Bărbaţi

Chimioterapicele pot scădea
numărul de spermatozoizi,
le pot scădea mobilitatea,
sau pot determina apariţia
unor spermatozoizi anormali.

Aceste schimbări pot duce
la sterilitate, care poate fi
temporară sau permanentă.
Sterilitatea afectează
capacitatea unui bărbat
de a concepe un copil, dar
nu îi afectează abilitatea
de a avea relaţii sexuale.
Deoarece sterilitatea poate fi
permanentă, este important
să discutaţi acest subiect
cu medicul dvs. înainte de
începerea tratamentului.
Dacă doriţi, puteţi salva
sperma într-o bancă de
spermă, aceasta fiind
îngheţată pentru a putea fi
folosită peste o perioadă
îndelungată de timp. Bărbaţii
cărora li se administrează
chimioterapice trebuie
să folosească o metodă
eficientă de contracepţie,
deoarece chimioterapia
are efecte negative asupra
cromozomilor. Întrebaţi-l pe
medic când este depăşit acest
risc.

Femei

Citostaticele pot afecta
ovarele şi pot determina
reducerea cantităţii de
hormoni pe care acestea le
produc. Din această cauză,
unele femei observă că
ciclurile menstruale devin
neregulate sau menstrele
nu se mai produc în timpul
tratamentului.

Efectele hormonale ale
chimioterapiei pot cauza
simptome asemănătoare
menopauzei ca bufeuri,
mâncărimi, senzaţie de arsură
sau uscarea ţesuturilor
vaginale. Aceste schimbări ce
survin în ţesuturile vaginale
pot cauza disconfort în timpul
actului sexual, dar pot fi
ameliorate prin folosirea unui
lubrifiant vaginal pe bază de
apă. Aceste efecte pot creşte
susceptibilitatea pentru
infecţii. Pentru a preveni
infectarea, evitaţi lubrifianţii
pe bază de ulei, purtaţi
lenjerie intimă din bumbac
cu o căptuşeală din bumbac
ce perminte trecerea aerului,
nu purtaţi lenjerie strâmtă
sau colanţi. Medicul vă poate
prescrie un unguent vaginal
sau un supozitor pentru a
reduce riscul de infecţie.
Dacă apare vreo infecţie,
aceasta trebuie
tratată
imediat.

Afectarea ovarelor poate
determina sterilitate, adică
imposibilitatea de a rămâne
gravidă. În unele cazuri
sterilitatea e temporară,
în altele permanentă.
Sterilitatea şi perioada ei
de manifestare depinde
de mulţi factori, de tipul
de medicament, de doza
administrată şi de vârsta
femeii.
Graviditatea e posibilă în
timpul chimioterapiei, dar nu
se recomandă pentru că unele
citostatice pot determina
malformaţii. Medicii sfătuiesc
femeile în perioade fertile,
adică de la pubertate până
la menopauză să folosească
metode anticoncepţionale în
timpul tratamentului.

Dacă o femeie este gravidă
atunci când cancerul este
descoperit este posibil să se
amâne chimioterapia până
după naştere. Pentru o femeie
care necesită tratament
urgent medicul poate sugera
începerea chimioterapiei
după a 12-a săptămână de
sarcină, când fătul nu mai
este supus unui risc atât de
mare. În unele cazuri poate
fi luată în considerare chiar
întreruperea sarcinii.

NOUTĂŢI
MEDICALE

Axa creier - intestin
în diabetul zaharat
Cercetătorii de la Institutul Național Francez de Sănătate și Cercetare
Medicală, din Toulouse, au descoperit noi moduri în care sistemul nervos
enteric afectează metabolismul glucozei în organism. Studiul publicat în
revista Gut, o prestigioasă publicaţie internaţională dedicată sistemului
gastrointestinal şi hepatologiei, în luna octombrie 2020, demonstrează rolul
pe care axa creier-intestin o are în controlul glucozei şi al diabetului.
Ce este sistemul nervos
enteric?

Sistemul nervos enteric
reprezintă o reţea de neuroni
localizată la nivelul peretelui
tractului gastrointestinal,
acţionat inconştient şi
continuu, începând de
la esofag, acesta fiind
poarta de intrare a bolului
alimentar şi până la sfincterul
anal. Aceştia controlează
activitatea întregului tract
gastrointestinal, precum şi
a pancreasului şi a vezicii
biliare, fiind responsabil
pentru contracţia muşchilor
netezi, implicaţi în transportul
alimentelor, pentru absorbţia
substanţelor nutritive şi
activitatea secretoare a
organelor şi glandelor
implicate în digestie, până
la influenţarea tonusului
vascular şi facilitarea
excreţiei.

Microbiomul intestinal

Microbiomul intestinal
reprezintă multitudinea de
bacterii existente la nivelul
intestinelor, ce favorizează,
printre altele, descompunerea
alimentelor. Microbiomul
intestinal modulează
inflamația, interacționează
cu constituenții dietetici,
afectează permeabilitatea
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intestinului, metabolismul
glucozei și lipidelor,
sensibilitatea la insulină și
homeostazia energetică,
precum şi capacitatea
sistemului imunitar de a
proteja organismul de factori
patogeni. Studii recente
sugerează că bacteriile
intestinale joacă un rol
fundamental în afecţiuni
precum obezitatea, diabetul și
bolile cardiovasculare.
În plus, s-a observat că
obezitatea şi diabetul de
tip 2 sunt asociate cu o
disbioză profundă, ce poate
fi cauzată de medicamente
precum antibiotice sau chiar
antidiabetice, o alimentaţie
de tip fast-food, săracă în
nutrienţi esenţiali, fibre
alimentare şi prebiotice.

Rezistența la insulină și
diabetul zaharat

Diabetul de tip 2 este o boală
în timpul căreia celulele
organismului devin rezistente
la semnalele transmise
de insulină, împiedicândule să absoarbă glucoza
suplimentară care intră în
sânge după masă. Sângele
va stoca şi transporta
această glucoză, afectând
țesuturile din întreg corpul,

cu implicaţii majore pentru
inimă, ochi, rinichi şi muşchi.
Boala avansează lent şi este
descoperită târziu în lipsa
unor teste de screening
regulate, însă poate fi
controlată prin dietă, exerciţii
fizice şi un stil de viaţă
echilibrat, ori cu ajutorul
tratamentului medicamentos.

Microbiomul intestinal,
lipidele şi creierul –
implicaţi în controlul
diabetului zaharat

Studii recente au demonstrat
faptul că anumite bacterii
regăsite la nivelul
microbiomului intestinal
produc molecule de lipide
sau grăsimi, cu efect pozitiv
asupra metabolismului
glucozei în sânge, ce
influenţează comunicarea
vitală dintre sistemul nervos
enteric şi creier. În cazul
persoanelor cu diabet de tip 2,
această comunicare pare că
este întreruptă, iar semnalele
transmise de creier ficatului,
muşchilor şi ţesutului adipos
de a absorbi glucoza generată
în sânge după o masă lipsesc.
În plus, diabetul de tip 2
creează o hipercontracare a
muşchilor netezi din duoden,
prima parte a intestinului.

12HETE:
Molecula
implicată
în controlul
glicemiei

Cercetătorii francezi
au pornit de la teoria
conform căreia bacteriile
prietenoase ce fac parte din
microbiomul intestinal pot
influenţa această comunicare
bidirecţională dintre creier
şi neuronii aflaţi la nivelul
gastrointestinal, facilitând
inducerea unei relaxări
musculare şi restabilind
metabolismul normal al
glucozei.
Aceste bacterii sunt
hrănite şi se dezvoltă
atunci când alimentaţia
include prebiotice, în mod
special fructooligozaharide
(FOS). Studiile preclinice
au demonstrat faptul
că, hrănind şoarecii cu
o dietă bogată în FOS,
şoarecii au dezvoltat lipida
12-Hydroxyeicosatetraenoic

acid
(12HETE),
cu rol în reducerea
hipercontracţiei duodenale
şi îmbunătățirea nivelului
glicemic din sânge.
Pentru a observa dacă acest
fenomen se aplică şi în cazul
oamenilor, cercetătorii au
analizat probe provenind de
la persoane cu diabet şi de
la voluntari sănătoşi şi au
descoperit că a existat cu
38% mai puțină 12-HETE în
duodenul persoanelor cu
diabet.
De asemenea, ei au arătat că
12-HETE activează semnalul
unui receptor nervos numit

receptor miu-opioid, care
reduce contracția musculară
din duoden şi restabileşte
comunicarea dintre intestin și
creier.
Aceste studii necesită, însă, o
continuare pentru a se putea
crea noi forme de tratamente
pentru diabetul de tip 2,
ce implică relaţia strânsă
dintre bacteriile intestinale,
sistemul nervos enteric,
creier şi sănătatea oamenilor,
fără efecte adeverse asupra
organismului.
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Pentru respiratia sanatoasa
a copilului tau
Gama completă pentru
sănătatea și igiena tractului
respirator, destinată
copiilor, bebelușilor, cât și
adulților.

Formulele
TONIMER lab:

Conțin apă de mare din
oceanul Atlantic, pură
(provenind de la mare
adâncime) și sterilă, cu
o combinație optimă de
săruri și cu osmolalitate
testate pentru fiecare lot
de produs finit, precum și
alte ingrediente cu efecte
benefice asupra sănătății
respiratorii.

Osmolalitate testată

TONIMER lab: un brand
pentru sănătatea și igiena
căilor respiratorii, cu
o gamă completă de
osmolalitate testată pentru
fiecare lot de produse.
Osmolalitatea reprezintă
concentrația tuturor
substanțelor dizolvate,
active osmotic la 1 kg
solvent (mOsm/Kg).

Osmolalitatea influențează
trecerea apei prin
membranele biologice.
Produse cu osmolalități
diferite au efecte terapeutice
diferite.
Formulele izotonice au un
efect de curățare mecanică
asupra mucoasei nazale prin
îndepărtarea impurităților
și alergenilor la acest
nivel și sunt recomandate
pentru igiena zilnică a căilor
respiratorii superioare.
Formulele hipertonice au
efect decongestionant la
nivelul căilor respiratorii.
TONIMER lab: are o gamă
de produse cu formule
specifice hipertonice cu
osmolalități diferite și
indicații diferențiate.

Formule specifice
TONIMER lab:

• PANTHEXYL cu indicație
în răceli cu suprainfecție
microbiană și pentru a
preveni otita medie acută.
• AEROSOL cu indicație în
boli ale tractului respirator
inferior: bronșiolita și
fibroza chistică.

