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DOSAR DE
SĂNĂTATE

Rezoluţii pentru sănătate
în 2021
Rezoluțiile – de la cuvânt la faptă
Diana Amza, Psihoterapeut
Având în vedere perioada prin
care trecem, cu restricții,
frustrări și provocări la nivel
psihologic și social, rezoluțiile
orientate către sănătatea
fizică şi mintală pot contribui
la capacitatea fiecăruia
de a face față dificultăților
și experimenta fericirea,
împlinirea și sensul. Puteți lua
în considerare, pentru început,
două arii majore ale vieții: cea
personală și cea socială.
1. Rezoluțiile privind viața
personală se pot referi la
aspecte de sănătate fizică,
auto-îngrijire și stil de
viață, dar și la dezvoltarea
personală, creșterea
abilităților de a gestiona
emoțiile, stresul, tiparele
negative de gândire sau
dezvoltarea intelectuală.
2. Rezoluțiile privind viața
socială se pot referi la inițierea
și menținerea relațiilor pozitive
sau limitarea și întreruperea
unor relații toxice, dar și la
dezvoltarea profesională și
spirituală.
Notați în două coloane
obiectivele pentru fiecare
arie a vieții. În prima coloană
scrieți ce vă doriți, iar în a
doua, de ce este acel lucru
important. Astfel vă întăriți
motivația și vă puteți mobiliza
câteva luni mai târziu, când
entuziasmul și avântul noilor
decizii începe să scadă.
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DE LA CUVÂNT LA FAPTĂ

Rezoluțiile de început de an sunt propuneri personale ajustabile
în funcție de priorități. Indiferent de scopurile pe care vi
le stabiliți, iată câteva repere generale care vă pot ajuta în
atingerea lor:
1. STABILIȚI SCOPURI CLARE. Înlocuiți generalul „Vreau să fiu
mai bun” cu exemple clare, precum „Vreau să ascult cu atenție și
să fac cel puțin o acțiune caritabilă”.
2. IDENTIFICAȚI OBICEIURILE care vă țin în loc și acționați
pentru a le schimba treptat. De exemplu, vă propuneți să urmați
un curs, dar televizorul vă ocupă tot timpul. Pentru a vă atinge
scopul, este nevoie să vă reorganizați timpul.
3. COMUNICAȚI cu persoane care au scopuri asemănătoare,
pentru încurajare și suport reciproc. Spre exemplu, dacă vă
decideți să vă lăsați de fumat, a vă face prieteni nefumători
poate fi un real sprijin.
4. PUNEȚI REZOLUȚIILE LA VEDERE. Le puteți printa, scrie de
mână sau desena. Important este ca dimineața, când vă treziți,
să fie printre primele lucruri pe care le vedeți pentru a nu le uita
și a vă inspira pe tot parcursul zilei.
Rezoluțiile de început de an ne ajută să recăpătăm și să
exercităm controlul și puterea de decizie asupra vieții personale.
Fără acestea - fără vise, scopuri, dorințe personale - ajungem să
trăim povestea, visele și dorințele altora.

URMĂRIŢI REZOLUŢII SMART:

Stil de viaţă
Anca Stănilă, Sociolog

SPECIFICE - pe câte o anumită arie de îmbunătăţit,
MĂSURABILE – al căror progres poate fi cuantificat,
ASIGNATE - cu responsabili clari în realizarea şi urmărirea lor,
REALISTE - cât mai aproape de realitatea vieţii de zi cu zi,
încadrate în TIMP - cu stabilirea duratei de realizare.