Formule dedicate
pentru fiecare problemă
respiratorie

TONIMER lab: oferă soluții
diferențiate pe afecțiuni, în
funcție de osmolalitate.
• Gama Isotonică
Osmolalitate: 300 mOsm/Kg
– Igienă zilnică
• Gama Hipertonică
Osmolalitate: 600 mOsm/
Kg – Răceli, rinite alergice,
sinuzite, rinosinuzite
• Panthexyl
Osmolalitate: 800 mOsm/
Kg –Răceli cu suprainfectare
microbiană: nazofaringite și
sinuzite
• Aerosol
Osmolalitate: 1000 mOsm/
Kg – Fibroză chistică,
bronșiolită

Da TON-ul unei
respiratii sanatoase!

FAMILIE

Sărbători echilibrate,
în familie
Diana Amza, Psihoterapeut

Perioada sărbătorilor de iarnă reprezintă
un prilej de a trăi un amalgam de emoții:
bucurie, încordarea așteptării, surpriză,
iubire, recunoștință, dar și stres, încordare,
oboseală dusă la extrem, îngrijorare sau
chiar tristețe și dezamăgire.
De cele mai multe ori, omul condiționează
modul în care se simte de factori materiali
și așteptări, astfel încât oportunitatea de
a simți bucurie se îngustează pe măsură ce
cresc condiționările și rigiditatea tiparelor.
Printre factorii care contribuie
la stresul sau tristețea
asociate sărbătorilor se
numără aștepările nerealiste,
presiunea financiară,
angajamentele sociale
multiple, activitățile lucrative
epuizante, consumerismul sau
imposibilitatea de a petrece
împreună cu persoanele
semnificative, din diverse
motive. Acești factori se
suprapun și cu expunerea
mai scăzută la lumina solară,
fapt ce, în cazul anumitor
persoane, afectează în mod
direct dispoziția și nivelul de
energie.
Măsurile de prevenire a
răspândirii noului coronavirus
sunt de natură restrictivă,
astfel încât este nevoie de
o abordare echilibrată și
adaptată la realitate, acest
lucru implicând o planificare
din timp a activităților.
Așadar, estimați necesarul
familiei fără a exagera,
evitați aglomerația și

cumpărăturile din ultimul
moment și achiziționați din
timp cadourile și alimentele,
folosind chiar și serviciile de
livrare la domiciliu.
Pentru copii, planificați
activități amuzante în
familie și fiți siguri că tonul
emoțional al sărbătorilor îl
dați dumneavoastră, copiii
preluând de cele mai multe
ori dispoziția adulților. Cu
alte cuvinte, copiii vor aprecia
mai degrabă atmosfera de
bucurie și bună înțelegere,
interacțiunile pozitive (prin
jocuri, glume, tandrețe) decât
numărul de feluri de mâncare,
orele și energia investite în
activitatea de gătit sau costul
cadourilor.
Crăciunul anului 2020
s-ar putea să arate diferit:
cu bisericile mai puțin
aglomerate, cu vizite
mai puține la rude, cu
imposibilitatea reuniunilor la
restaurante, poate chiar cu

mai puțini
colindători.
Este important să avem
așteptări realiste și să
păstrăm o atitudine
echilibrată și deschisă față
de ceea ce are el, totuși,
de oferit: sens, speranță,
solidaritate, conectare mai
profundă cu cei care sunt
alături de noi sau cu noi
înșine.
Sărbătorile anului 2020
ne provoacă să fim mai
prevăzători în general, dar
și să ne reconectăm mai
degrabă la sensul decât la
simbolurile lor, devalorizate
deja prin multiplicare și
repetitivitate. Paradoxal, „mai
puțin” s-ar putea să devină
„mai mult”, în funcție de
perspectiva aleasă.
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FAMILIE

Importanţa
luminii solare iarna

Ca parte a tradiţiei scandinave, unde soarele se află pe cer cel mult 4 ore pe
zi în sezonul rece, lumina din geam a traversat o perioadă îndelungată de
transformări: de la lumânarea aprinsă în timpul nopţii, pentru a semnaliza
că acea casă este locuită sau ca o călăuză a celor ce se întorc spre casă,
până la veiozele care luminează pe fiecare pervaz, chiar şi în marile
metropole nordice. Lumina joacă, însă, un rol important în viaţa oamenilor
în orice zonă a lumii.
Iarna, lumina soarelui este
mai redusă decât în restul
anului, cerul mai mult
întunecat, iar temperaturile
scăzute şi zilele ploioase
creează o stare de apatie şi
închidere în sine. Lumina
solară limitată influenţează,
de asemenea, ritmul
cicardian, determinând o
somnolenţă accentuată.
În aceste condiţii, se pot
manifesta tulburările
afective sezoniere, ca
formă de exprimare a unei
depresii deja existente, sau
tendinţele fiziologice normale
de hibernare. Cantitatea şi
calitatea de lumină solară, dar
şi ale altor surse de lumină,
la care ne expunem în timpul
zilei pot contribui la depăşirea
acestor stări neplăcute.

Beneficiile terapeutice ale
luminii solare
Lumina solară susţine
producerea melatoninei
şi serotoninei, hormoni
care reglează somnul şi
starea mentală. Aceasta
poate ameliora simptomele
existente în afecţiuni precum
depresia şi tulburările de
somn. Studiile au demonstrat
că expunerea la lumina
naturală a soarelui susţine
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activitatea cerebrală a
persoanelor ce suferă de
diferite tipuri de demenţă,
acestea putând să se
concentreze mai bine şi fiind
mai puţin agitate în încăperi
iluminate natural.
Razele solare stimulează
producţia de vitamina
D, responsabilă pentru
funcţionarea normală
a sistemului imunitar şi
hormonal, pentru reglarea
ritmului cardiac, în prevenţia
apariţiei rahitismului şi a
osteoporozei.
Timpul necesar de expunere
la soare pentru asimilarea
unei cantităţi necesare de
vitamina D diferă în funcţie
de sezon, suprafaţa de
piele expusă, şi cât de
senin sau înnorat este
cerul. Dacă vara
10-15 minute sunt
suficiente, iarna
va fi nevoie de
o perioada mai
îndelungată de
expunere zilnică.

Cum “furăm”
soare iarna?

Expunerea la
soare în orice
moment al zilei,

cel puţin 30 de minute, poate
induce o stare de bine şi de
relaxare.
Aşadar, nu vă schimbaţi
programul zilnic; menţinând
aceleaşi ore de trezire puteţi
beneficia la maxim de razele
solare. Mergeţi la plimbări
sau faceţi sport în aer liber,
pe timpul zilei. Montaţi oglinzi
în casă, eliminaţi draperiile
întunecate şi mutaţi-vă biroul
la geam. Veiozele cu lumină
caldă pot salva după-amiezile
întunecate.

FAMILIE

Cum ne
pregătim acasă
pentru Covid-19?
Diana Amza, Psihoterapeut

Persoanele care primesc rezultate pozitive la testarea pentru virusul SARS-Cov
2 pot simți anxietate, panică, vinovăție sau lipsă de speranță, chiar și atunci când
nu prezintă simptome sau acestea sunt foarte ușoare. Stresul este accentuat
de mesajele negative din media, suportul social redus sau lipsa de informații
despre procedurile de tratare la domiciliu. Cu toate acestea, diagnosticarea cu
Covid-19 nu este și nu trebuie să fie un prilej pentru stigmatizare, excludere sau
auto-excludere de la viață.
Iată mai jos câteva lucruri pe
care le puteți face împreună
cu familia pentru a gestiona
mai bine stresul legat de noul
coronavirus, mai ales atunci
când sunteți îndrumați spre
tratarea la domiciliu:
1. Adresați-vă medicului sau
personalului medical pentru a
obține informații corecte.
2. Anticiparea și planificarea
scad anxietatea. Faceți din
timp un plan împreună cu
familia, punctând aspectele
esenţiale. Iată câteva astfel de
recomandări practice:
• Mențineți legătura cu
medicul de familie, pentru a
monitoriza starea de sănătate.
• Identificați persoanele
vulnerabile din familie
(persoane în vârstă, persoane
care suferă de boli cronice,
persoane cu dizabilități etc) cu
care veți evita pe cât posibil
contactul.
• Persoana diagnosticată
trebuie să aibă: o cameră

proprie; veselă și tacâmuri
separate; propriile cearșafuri,
prosoape și haine, care
vor fi spălate separat, la
temperaturi de peste 60
de grade și/sau adăugând
dezinfectanți pentru textile.
• Mențineți regulile de
prevenire generale - precum
purtatul măștii, dezinfectarea
mâinilor, igienizarea
suprafețelor, aerisirea
camerelor.
• Atunci când există o singură
baie, igienizați des. În cazul în
care aveți la dispoziție două
băi, alocați persoanei izolate
baia mai apropiată de camera
ei. Țineți periuțele de dinți
separat.
• Alimentați-vă
corespunzător, hidratați-vă și
urmați tratamentul prescris.

4. Căutați sprijin din partea
familiei sau prietenilor, faceți
mișcare, exerciții de relaxare,
de meditație sau de respirație
pentru auto-liniștire și
păstrarea unei atitudini
echilibrate.
5. Mențineți rutina zilnică
chiar și atunci când vă vine
mai greu. Structurați-vă
timpul cu activități practice și
plăcute.
6. Folosiți resursele telefonice
și online de sprijin psihologic,
pentru a gestiona de cum
apar: anxietatea, îngrijorările,
deprimarea și lipsa de
speranță. Nu așteptați să
ajungeți în impas!

3. Selectați sursele de
informare. Evitați expunerea
la știri cu impact emoțional,
zvonurile sau discuțiile axate
doar pe starea de sănătate.
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Terapia enzimatică
în inflamaţiile acute
şi cronice

Inflamaţia reprezintă o măsură protectivă a sistemului imunitar în lupta
cu leziunile şi infecţiile, prin activarea celulelor albe şi a altor mediatori
inflamatori cu scop de curăţare şi eliminare a factorilor pertubatori. Aceasta
poate fi acută sau cronică, în baza semnalului extern: virusuri, bacterii,
accidentări şi traumatisme, respectiv intern, de tipul tulburărilor autoimune:
artrita reumatoidă, tiroidita autoimună Hashimoto, boala Crohn.
Cum se produce inflamaţia
Inflamaţia este un răspuns
fiziologic, imun, la
traumatisme sau factori
patogeni. Traumatismul
reprezintă o presiune bruscă
la care este supus ţesutul,
ce duce la ruptura vaselor
sangvine şi limfatice, la
apariţia hematoamelor,
a durerii şi temperaturii
mai crescute, ca urmare a
procesului de vindecare.
Alte tipuri de inflamaţii
acute sunt întâlnite ca
urmare a infecţiilor virale
sau bacteriene: sinuzită,
otită, infecţii ale căilor
respiratorii. Medicina
alopată tratează inflamaţiile
cu antiinflamatoare
nesteroidiene (AINS) şi alte
tipuri de medicamente.
Cel mai frecvent, inflamaţia
cronică are la bază activitatea
sistemului imunitar împotriva
celulelor proprii corpului, pe
care nu le mai recunoaşte,
atacându-le.
Efectul este de durere,
alterarea funcţiilor
glandelor hormonale,
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deformări osteoarticulare.
În cazul inflamaţiei cronice
tratamentul devine mult mai
dificil şi de durată.

Rolul enzimelor în
inflamaţii

Enzimele au fost utilizate
pentru prima dată ca
antiinflamatoare în medicina
modernă în anii 1950, când s-a
descoperit în Statele Unite că
tripsina intravenoasă poate
ameliora inflamația cauzată
de artrita reumatoidă, colita
ulcerativă și pneumonia virală
atipică, precum și de edemul
post-chirurgical și vânătăile
cauzate de leziuni sportive.
Alte enzime utilizate în
tratarea inflamaţiilor prin
administrare orală sunt
tripsina, chimotripsina,
bromelina, dar şi serapeptaza,
pentru capacitatea lor de a
descompune proteinele şi de a
reduce inflamaţia.
Preparatele pe bază de
enzime sistemice combinate
sunt utilizate în osteoartrită,
pentru capacitatea de a
ameliora simptomele:

scad durerea şi rigiditatea
articulaţiilor, îmbunăţăţesc
capacitatea de mişcare, fiind
mai bine tolerate de organism
şi fără a prezenta efectele
adverse ale AINS.

Atenţionări

Suplimentele alimentare
cu enzime prezintă o serie
întreagă de avantaje, nefiind
medicamente. Totuşi, ele pot
prezenta interacţiuni nedorite
cu alte tratamente alopate,
reacţii alergice sau disconfort
abdominal, în funcţie de dozaj.
Femeile însărcinate și care
alăptează sunt sfătuite să
consulte medicul înainte de a
începe terapia enzimatică.

AFECȚIUNI

Terapia
ortomoleculară cu
enzime în cancer

Terapia ortomoleculară a început să fie cunoscută datorită bio-chimistului
american prof. Dr. Linus Pauling, dublu laureat al premiului Nobel. Principiul
de bază al acestei ramuri a medicinei constă în menţinerea unui echilibru al
sănătăţii datorită consumului de substanţe vitale, de care organismul are
nevoie pentru a asigura un metabolism optim şi o funcţionare normală a
tuturor mecanismelor de auto-reglare.
Ortomoleculele sunt:
vitamine, minerale,
oligoelemente, aminoacizi
şi acizi graşi, acestea fiind
piesele fundamentale pe care
se bazează secretarea de
enzime, hormoni, antigeni şi
formarea de anticorpi cu rol în
prevenirea şi tratarea bolilor.
Alimentaţia echilibrată
nutriţional, bazată pe fructe
şi legume proaspete, încolţite
sau fermentate, permite
organismului să îşi procure
substanţele vitale. Cea bazată
pe carbohidraţi, grăsimi trans
şi alimente sărace în nutrienţi
esenţiali, însă, produce
dezechilibre cauzatoare
de boli grave: obezitate,
hipertensiune arterială,
diabet, cancer.

Cum se dezvoltă cancerul?

Celulele canceroase sau
bolnave sunt un fapt al
vieții, însă majoritatea sunt
distruse de către celulele
albe din sânge produse de
sistemul imunitar. Factori
precum: poluarea, fumatul,
alimentaţia dezechilibrată,
arsurile solare, radiaţiile,
slăbirea sistemului imunitar
datorată vârstei sau anumitor
afecţiuni, determină
perturbarea echilibrului
existent, permiţând fixarea
şi multiplicarea celulelor
canceroase.
Capacitatea acestora de a
se disimula şi a eluda atacul
celulelor imunitare constă în
acoperirea cu un strat gros
de fibrină, care le ascunde
identitatea reală. Cantitatea
redusă de enzime capabile de
a îndepărta stratul de fibrină,
acestea nemaifiind produse
în starea de dezechilibru în
care se află organismul
uman, poate duce la
evoluţia cancerului şi
la un tratament mult
mai agresiv pentru
stoparea sa.

Rolul enzimelor în
tratamentul cancerului

Enzimele sunt biocatalizatori,
cu rol în dezintegrarea şi
transformarea moleculelor
din organism în substanţe
esenţiale şi elemente de bază
circulate prin fluxul sangvin
în muşchi şi organe. Acestea
sunt de origine vegetală şi
animală, iar atunci când sunt
proiectate corect de către
bio-chimişti, enzimele orale
sunt absorbite direct în sânge,
unde acţionează sistemic.
Activitatea lor poate
dezvălui antigenele celulelor
canceroase, permiţând
celulelor imune să le distrugă,
prin creşterea secreţiei
factorului de necroză
tumorală. S-a observat că
necesarul de enzime creşte
odată cu avansarea cancerului.
De aceea, enzimele pot fi
utilizate ca adjuvant în terapia
clasică anti-cancer, acţiunea
lor benefică fiind demonstrată
în cazuri de tumori cerebrale,
digestive, epiteliale, la
plămâni, leucemie, limfoame
cu celule T și tumori ale colului
uterin şi sânului.
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Pierderea memoriei
Naturală sau patologică?

Memoria reprezintă abilitatea de a întipări, stoca în suport neuronal
și recupera informația prin recunoșterea sau reproducerea ei. Mintea
umană lucrează asupra informației, o pune în conexiune cu alte categorii
de informații și chiar distorsionează conținutul memorat. Uitarea face
parte din arsenalul de instrumente pe care le folosim pentru a ne menține
echilibrul, fiind considerată normală și naturală atunci când se încadrează
în anumite limite.
Uitarea este benefică
deoarece previne
supraîncărcarea cu informații
irelevante, iar uneori
reprezintă un adevărat
mecanism prin care mintea
se apără de evenimente
traumatice, de suferință sau
de emoții mai incomode,
atunci când nu găsește alte
strategii de a le face față.
În plus, uitarea este legată
și de atenția pe care o
acordăm activităților. Aceasta
fluctuează mai ales în cadrul
multi-tasking-ului, când
persoana crede că face mai
multe lucruri în același timp.
În fapt, ea desfășoară tot câte
o acțiune pe rând, dar pentru
intervale mult mai scurte de
timp, consumând mai multe
resurse psihice pentru a face
trecerea la următoarea. Acest
lucru favorizează uitarea –
ca mecanism de a face față
avalanșei de sarcini.
Alte câteva exemple de
uitare care se încadrează în
normalitate sunt atunci când:
• uitați anumite părți ale
evenimentelor;
• uitați evenimente
îndepărtate în timp;
• aveți lapsusuri temporare;
• uitați din când în când unde
ați pus ochelarii șamd.
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Memoria poate fi influențată
negativ de mai mulți factori,
printre care:
• stresul;
• anxietatea;
• tulburările sau deficitul de
atenție;
• tulburări ale glandei tiroide;
• diabet;
• alcoolismul;
• consumul de substanțe
psihoactive;
• deficiență de vitamina B12;
• tulburări neurologice;
• traumatisme craniocerebrale.
Este important de știut faptul
că memoria este educabilă
la orice vârstă, iar cu cât o
persoană este mai implicată
în diverse activități
stimulative, precum
sportul, dansul,
socializarea, proiecte
personale, citit,
scris sau activități
cognitive, cu
atât rețelele
neuronale devin
mai rezistente în
fața uitării.
Este recomandat
să efectuați
un control de
specialitate în
cazul în care
observați că uitați

cu totul evenimente recente
sau pierdeți deprinderi
(de exemplu, nu mai știți
să citiți ceasul sau să
conduceți mașina, să scrieți
sau să efectuați activitățile
de rutină), uitați rudele,
manifestați atenție scăzută,
confuzie, dezorganizare. De
cele mai multe ori, membrii
familiei sesizează primii
astfel de modificări și pot
sprijini persoana în accesarea
serviciilor de diagnostic și
tratament.
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Trataţi corect
infecţia cu
streptococ
Durere în gât, usturime la înghiţire, febră
şi frisoare, amigdale inflamate şi cu puroi,
puncte roşii în spatele gurii şi ganglioni măriţi.
Aceste simptome ce apar, de regulă, brusc,
pot indica infecţia gâtului sau faringita cu
streptococ. Diagnosticul şi tratamentul corect
sunt esenţiale pentru a se preveni complicaţiile
şi răspândirea infecţiei prin inhalarea picăturilor
respiratorii eliminate prin strănut sau tuse.
Diagnostic

Infecţia streptococică
este uşor transmisibilă şi
afectează în special copiii cu
vârste cuprinse între 3 şi 15
ani, însă poate apărea şi la
adulţi. Se observă rapid de
către medicul pediatru, ORL
sau de medicul de familie. Un
diagnostic adecvat se poate
stabili în urma unui test ce va
identifica natura infecţiei. Cel
mai des utilizat este testul
rapid prin probă prelevată
din gât, cu un dispozitiv
medical sub formă de tampon.
Rezultatul este gata în
câteva minute, iar medicul va
prescrie tratamentul corect,
în funcţie de tipul infecţiei:
streptococ beta-hemolitic de
grup A sau B.
În cazul recidivelor frecvente
sau a simptomelor similare
manifestate de mai mulţi
membri ai comunităţii
bolnavului, medicul va
recomanda testarea tuturor
contacţilor săi. Există

posibilitatea ca persoane fără
simptome să fie purtători
sănătoşi ai streptococului,
necesitând acelaşi tip de
tratament, la rândul lor.

Tratament

Tratamentul clasic pentru
infecţia cu streptococ este
administrarea de antibiotic.
Medicul va recomanda un
anumit tip de antibiotic,
fie pe baza rezultatului
testului rapid, fie ca urmare
a recomandării prelevării
de cultură şi realizării unei
antibiograme.
Eficienţa tratamentului constă
în reducerea în intensitate a
simptomelor după primele
zile. Este, însă, important ca
administrarea de antibiotice
să fie făcută conform
indicaţiilor medicului, până
la finalizarea perioadei
prescrise, pentru a se evita
complicaţii precum rezistenţa
bacteriilor la antibiotic, febra
reumatică şi recidiva.

De
asemenea,
igiena trebuie păstrată
cu stricteţe, iar periuţa de
dinţi se va schimba.

Remedii complementare

Pentru ameliorarea
simptomelor generate
de infecţie, în timpul
tratamentului se recomandă:
• Gargara cu soluţie din apă
caldă şi sare
• Hidratarea suplimentară cu
ceaiuri calde, supă şi apă
• Alimentele moi, uşor de
mestecat şi înghiţit
• Dropsuri sau sprayuri
antibacteriene pentru
calmarea usturimii şi
durerilor de gât
• Miere cu lămâie, pentru
proprietăţile antibacteriene şi
antiinflamatoare
• Utilizarea unui umidificator
de aer, unde se pot picura
uleiuri esenţiale de cimbru,
tea-tree sau eucalipt.
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Dependența
de alcool
Diana Amza, Psihoterapeut

Tulburările legate de consumul de substanțe
se caracterizează în mod general printr-o
serie de simptome fiziologice, cognitive,
emoționale și comportamentale, viața persoanei
fiind afectată pe numeroase paliere: personal, loc
de muncă, viața de familie, educație, relații sociale în
general, chiar și palierul normativ, legal sau moral.
Dependența de alcool
reprezintă unul din
numeroasele subtipuri ale
dependențelor de substanțe,
afectând conform raportului
OMS pentru anul 2016, 1,3%
din românii de peste 15 ani.
Mai mult, la nivelul anului
2017, consumul de alcool
a fost atribuit la 0,24% din
cazurile globale de deces în
România. Cele mai afectate
tind a fi persoanele cu vârsta
între 15 și 46 de ani, iar vârsta
scăzută de la care începe
consumul de alcool ne arată
faptul că este necesară
o educație preventivă, nu
prohibitivă, deoarece etapa
adolescenței predispune la
comportamente și atitudini
opuse celor impuse în familie.

Etapele formării
dependenței de alcool

Nu orice consum de substanțe
alcoolice reprezintă un
pericol. Până a ajunge la
starea de dependență de
alcool, persoana parcurge mai
multe etape, de la abstinență
(atunci când nu este
consumatoare), la formarea
unui obicei de a bea alcool

(asociat uneori cu socializarea
sau cu gestionarea unor
situații stresante), până
la abuz (consum excesiv
punctual) și dependența ca
atare.
Consumul de alcool devine
o problemă atunci când
persoana tânjește după alcool,
deoarece starea lui interioară
de bine a devenit condiționată
de acesta și nu mai are
control pe comportamentul
său. Dependența de alcool
reconfigurează modul de
funcționare a creierului,
alcoolul stimulând sistemul
de recompensare al acestuia.
Chiar și după detoxifiere,
aceste circuite cerebrale
pot să rămână activate,
făcând persoana mult mai
vulnerabilă la recăderi.
Iată mai jos câțiva indicatori ai
dependenței de alcool:
1. Persoana consumă cantități
mai mari de alcool timp mai
îndelungat.
2. În ciuda dorinței și
multiplelor tentative,
persoana nu reușește să
stopeze consumul de alcool.

3. Persoana
tânjește după
alcool, nevoia fiind atât de
intensă încât poate ajunge
la comportamente riscante,
periculoase sau ilegale pentru
a-și procura substanța.
4. Persoana poate primi
atenționări din partea
familiei, colegilor, prietenilor,
superiorului ierarhic,
deoarece consumul de
alcool îi afectează activitățile
obișnuite și nivelul de
responsabilitate.
5. Persoana simte nevoia de
a consuma cantități de alcool
din ce în ce mai mari și din ce
în ce mai des pentru a ajunge
la starea de bine dorită,
uneori chiar începând de
dimineață.
6. Atunci când nu consumă
alcool, persoana manifestă
simptome de sevraj (puls
ridicat, tremurul mâinilor,
transpirație, greață, convulsii
generalizate, anxietate,
neliniște, halucinații). Deseori,
poate fi nevoie de intervenție
specializată pentru a
contracara simptomele.
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Dependența de alcool - continuare
Efectele dependenței de
alcool

Dependența de alcool poate
induce anumite afecțiuni
printre care se numără
cancerul de diferite tipuri
(cancere localizate la
nivelul gâtului și gurii, ale
aparatului digestiv și chiar
al sânului), ciroză hepatică,
tuburări mintale, tulburări ale
sistemului hepatobiliar și ale
pancreasului.
În plus, consumul de alcool
reprezintă un factor de risc
pentru alte afecțiuni de care
persoana deja suferă, ducând
la agravarea acestora (boli
psihice, boli coronariene,
riscul de accident vascular
hemoragic), sau accidente,
traumatisme soldate cu

sechele, dizabilitate pe viață.
În plan social, abuzul și
dependența de alcool duc
la degradarea relațiilor
familiale, acte de violență sau
de neglijare traumatizante
pentru cei din jur, pierderea
locului de muncă, pierderi
financiare, afectarea
disponibilității și capacității
de a investi în educație și
formare, perpetuarea unor
tipare comportamentale
dezadaptative.
În ciuda pleiadei de
efecte negative, abuzul și
dependența de alcool rămân
probleme actuale. Ce se poate
face pentru a preveni excesele
și a păstra controlul în relația
pe care o avem cu alcoolul?

Iată câteva repere generale:
1. Informați și educați
membrii tineri ai familiei
asupra a ceea ce reprezintă
consum de alcool adecvat
și efectele acestuia, atât pe
termen scurt, cât și pe termen
lung. De exemplu, consumul
de alcool poate induce în
cantități mici o stare de bine,
dar aceasta poate evolua spre
tristețe sau iritabilitate odată
cu creșterea cantității.
2. În cazul în care consumați
alcool în mod regulat, stabiliți
o limită clară în ceea ce
privește cantitatea pe care o
veți bea (de exemplu, dacă ies
cu grupul de prieteni, mă voi
opri la 2 beri).
3. Stabiliți frecvența cu care
consumați alcool (de exemplu,
de 2 ori pe săptămână),
și evitați grupurile care
abuzează de alcool, deoarece
din dorința de conformare,
includere și apreciere socială,
este posibil să preluați tiparul
de comportament.
4. Stabiliți situațiile în care
nu veți consuma alcool, sub
nicio formă. De exemplu,
nu se va consuma
alcool dimineața, sau
atunci când persoana
urmează să conducă
mașina, nici când
se duce sau este
la locul de muncă,
nici atunci când
se duce la un
interviu, examen
sau anumite
evenimente
sociale și nici
în preajma
copiilor sau atunci
când trebuie să
îngrijească un
minor.
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Tusea nocturnă
la copii
Tusea nocturnă este un simptom specific
infecțiilor respiratorii, cauzat de cele
mai multe ori de viroze. Ea poate
să varieze ca severitate de la o
tuse ușoară la una care împiedică
odihnirea pe timpul nopții și care
poate afecta, atunci când durează
mai multe zile la rând, dispoziția și
funcționarea copilului pe timpul zilei.
Iată mai jos câteva lucruri pe
care le puteți face pentru a
trata acasă tusea nocturnă a
copilului:
1. Pe timpul nopții, plasați o
pernă mai înaltă sub capul și
umerii copilului, sau puneți
un prosop rulat sub saltea, în
partea în care ține de obicei
capul. Postura ușor înclinată
va ameliora tusea.
2. Folosiți picături de nas cu
apă de mare, acestea fiind în
general considerate sigure
pentru copii. În cazul în care
utilizați alt tip de picături de
nas, consultați medicul sau
farmacistul.
3. Pe timpul zilei, oferiți
copilului să bea ceaiuri calde,
apă sau lapte. Din cauza
disconfortului la înghițire,
copiii pot refuza să mănânce
sau să mai bea ca de obicei,
astfel încât este nevoie să
insistați și să vă asigurați că
nu se deshidratează. Buzele
uscate reprezintă unul din
primele semne care vă indică
nevoia de hidratare.
4. Pe timpul zilei, oferiți miere
doar copiilor cu vârsta peste

1 an, pentru
a evita riscul
de a dezvolta
botulism. Puteți
combina mierea
cu apă caldă sau
cu zeamă de lămâie.
5. Aerul prea uscat din
camera copilului poate
agrava tusea, astfel încât
este nevoie să mențineți un
nivel optim de umiditate a
aerului. Puneţi o cană cu apă
deasupra caloriferului atunci
când acesta emană căldură,
folosiţi un umidificator cu aer
rece sau faceţi baie copilului
după ce ați umplut camera de
baie cu aburi. De asemenea,
puteți adăuga în cadă și câteva
picături de ulei esențial de
eucalipt.
6. Uleiurile esențiale, precum
cele de eucalipt și cimbru
pot aduce multe beneficii
în cazul virozelor, aplicarea
putând să se facă local, pe
aripile nasului sau pe piept
și spate, după ce a fost diluat
corespunzător, sau prin
intermediul difuzorului.
Puteți să vă consultați cu
pediatrul în cazul copiilor

foarte mici, pentru a vă
asigura că nu apar reacții
alergice și că folosiți produse
de calitate.
În cazul în care apar anumite
simptome, precum febra
peste 38 de grade, tuse care
nu trece în termen de 10
zile, dificultăți de respirație,
dureri de piept sau de urechi,
adresați-vă medicului. Atunci
când copilul devine letargic,
nu răspunde la stimuli,
este deshidratat, respiră
superficial și alert, sau are
buze, unghii și piele învinețite,
fapt care indică o slabă
oxigenare, adresați-vă de
urgență doctorului pentru o
intervenție cât mai rapidă.

31

ANALIZE MEDICALE
EXPLICATE

Testele de screening
pentru bărbați
Testele de screening reprezintă investigaţii periodice
recomandate, în funcţie de vârstă şi factorii de risc,
cu scopul de a identifica posibilele probleme de
sănătate cât mai precoce.
prostatic în familie pot
demara chiar şi la 40 de
ani.
Examinarea
testiculelor se poate
face acasă, după
baie sau duş şi este
esenţială pentru a
determina dacă apar
modificări în forma,
textura sau structura
testiculelor, ce
semnalizează cancerul
testicular. Având o
incidenţă mai mare în
rândul bărbaţilor tineri,
este important ca autoexaminarea să se realizeze
începând cu vârsta de 20-25
de ani.
În afara analizelor uzuale
recomandate periodic,
pentru bărbați sunt necesare
următoarele teste de
screening:
Controlul periodic al
prostatei urmăreşte
depistarea modificărilor de
natură malignă ce pot apărea
la nivelul acestei glande.
Testele constau în analize de
sânge (antigenul prostatic
PSA), însoţite sau nu de tuşeu
rectal pentru examinarea
prostatei și de ecografie
pelvină. Analizele se încep,
de regulă, la 50 de ani, dar
dacă există istoric de cancer
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Monitorizarea glicemiei se
recomandă anual începând cu
vârsta de 20 de ani, iar după
40 de ani, ideal la fiecare 3
luni. Diabetul afectează unul
din zece români. Evoluează
fără simptome mulți ani şi
poate duce la complicații
severe, precum amputația de
membre sau orbirea.
Colonoscopia este un
test comun utilizat pentru
depistarea precoce a
cancerului colorectal. Dacă nu
există istoric familial pentru
acest tip de cancer și nu sunt
alți factori de risc, prima
colonoscopie se recomandă
în jurul vârstei de 50 de ani,

cu reevaluare la fiecare 5 ani,
maximum la 10 ani.
Profilul lipidic reprezintă un
grup de teste indicat pentru
determinarea riscului de boli
cardiovasculare. Este necesar
să se efectueze la toți adulții
sănătoși cu vârsta peste 20 de
ani, la fiecare 5 ani iar după
vârsta de 40 de ani, ideal la 6
luni, cel mult anual.
Monitorizarea tensiunii
arteriale se recomandă să
se facă anual după vârsta de
20 de ani și cel puțin lunar,
începând cu vârsta de 40 de
ani, având în vedere creșterea
incidenței acestei afecțiuni
în lume și lipsa simptomelor.
Hipertensiunea netratată
conduce la complicații grave:
boli cardiace, infarct, accident
vascular cerebral etc.
Controlul oftalmologic se
face la 2-3 ani începând de
la vârsta de 40 de ani dacă
nu sunt probleme de vedere.
Pentru persoanele care
poartă ochelari, care au
tulburări de vedere, diabet
zaharat sau istoric familial
de glaucom, cataractă,
retinopatie pigmentară sau
degenerescență maculară,
controlul oftalmologic se
recomandă anual.
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Viaţa după Covid-19
Strategii de recuperare

O mare parte a pacienţilor vindecaţi de Covid-19, fie că au fost trataţi
în spital, fie că au luptat cu virusul pe cont propriu, rămân cu o
serie de sechele atât fizice, cât şi psihice, indiferent
de severitatea simptomelor. Necesitatea recuperării
medicale post-Covid-19 se datorează efectelor
inflamatorii pe care SARS-CoV-2 şi procesul
de vindecare le au asupra organismului,
precum şi a duratei în timp până
la dispariţia acestora. Studiile
demonstrează că între 50% şi 80%
dintre pacienţi continuă să aibe
diverse tulburări, chiar şi la 3
luni după ce virusul este complet
eliminat din corp.
Tulburări dupa Covid-19
În timpul bolii, dar şi după
vindecare, medicii de familie
pot oferi asistenţă medicală în
timp real, în cazul în care apar
simptome noi sau simptomele
existente se agravează.
Recuperarea după Covid-19
poate necesita, deseori,
susţinere medicală. Cele mai
des întâlnite simptome sunt:
dureri şi slăbiciuni musculare,
oboseală accentuată,
dificultate de respiraţie,
dificultăţi mentale şi durere
de cap, tulburări ale somnului,
depresie şi anxietate, ce pot
dura luni de zile.

Organe afectate de
SARS-CoV-2

Plămânii, principalul organ
afectat de noul coronavirus,
prezintă o serie de distrugeri
la nivelul alveolelor
pulmonare, mici săculeţi de
aer ce permit schimbul de
oxigen şi dioxid de carbon

realizat
între
plămân
şi sânge.
Ca urmare
a atacului
viral şi a
procesului
de vindecare,
acestea se
cicatrizează,
rezultând în
probleme de respirație
pe termen lung. Pacienţii
vindecaţi de Covid-19
suferă leziuni de durată ale
mușchilor inimii, observabile
în testele imagistice,
provocate de cheaguri de
sânge. Acest lucru poate
crește riscul de insuficiență
cardiacă sau alte complicații
cardiace în viitor.
Creierul este afectat direct
sau indirect de virus, prin
formarea de cheaguri de
sânge ce pot provoca accident
vascular cerebral şi alte

complicaţii.
De asemenea, persoanele
tratate în unităţi de terapie
intensivă, trec prin momente
critice referitor la speranţa
de supravieţuire, ce pot
provoca sindromul de stres
post-traumatic, iar ulterior
depresie și anxietate, precum
şi deficienţe de concentrare
sau de coordonare.

37

Viaţa după Covid-19 - strategii de recuperare - continuare
Strategii de recuperare
după Covid-19

Recuperarea fizică şi
psihică după Covid-19
este esenţială, fără
ea pacienţii fiind în
continuare extrem
de vulnerabili
în faţă oricărei
boli. Spitalizarea
şi efectele sale
pot avea sechele
pe termen lung,
iar dacă efectele
recuperării fizice
sunt evidente, motivele
pentru care recuperarea
neuropsihică este la fel de
importantă sunt: siguranţa
la locul de muncă, în
manevrarea şi conducerea
utilajelor şi a autovehiculelor,
încrederea în sine, în
capacitatea de a desfăşura
activităţi zilnice şi de a
relaţiona cu ceilalţi.
1. Nutriţie corectă. O mare
parte a celor care suferă de
sechele în urma Covid-19
au fost internaţi în unităţi de
terapie intensivă şi trataţi
prin perfuzii. Boala, lipsa de
mişcare şi imposibilitatea
de a se hrăni normal, alături
de alte comorbidităţi, au dus
la o lipsă acută de elemente
nutritive. Pe termen lung,
această deficienţă nutritivă
poate deveni o problemă
medicală, aşadar, revenirea la
o alimentaţie bogată nutritivă,
susţinută prin suplimente
alimentare cu vitaminele
C, D şi E, minerale calciu,
fier, magneziu, seleniu şi
zinc contribuie la întărirea
sistemului imunitar, la
refacerea musculaturii şi
susţinerea sănătăţii oaselor şi
a aparatului cardiovascular.
2. Relaxare mentală. Mulţi
pacienţi aflaţi în recuperare
după Covid-19 acuză dificultăţi
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mentale, datorate stresului
psihologic din timpul bolii sau
a complicaţiilor generate de
intubare, accidente vasculare
cerebrale etc. Similar, medicii,
asistenţii şi ceilalţi lucrători
din sistemul medical, trec
prin perioade îndelungate
de presiune psihologică.
Aceştia necesită susţinere din
partea familiei, a apropiaţilor,
şi chiar a psihologilor şi
terapeuţilor, pentru a depăşi
stările de depresie, anxietate
şi tulburări mentale datorate
izolării, stresului, fricii şi
a stigmatizării din partea
societăţii.
Ei pot apela la strategii de
relaxare mentală precum:
exerciţii de respiraţie
profundă, mindfulness, yoga
şi meditaţie, convorbiri cu
prieteni apropiaţi şi apelarea la
servicii profesionale de terapie
psihologică.
3. Recuperarea tonusului
muscular. Imobilizarea la pat,
febra, durerile musculare
şi de cap, precum şi starea
generală de rău duc la
slăbirea musculaturii şi la
dificultăţi de mişcare. Se
recomandă efectuarea de

exerciţii uşoare de îndată
ce starea fizică permite,
astfel: în prima
săptămână câte 5
minute de 5 ori de pe
zi, în a doua – câte
10 minute de 3 ori
pe zi, iar în a treia –
câte 15 minute de 2
ori pe zi. Exerciţiile
pot fi: respiraţie
diafgmatică, doar la
nivelul abdomenului,
genuflexiuni cu
aşezare pe scaun,
ridicări de picioare
şi genunchi, cu sprijin
pe mâini, ridicarea şi
încrucişarea mâinilor, ridicare
pe vârfuri, cu sprijin pe mâini,
exerciţii de echilibru.
4. Redresarea respiraţiei.
Este normal ca pe perioada
bolii să apară dificultăţi
în respiraţie, care se vor
prelungi şi după vindecare.
Nu reprezintă un motiv de
panică, dar necesită o serie
de acţiuni pentru revenirea la
normal: relaxarea corpului, cu
respiraţii lente, fie în poziţie
întinsă, fie în şezut şi aplecat
deasupra unei mese, ori cu
coatele pe genunchi.
Învăţarea respiraţiei
diafragmatice: în poziţie
relaxată, inspiraţi cu o mână
pe abdomen, astfel încât
doar acesta să se ridice şi
expiraţi, odată cu retragerea
abdomenului. Repetaţi de
câte 5 ori. Pauza de respiraţie
este esenţială ori de câte
ori efortul de a respira în
timpul unei activităţi devine
prea mare: urcatul scărilor,
exerciţii fizice etc. Atunci este
nevoie de o întrerupere şi o
relaxare a musculaturii prin
respiraţie lentă.
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Cum să nu
transmiteţi
gripa

Gripa este o infecţie contagioasă a căilor
respiratorii transmisă de virusurile gripale,
ce debutează brusc, cu simptome precum
tuse neproductivă, dureri în gât, dureri de cap
şi musculare, febră şi stare generală de rău. Chiar
dacă gripa trece în mod normal în aproximativ 7 zile,
aceasta poate avea o evoluţie neprevăzută, cu simptome severe,
impunând un consult medical și tratament antiviral adecvat.
Gripa se transmite prin
intermediul picăturilor
respiratorii emise în timpul
tusei sau strănutului.
Acestea sunt eliminate şi
transmise şi prin obiectele
atinse frecvent de persoanele
posibil infectate. Aşadar, este
extrem de importantă igiena
mâinilor şi evitarea atingerii
suprafeţelor comune. Dacă nu
vă simţiţi bine, iar simptomele
enunţate devin tot mai intense,
iată ce măsuri trebuie să luaţi
pentru a nu transmite şi altor
persoane acest virus extrem
de contagios.

Măsuri pentru evitarea
transmiterii gripei

şi veţi acorda organismului
timpul necesar pentru a
lupta cu virusul. Boala este
contagioasă până la 5 zile
după debutul simptomelor,
aşadar, aşteptaţi până când
acestea trec complet.
3. Spălaţi-vă pe mâini, cu
apă şi săpun, timp de 20 de
secunde, cât de des puteţi.
Veţi evita, astfel, să atingeţi
obiectele comune cu mâinile
infectate. De asemenea, puteţi
utiliza soluţii dezinfectante
pe bază de alcool, din care să
turnaţi o cantitate suficientă
şi să o lăsaţi să se usuce
singură.

1. Păstraţi distanţa faţă de alţi
membri ai comunităţii: colegi,
prieteni şi membri ai familiei.
Spuneţi-le ce simptome aveţi
şi că doriţi să-i protejaţi.

4. Acoperiţi gura şi nasul cu
un şerveţel de unică folosinţă
atunci când strănutaţi sau
tuşiţi. Apoi, aruncaţi-l la gunoi
şi spălaţi-vă pe mâini.

2. Staţi acasă. La primele
simptome de gripă rămâneţi
acasă şi aveţi grijă ca şi copiii
să facă acelaşi lucru. Astfel,
nu îi veţi expune pe ceilalţi

5. Igienizaţi des suprafeţele
comune atât de la serviciu,
cât şi de acasă, precum şi
obiectele atinse frevcent:
clanţe şi mânere, chei,

butoanele de la lift și touchscreenuri atinse şi de alte
persoane, întrerupătoare,
telefon mobil, mouse, laptop.
Astfel, vă veţi proteja, atât
pe dumneavoastră, cât şi pe
ceilalţi, în cazul în care aveţi
simptome.
6. Evitaţi să vă atingeţi faţa,
ochii, gura şi nasul. Virusul se
transmite prin contact direct,
dar şi indirect. Astfel, veţi
fi mai puţin expuşi şi îi veţi
expune pe ceilalţi mai puţin.
7. Practicaţi un stil de
viaţă sănătos, chiar dacă
nu vă simţiţi la fel de bine
ca înainte. Fructele şi
legumele proaspete, alături
de o alimentaţie echilibrată
nutritiv, mişcarea cel puţin
30 de minute zilnic şi odihna
suficientă vă vor asigura o
recuperare mai uşoară.
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Calitatea aerului
din locuinţe
Vitală pentru sănătate

Calitatea aerului din clădiri are un rol foarte
important în sănătatea noastră, întrucât
petrecem între 60% şi 90% din timp, la
interior, mai ales iarna. Spaţiile închise pot
fi locuri unde aerul este mai poluat decât în
exterior, afectând funcţionarea plămânilor,
a creierului şi a sistemului cardiovascular,
implicit, interferând cu starea de confort şi
capacitatea de a lucra. În această perioadă,
când locuim, învăţăm şi lucrăm de acasă, aerul
curat este vital.
Cauzele poluării aerului
din locuinţe

Sursele de poluare a aerului
din locuinţe sunt interioare:
combustibilul, substanţele
şi procedurile de gătire,
încălzire şi curăţenie a
locuinţei, igrasia şi mucegaiul,
bacteriile, mobila, vopselurile
şi materialele de construcţii
care pot emana gaze toxice,
ventilaţia inadecvată. De
asemenea, simpla locuire, ce
aduce cu sine praf, reziduuri
corporale, dioxid de carbon
ce provine din respiraţie, fum
de ţigară, părul animalelor de
companie. Sursele externe de
poluare constau în particulele
de praf, gazele de eşapament
sau activitatea industrială din
zonă.

Soluţii pentru un aer
interior mai curat

• Ventilaţia şi aerisirea sunt
esenţiale pentru a permite
reînnoirea şi curăţarea
aerului interior. În funcţie de
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nivelul de poluare al aerului din
exterior, menţineţi deschise
geamurile cel puţin 15 minute
de două ori de zi, concomitent
sau pe rând, evitând orele de
vârf al traficului.
• Curăţarea podelelor
săptămânal cu aspiratorul
şi mopul ajută la eliminarea
factorilor alergeni şi
poluanţilor care se regăsesc
pe jos şi în covoare: praf,
puf, polen, acarieni, păr de
animale şi resturi alimentare.
• Descălţatul la intrarea în
casă împiedică pătrunderea
poluanţilor exteriori,
a virusurilor, prafului,
pesticidelor, şi a altor
particule nocive.
• Menţinerea unui nivel de
umiditate optim, măsurat
cu ajutorul unui higrometru,
între 40% şi 50%, pentru a
evita formarea igrasiei şi a
mucegaiului, dar şi un aer
prea uscat ce poate duce la
afecţiuni respiratorii, iritaţii
cutanate.

• Eliminarea
obiceiului de a fuma în casă
reduce poluarea aerului
interior, precum şi riscurile
asociate fumatului pasiv
de către ceilalţi membri ai
familiei.
• Renunţarea la substanţele
de curăţare de tip spray, cu
parfumuri sintetice sau la
odorizantele de interior, în
avantajul uleiurilor esenţiale
naturale.
• Renunţarea la perdele şi
draperii greoaie şi închise la
culoare, care stochează praf
şi împiedică pătrunderea
luminii naturale, esenţială
pentru sănătatea mentală şi
reglarea ritmului cicardian.
• Decorarea casei cu plante
de interior, ce au ca efect
purificarea aerului, reglarea
umidităţii şi inducerea unei
stări de relaxare.
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Viața intimă
Cum o susținem iarna?

Temperatura scăzută, lipsa luminii
solare şi vremea mohorâtă din
timpul iernii aduc cu sine o
serie de impedimente în calea
stării de bine şi a senzualităţii
împărtăşite cu partenerul de
viaţă. În plus, în timpul iernii
avem tendinţa de a ne izola mai
mult de alte persoane, ceea ce
intensifică senzaţia de frig şi
nevoia de ne îmbrăca mai gros,
inclusiv acasă, iar viaţa intimă
are de suferit.
Sugestii pentru o viaţă
intimă activă

Intimitatea sexuală alături de
partener presupune existenţa
unei legături afective, bazată
pe încredere şi cunoaştere
reciprocă. Sezonalitatea
sau alţi factori externi pot
influenţa deciziile pe care
le luăm în legatură cu
împărtăşirea sentimentelor
faţă de celălalt. Pentru
a susţine o viaţă intimă
sănătoasă există o serie de
măsuri pe care le putem lua.
• Practicaţi o activitate fizică
în mod constant: cardio,
ciclism solo sau în tandem,
jogging, înot, abdomene, yoga,
aerobic. Acestea contribuie
la creşetera fluxului sangvin,
la: oxigenarea mai bună
a sângelui şi, implicit,
a organelor, tonifierea
musculaturii, îmbunătățirea
flexibilităţii și a forței și la
reducerea stresului. În plus,
ambele sexe vor avea de
câştigat: erecții mai puternice
pentru bărbați și excitare

intensă
pentru
femei.
• Faceţi
exerciţii kegel,
pentru întărirea
musculaturii
pelviene atât
feminine, cât şi
masculine. Efectul este
benefic pentru evitarea
incontinenţei, un control mai
bun asupra musculaturii
zonelor intime, precum şi în
prevenirea ejaculării precoce.
• Conectaţi-vă cu partenerul
în activităţi care vă aduc
satisfacţie şi bucurie
impreună: sport, gradinărit,
gătit, privirea unui film
interesant, jocuri de societate
sau chiar video. Acestea
intensifică legătura cu
celălalt, elimină stresul şi
cresc nivelul de atractivitate
prin atingeri jucăuşe,
conştiente sau nu.
• Introduceţi condimente şi
ingrediente afrodisiace în
mâncare. Ciocolata neagră,

scorţişoara,
mierea, ghimbirul,
smochinele, migdalele sau
scoicile pot face parte dintr-o
cină romantică, cu scopul de
a creşte libidoul şi a crea o
atmosferă intimă.
Planificarea unei seri
romantice, lenjeria intimă
sexy, purtată chiar şi iarna şi
uleiurile esenţiale relaxante
pot contribui la existenţa
unei vieţi intime împlinite.
Avantajele includ plăcere,
sănătate emoțională, mentală,
fizică, intelectuală şi chiar o
viaţă socială activă şi pozitivă.
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Remedii
naturale
pentru
congestia nazală
Congestia nazală se manifestă prin senzația de nas înfundat sau curgerea
nasului, dureri în zona sinusurilor, inflamație sau mucus abundent.
Printre cauzele congestiei nazale se numără virozele și gripele, sinuzitele,
alergiile, polipii nazali sau chiar deviația de sept.
Iată câteva lucruri pe care le
puteți face pentru a combate
congestia nazală:
1. În cazul în care știți că aveți
alergii, luați antihistamine sau
medicație specifică alergiilor,
precum și antiinflamatoare,
acestea reducând reacția
specifică și congestia nazală.
Încercați să evitați sursele de
alergeni.
2. Mențineți umiditatea
aerului în limite optime. Puteți
evalua nivelul de umiditate
cu ajutorul unui higrometru
electronic. Folosiți apoi un
umidificator pentru a respira
vaporii emanați, acest
lucru ajutând la eliberarea
sinusurilor încărcate și
reducând inflamația. Folosiți
apă fiartă în prealabil sau
sterilă, evitând răspândirea
virusurilor sau bacteriilor, dar
și a depunerilor de calcar în
aparat.
3. Consumați lichide (ceaiuri,
supe, sucuri proaspete, apă)
pentru a vă hidrata corpul
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în perioada de vindecare,
facilitând astfel fluidizarea
mucusului în exces și
eliminarea acestuia.
4. Folosiți comprese calde
pentru zona sinusurilor.
Puteți folosi un prosop udat
cu apă fierbinte, bine stors și
împăturit, pe care îl așezați pe
nas și frunte, dar și pernuțe
cu sâmburi de cireșe care pot
fi încălzite ușor la aparatul
cu microunde și învelite cu un
prosop uscat pentru a evita
temperaturile prea ridicate.
5. Folosiți puterea aburilor
calzi pentru a scădea
inflamația. De exemplu,
faceți un duș fierbinte
pentru o ușurare temporară
a congestiei nazale sau
preparați ceaiuri calmante
și inhalați aburii calzi, cu un
prosop deasupra capului,
menținând o distanță
confortabilă de lichidul
fierbinte.
6. Utilizați spray-uri nazale
pe bază de soluție salină. În

cazul în care folosiți anumite
sprayuri pe bază de substanțe
decongestive, discutați cu
medicul sau farmacistul
pentru a preîntâmpina
formarea dependențelor.
7. Încercați să folosiți un
irigator nazal, cu apă distilată,
sterilă sau apa fiartă în
prealabil pentru a prepara
soluția. Sterilizați irigatorul
nazal și lăsați-l să se usuce
în aer liber, pentru a nu forma
mucegai în interior.
Chiar dacă în mod obișnuit
congestia nazală se tratează
ușor acasă, contactați
medicul în situațiile în care
congestia durează mai multe
de 7 zile, aveți febră mai mult
de 3 zile, mucozități galbene
sau verzi, care pot indica o
infecție bacteriană, dureri
de sinusuri care persistă,
astm, probleme cronice ale
aparatului respirator sau
imunitate scăzută.

ALIMENTAȚIE

Există un
raport optim
de Omega 6
şi Omega 3?

Evoluţia filogenetică a speciei umane atestă existenţa unui tipar alimentar
bazat pe surse din natură: carne de vânat, peşte, fructe, legume şi cereale.
Acestea aduceau un anumit aport de vitamine, minerale şi nutrienţi esenţiali
care s-a păstrat nealterat timp de zeci de mii de ani.
Începând cu marile
descoperiri geografice,
hrana s-a diversificat, pe
baza schimbului cultural.
Revoluția industrială şi cele
două războaie mondiale au
determinat apariţia unor noi
tipuri de alimente, mai sărace
nutritiv, însă mai ieftine şi
mai uşor de produs. Această
schimbare radicală a stilului
de viaţă şi de alimentaţie a
oamenilor a produs şi noi
tipuri de carenţe nutriţionale,
boli metabolice, autoimune,
tumorale, afecţiuni
cardiovasculare, hepatice şi
gastrointestinale.

Omega 3 şi Omega 6, rol în
organism

Doi nutrienţi esenţiali,
pe care organismul nu îi
poate produce, sunt Omega
6 şi Omega 3, acizi graşi
polinesaturaţi, al căror raport
în alimentaţie s-a modificat,
de la 3 sau 2 la1 în trecutul
îndepărtat, la 15 şi chiar 20 la
1, în prezent, datorită surselor
celor doi acizi graşi. Omega 6
provine din uleiuri de plante

şi sâmburi, margarină, carne,
ouă, unt, consumate uneori
în exces, pe când Omega
3 provine din peşte gras,
seminţe de in, nuci şi chia.
Omega 3 este de mai
multe tipuri, cele mai
cunoscute fiind DHA - acidul
docosahexanoic, EPA – acidul
eicosapentanoic şi ALA – acid
alfa linolenic, având ca rol
principal scăderea inflamaţiei
în organism, contribuind,
astfel, la sănătatea inimii şi
a creierului, la elasticitatea
vaselor sangvine, la
reducerea riscului de astm,
diabet de tip 1, sindromul
intestinului iritabul, artrită
reumatoidă şi alte afecţiuni
autoimune precum scleroză
multiplă, psoriazis şi chiar
cancer.
Pe de altă parte, Omega 6
conţine, în principal, acid
linoleic, ce are o serie de
beneficii antiinflamatoare în
reducerea riscului de cancer,
a nivelului de colesterol
în sânge şi a riscului de

afecţiuni cardiovasculare,
dar şi efecte ce facilitează
inflamaţia, coagularea
sângelui şi constricţia vaselor
sangvine. Din fericire, acestea
sunt contracarate de acidul
arachidonic, convertit de
organism tot din Omega 6.

Concluzii

Controversele ştiinţifice
din jurul raportului optim
între Omega 6 şi Omega
3 converg către aceleaşi
concluzii: pentru un echilibru
alimentar sănătos nu trebuie
scăzut aportul de Omega
6, ci crescut cel de Omega
3, fie prin alimentaţie, fie
prin suplimente alimentare
de calitate, provenite din
surse naturale, fără toxine,
metale grele, pesticide şi
îngrăşăminte chimice.
Un raport optim, de 4 sau 3
la 1 de acizi graşi Omega 6
și Omega 3 este important
pentru sănătate, în prevenirea
multor boli cronice.
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Echilibru pe masa de
sărbători

În familie sau în izolare, cu prietenii sau călătorind, anul acesta nu vom putea
anticipa modul în care ne vom petrece sărbătorile de iarnă. Știm doar că vin,
iar cei mai mulți dintre noi le vom onora după cum ne-au schimbat aceste
vremuri, cu o nouă conștiință față de mediu, de sănătate, de risipă sau față de
producătorii locali.
Și totuși, nerăbdarea de a ne
relua viața şi de a respecta
tradiţiile ar putea să ne
îndemne la obișnuitele
excese. Kilogramele
în plus nu sunt atât de
amenințătoare – în
medie 0,5 kg în plus la
fiecare sezon de iarnă,
și nici acumularea
acestei extra-greutăți
de la un sezon la altul
– deși peste 22% din
români erau obezi în 2016,
însă efectul asupra stării
noastre de bine pe care îl
au mesele de sărbători, din
decembrie până spre mijlocul
lunii ianuarie, poate fi unul
devastator.

Masă îmbelşugată –
organism obosit

Diversitatea de feluri de
mâncare, tradiționale și
internaționale, gustările
dese, fructele întregului
glob, cocktailuri festive și
vin la toate mesele forţează
stomacul să secrete din
ce în ce mai mult acid
clorhidric pentru digestie.
Cu cât mâncăm mai mult,
cu atât stomacul produce și
mai mult acid, iar riscul de
hiperaciditate crește, odată
cu el, apărând şi refluxul
gastroesofagian. Alimentele
sunt digerate cu greu și
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Soluția?

Nutriționiștii ne recomandă
„echilibrul pe masa de
sărbători”: să urmărim
mărimea porțiilor și
a farfuriilor care cu
cât sunt mai mici, cu
atât porțiile par mai
mari, să reacționăm la
senzația de sațietate
pe care ne-o trimite
corpul, să controlăm
gustările – un fruct, nuci
sau legume cu hummus ar
fi o bună alternativă pentru a
echilibra aportul de proteine.
îndelung, apare balonarea,
sângele este trimis prioritar
către sistemul digestiv, iar
oxigenul și nutrienții ajung
cu greu la alte organe. De
asemenea, nivelul de zahăr
din sânge crește masiv și,
după energia conferită de
o masă bogată, urmează
epuizarea. Dacă adăugăm și
vinul băut din belșug seara,
putem conta pe insomnie.
A doua zi, durerile de cap,
dificultatea în a ne concentra,
lipsa clarității minții și
oboseala vor determina, în
cel mai bun caz, apelarea
la suplimente alimentare
şi medicamente care să
amelioreze starea generală
de rău.

Mesele de sărbători sunt
deseori prea bogate în
carbohidrați, așa că să nu
uităm de fibrele care pot
reduce cantitatea totală a
caloriilor necesare.
La final, nu trebuie să
renunțăm la deserturi, ci să
reducem diversitatea lor sau
să mâncăm doar câte o porție
cu înghițituri mici.
La cumpătarea gastronomică
se adaugă continuarea
exercițiului fizic zilnic:
plimbări în pas rapid și
activități în aer liber, ce vor
conduce la un somn suficient
și odihnitor.
Sărbători fericite!
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4 băuturi minune
pentru momentele
când ești bolnav
În perioadele de răceală, viroză sau gripă, sistemul imunitar este supus unei
activităţi intense de lupta cu boala. Pentru a ajuta organismul în acest proces,
puteţi apela la băuturi preparate acasă, pline de nutrienţi esenţiali, vitamine şi
minerale, numai bune pentru a vă pune pe picioare.
Citrice aromate:
mandarine, portocale,
grapefruit și lămâie

Pentru jumătate de litru de
suc spălaţi bine 6 mandarine,
2 portocale, 1 grapefruit
şi jumătate de lămâie,
tăiaţi fructele întregi în
jumătate şi le stoarceţi la
un storcător de citrice. Veţi
obţine o doză maximă din
vitaminele A, B şi C, potasiu
şi zinc. Împreună, toate
acestea susţin activitatea
sistemului imunitar, care
utilizează o cantitate mai
mare de vitamina C în timpul
perioadelor de boală şi
convalescenţă, iar zincul ajută
la scurtarea acestora.

Rădăcinoase colorate:
sfeclă roşie, morcov,
ghimbir şi măr

Puteţi obţine un suc proaspăt
de rădăcinoase şi măr, fără
a utiliza un storcător de
fructe, în cazul în care nu
aveţi unul acasă. Spălaţi,
decojiţi, ţăiaţi în bucăţi mici
şi puneţi în blender: 2 sfecle
roşii, 2 mere, 2 linguri de
ghimbir proaspăt, 5-6 morcovi
medii. Pulsaţi până devin o
pastă. Strecuraţi conţinutul
printr-o strecurătoare

fină și veţi avea o bogăţie
din vitaminele A, B, C şi E,
mineralele potasiu şi mangan,
substanţe antiinflamatoare
şi antioxidante. Puteţi păstra
sucul până la 24 de ore la
frigider.

Roşu şi verde la un loc:
roşii, varză kale şi tulpini
de ţelină

Veţi avea nevoie de 500 ml suc
de roşii, 25 gr frunze de varză
kale şi 2-3 tulpini de ţelină.
Preparaţi în storcătorul de
fructe sau în blender frunzele
şi tulpinile, apoi adăugaţi
sucul de roşii şi suc de
lămâie, după gust. Vor rezulta
două porţii de suc bogat în
magneziu, mangan, calciu şi
potasiu, vitaminele A, B, C şi K
fibre şi luteină. Acestea susţin
sistemul imunitar, respirator
şi osteomuscular.

Lapte de sâmburi: seminţe
de dovleac, migdale şi
curmale
Beneficiile seminţelor de
dovleac, trasformate într-o
băutură onctuasă şi nutritivă,
alături de migdale şi curmale
dulci întăresc sistemul
imunitar, susţin sănătatea
sistemului digestiv, osos şi

neuronal. O cană de seminţe
crude de dovleac şi jumătate
de cană de migdale crude
lăsate la îmnuiat peste
noapte, în apă plată, apoi
scurse şi amestecate în
blender cu 2 căni de apă plată,
un vârf de cuţit de sare şi două
linguri de curmale vor deveni
o băutură delicioasă, cu un
conţinut ridicat de magneziu,
zinc, mangan, potasiu, acizi
graşi esenţiali, vitaminele
D şi E, dar şi substanţe
antiinflamatoare.

Atenţie!
Doar fructele şi legumele
proaspete şi întregi,
conţin fibrele extrem de
necesare și valoroase
ce împiedică creşterea
glicemiei postprandiale!
Consumați sucuri naturale
doar pentru perioade
scurte, cum este de
exemplu convalescență
după viroze.
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REȚETE
DE SEZON

Nucile

Mereu surprinzătoare
Aceste fructe, cu înveliş lemnos, protector, și miez globular, dulce şi uşor
amărui, sunt mici minuni ale naturii. Nucile sunt bogate în uleiuri sănătoase,
vitamine, minerale şi fibre – un adevărat cocktail de sănătate, accesibil în orice
moment al anului.
Beneficiile consumului de
nuci

Nucile conţin cea mai mare
cantitate de antioxidanţi,
comparativ cu ceilalţi
sâmburi. Vitamina E,
melatonina și polifenolii sunt
principalii antioxidanţi, care
acţionează împotriva stresului
oxidativ al colesterolului
LDL, împiedicând formarea
de depozite pe artere şi
aterosleroza. Polifenolii,
Omega-3 şi magneziul
sunt responsabili şi pentru
reducerea inflamaţiei
din organism, care este
cauza multor afecţiuni
precum diabet de tip 2, boli
cardiovasculare, Alzheimer
şi cancer. Ellagitaninele
polifenolice regăsite în nuci

sunt transformate de către
microbiomul intestinal în
compuşi ce susţin sănătatea
tractului digestiv, protejând
împotriva cancerului
colorectal, precum şi a unor
cancere cu fond hormonal.
Nucile au efect pozitiv în
curele de slăbire, datorită
faptului că organismul nu
poate absorbi decât o mică
parte a caloriilor conţinute,
iar cantitatea mare de fibre
alimentare şi consistenţa
densă le transformă într-o
gustare săţioasă şi sănătoasă.
În plus, studiile arată că
nucile pot scădea riscul de
dezvoltare a diabetului de
tip 2, ajutând la controlul
glicemiei.

Pesto de nuci
Ingrediente:
- 2 căni sau o legătură mare de busuioc proaspăt
- ½ cană miez de nucă
- 4 linguri de parmezan ras
- 50 ml ulei de măsline extravirgin
- 2-3 căţei de usturoi (după gust)
- Un varf de linguriţă de coajă de lămâie rasă şi
2 linguri de suc de lămâie
- Piper negru măcinat şi sare după gust

Cum se face:
Spălaţi bine busuiocul cu apă rece, întrucât mai
ascunde insecte sau urme de pământ. Puneţi
toate ingredientele, în afară de sare, într-un vas
adânc şi pasaţi până se formează o pastă fină.
Întrucât parmezanul este sărat, gustaţi înainte de
a adăuga sare. Sosul se consumă cu paste, pâine
prăjită sau salată de crudităţi. Îl puteţi păstra la
frigider aproximativ o săptămână sau
la congelator până la 2 luni.

Nucile susţin funcţionarea
creierului, datorită
conţinutului bogat de
grăsimi polinesaturate şi
alte substanțe nutritive
antiinflamatoare, care
protejează creierul de
inflamații şi de deterioarea
funcţiei pe măsura înaintării
în vârstă.
De asemenea, consumul
de nuci ajută la menţinerea
unei bune sănătăţi osoase
şi articulare, graţie
cantităţii mari de cupru,
calciu şi mangan, minerale
esenţiale pentru sistemul
osteoarticular.

MIȘCARE

Exerciții ușoare
pentru durerea
de șold
Durerile de șold au la bază atrofierea
cartilagiilor articulațiilor, care poate evolua
în timp în coxartroză, mai ales în cazul
persoanelor în vârstă. Printre cauzele
coxartrozei se numără boli congenitale
precum displazia șoldului, boli cauzate
de tulburări metabolice, precum diabetul
zaharat, guta, boala Wilson, dar și inflamații
și traumatisme ale șoldului care provoacă
leziuni ale articulațiilor.
Durerile de șold pot fi abordate
atât medicamentos, cât și
prin intervenție chirurgicală
sau prin selectarea unor
metode alternative precum
balneoterapia, acupunctura,
masajul, kinetoterapia.
Iată câteva exerciții care,
practicate regulat, pot
ameliora durerile de șold:
1. Mișcare înseamnă sănătate.
Înainte de a face exerciții
fizice, faceți o încălzire
ușoară, crescând treptat
în amplitudine mișcările.
Încălzirea poate fi făcută, în
plus, și prin masarea ușoară
a șoldurilor și picioarelor sau
chiar prin aplicarea locală a
unor comprese fierbinți.
2. Practicați mersul pe
bicicletă sau pe bandă, evitând
activități precum alergarea
în pantă, kick-boxingul sau
genuflexiunile energice.
3. Înotul reprezintă o bună
alternativă de activitate
fizică pentru persoanele cu
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dureri de șold. Apa are efect
relaxant și preia din greutatea
corpului, scăzând presiunea
pe articulații.
4. Stretchingul poate ajuta
la flexibilizarea articulațiilor
și la întărirea mușchilor de
susținere. Un fizioterapeut
poate indica cele mai
potrivite exerciții pentru
dumneavoastră.
5. Întindeți-vă pe spate, îndoiți
genunchii și apropiați-i de
corp, până ce tălpile ating
podeaua. Întindeți brațele și
trageți genunchii spre piept.
Respirați adânc, iar în timp
ce expirați, trageți genunchii
mai aproape de umeri.
Continuați apropierea cât
vă simțiți confortabil, fără a
forța mișcarea, apoi mențineți
postura timp de 20-30 de
secunde.
6. Stând în picioare, plasați
o mână pe șold, iar cu alta
prindeți un obiect de sprijin
(spătarul unui scaun, o masă).
Ridicați ușor genunchiul drept

până
la nivelul
șoldului, în timp ce piciorul
stâng rămâne drept. Mențineți
o secundă postura, apoi
coborâți piciorul drept și faceți
mișcarea și pentru piciorul
stâng. Repetați de 5-10 ori.
7. Pentru a face extensii ale
șoldului, plasați un scaun cu
spătar în fața dumneavoastră,
sprijinindu-vă cu mâinile de
spătar. Mutați greutatea pe
piciorul drept și ridicați spre
spate piciorul stâng, fără
a îndoi genunchii. Ridicați
piciorul cât de sus vă este
confortabil, fără a forța
mișcarea, apoi încordați
mușchii fesieri și mențineți
postura timp de 5 secunde.
Repetați pentru fiecare picior
de 5-10 ori.

LA DRUM
CU ALPHEGA

Ponoarele,
între sacru şi profan

Iarna aceasta ne vom lupta cu incertitudinea, cu nehotărârea şi cu dorinţele
greu de îndeplinit despre călătorii nerealizate sau mult aşteptate, explorări
de locuri noi sau revederea locurilor dragi. Pentru noi, o astfel de atracţie
irezistibilă este comuna Ponoarele, cu tot ce o înconjoară: de la Podul lui
Dumnezeu, la Câmpurile cu lapiezuri, multitudinea de legende şi oamenii
primitori şi prietenoşi, care întregesc acest peisaj mirific.
de kilometri vă recomandăm
să vă cazaţi la o pensiune,
pentru a putea explora în
voie obiectivele turistice din
împrejurimi.

Atracţii turistice

Cum ajungem la
Ponoarele?

Comuna Ponoarele este
situată între Baia de Aramă
şi Drobeta Turnu Severin, în
judeţul Mehedinţi, pe un drum
pitoresc, cu peisaje splendide,
asfaltat în totalitate, ce poate
fi parcurs în orice moment al
anului. Excursii de o zi se pot
face din localităţile situate în
zonă, însă dacă veniţi aici de
la o distanţă mai mare de 150
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Principala atracţie a
comunei este Podul
lui Dumnezeu, situat
chiar în centrul
comunei. Foarte
multe legende se
împletesc în jurul
acestei masive arcade
de piatră, peste
care trece şoseaua
principală. Cea mai
cunoscută spune că lui
Dumnezeu i-a fost milă
de locuitorii din zonă, ce nu
puteau trece Valea Pragului,
din cauza dracului, care
sălăşluia în peştera de la
Pod, şi l-a alungat. Atunci,
tavanul peşterii s-a prăbuşit,
Dumnezeu realizând acest
pod pentru oameni. În fuga
sa, diavolul a ieşit prin Lacul
Zătonul Mare şi a zgâriat
stâncile cu ghearele sale,
lăsând urme adânci, care
se văd şi astăzi. Cel mai bun
unghi din care puteţi privi
Podul lui Dumnezeu este
dinspre Valea Turcului.
O altă legendă ce face parte
din mitologia Ponoarelor

îl localizează aici pe Iovan
Iorgovan, în aşteptarea
luptei sale cu Hidra. Iovan
îşi ascute sabia pe o stâncă,
determinând prăbuşirea sa şi
formarea podului. Se spune
că apoi voinicul a urmărit
creatura înspăimântătoare cu
şapte sau cinci capete în sus,
pe Valea Cernei, şi, în cele din
urmă, a răpus-o.
Peştera Ponoarele sau
Peştera Podului este situată
sub dealul cu acelaşi nume,
între lacurile Zătonul Mare şi
Zătonul Mic, fiind creată de
apele acestor lacuri. Intrarea,
sub forma unei arcade
seamănă foarte mult cu cea
a Podului lui Dumnezeu, iar
interiorul, cu o lungime de
734 de metri, este în mare
parte inundat de apele lacului.
Peşterea reprezintă adăpost
pentru mai multe specii de
lilieci, ocrotiţi de lege. Accesul
în peşteră se poate face doar
în prezența custodelui.
Câmpurile cu lapiezuri se
întind spectaculoase în partea
de sud-est a Podului lui
Dumnezeu, fiind străbătute
de apa Zătonului. Aici se
spune că a ieşit Diavolul şi a
lăsat urmele ghearelor sale
pe stânci. În realitate, este

vorba despre apă, care
a brăzdat şanţuri lungi
chiar şi de 4-5 metri în
calcare. Aici întâlnim
Câmpul Afroditei şi
Câmpul Cleopatrei, două
întinderi de stânci joase,
parcă aşezate cu mâna.
În zare străluceşte
Lacul Zătonul Mare,
iar întreaga privelişte
pare ruptă din basme,
mai ales că aceasta
poartă şi denumirea de
Lacul Fantomă. Uneori, în
verile aride, lacul seacă în
totalitate, iar pe fundul său
se poate vedea pământul
arid şi plin de adâncituri tipice
pentru relieful carstic.
Un traseu splendid se poate
face pornind de la şcoala din
centrul comunei Ponoarele,
pe Valea Morilor, pe o potecă
marcată ce conduce drumeţii
către Pădurea de liliac,
o rezervaţie botanică, ce
surprinde prin abundenţa de
liliac parfumat, mai ales la
începutul lunii mai. Pe drumul
spre pădure se află Moara
Crăcucenilor, ultima moară
păstrată din cele 8 mori de
lemn existente pe vremuri,
utilizate pentru măcinarea
tradiţională porumbului şi a
grâului cu

ajutorul
apei
repezi,
ce curge în
apropiere.
Mai sus veţi găsi Steiul
Ponorii, o stâncă masivă din
calcar, ce adăposteşte două
peşteri încărcate de legende
şi mituri străvechi despre
comori şi haiduci: Peştera
Soimului şi Peştera lui Ilie
Hoţul. La baza stâncii se
află izvorul ce devine, ceva
mai jos, Râul Ponorii sau
al Morilor, precum şi
Bisericuţa de sub Stei,
cu hramul Sfântul
Mucenic Pantelimon
şi Sfântul Ierarh
Nicolae.
Legenda spune
că aceasta a
fost ridicată
în secolul al
XIV-lea de
către călugărul
Nicodim, izgonit
de localnici şi
întemeietorul
Mănăstirii Tismana.

Bisericuţa
este construită din lemn de
stejar, cu un pridvor sprijinit
pe stâlpi de lemn, iar în faţa
ei se întrezăresc câteva pietre
funerare, din vechiul cimitir
de altădată.
Dealurile Ponoarelor sunt
îmbietoare şi atractive în orice
sezon v-aţi afla aici. Iarna,
copiii şi tinerii le dau viaţă cu
râsete, jocuri, colinde, urături
şi le brăzdează cu pârtii făcute
de săniuţe. Primăvara şi vara,
vegetaţia inundă întregul
peisaj, iar parfumul florilor
devine irezistibil, însă toamna,
bogăţia de culori şi nuanţe
ruginii este una încântătoare
pentru privire.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
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