Stilul de viaţă reprezintă un
cumul de principii, interese
şi comportamente care ne
ghidează în viaţa de zi cu zi şi
ne influenţează mare parte
dintre decizii.
Un stil de viaţă sănătos poate
deveni o rutină incluzând
acele obiective şi rezoluţii pe
care vă doriţi să le atingeţi pe
parcursul anului 2021.
Familiile cu copii se vor concentra pe paşi de urmat precum:
• Alimentație sănătoasă: introduceţi gustările nutritive şi
atractive. Mențineți un program strict de mese în familie.
• Mișcare: practicați un sport în familie, mergeți împreună în
parc cel puțin 2 zile pe săptămână, Învățați copiii sa meargă cu
bicicleta, rolele sau patinele de gheaţă. Fiți un exemplu.
• Echilibru şi timp petrecut împreună: creați o rutină în
activitățile zilnice. Sentimentul de previzibilitate face totul mai
clar şi mai ușor de gestionat pentru întreaga familie.
• Petreceți timp cu copiii în fiecare zi. Fiți prezenți atunci şi acolo,
nu cu ochii şi mintea la telefon sau la muncă. Copiii simt.
• Plecați în mici excursii. Vă veți deconecta de la cotidian și veți
avea ocazia să învățați mai mult unii de la alții.
Dacă locuiţi singur sau faceţi parte dintr-o familie adultă, obiectivele vor putea include paşii:
1. VOI AVEA O ALIMENTAŢIE MAI SĂNĂTOASĂ.
• Faceți un plan flexibil de gătit, adaptat sezonului.
• Cumpărați alimente din piață. Veți susține producătorii locali, produsele vor fi mai proaspete,
mai gustoase și mai pline cu vitamine. În plus, veţi proteja mediul!
• Eliminaţi tentațiile nesănătoase din casă și înlocuiţi-le cu fructe proaspete şi uscate, miere,
sâmburi şi nuci, bogate în nutrienţi esenţiali.
• Mergeți la cumpărături după masă, veți evita cumpăratul impulsiv.
2. VOI FI MAI ACTIV.
• Stabiliţi un program de mişcare zilnic, sau o dată la 2 zile, de minimum 15-30 de minute, pentru o
săptămână, apoi încă una. Apoi pe câte o lună. În acest moment, mişcarea va deveni o rutină.
• Încercaţi tipuri noi de exerciţii şi practicaţi ceea ce vă face plăcere şi corespunde stării de sănătate.
• Motivaţia este temporară. Oferiţi-vă mici recompense.
3. VOI AVEA MAI MULTĂ GRIJĂ DE MINE ŞI UN ECHILIBRU ÎNTRE MUNCĂ ȘI TIMP LIBER.
• Stabiliți limite pe care să nu le încălcați.
• Faceţi un program al vizitelor periodice la medic şi urmaţi-l.
• Practicați cel puțin o tehnică de relaxare: respiraţie profundă, mindfulness, yoga, masaj.
• Plecați în scurte excursii de 1-3 zile de tip wanderlust, care să includă drumeții în natură,
vizitarea de locuri noi şi muzee.
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NOUTĂŢI
MEDICALE

Recuperarea virtuală
- revoluţionarea medicinei cu ajutorul realităţii virtuale

Recuperarea după o boală, o intervenţie chirurgicală, ca urmare a unui accident
vascular cerebral sau chiar a unei traume emoţionale, reprezintă un proces ce
presupune efort pe cont propriu sau cu ajutorul unui medic, pentru a depăşi
consecinţele fiziologice şi emoţionale ale evenimentului. De cele mai multe ori,
acest proces este unul îndelungat şi apăsător, cu vizite la cabinetul de fizioterapie,
la psihoterapeut sau la alt specialist. De multe ori, însă recuperarea este
anevoioasă, rezultatele se văd târziu, iar pacienţii se descurajează pe parcurs,
nereuşind să continue sau să finalizeze cu succes procesul. Studii realizate în mari
centre ce cercetare afiliate unor spitale renumite din lume, au demonstrat modul
în care realitatea virtuală susţine acest proces, indiferent de tipul de recuperare.
Ce este realitatea
virtuală?

Realitatea virtuală
reprezintă imersiunea
într-o lume alternativă,
bazată pe simularea
realităţii, creată
electronic, de
către dezvoltatori
de tehnologie.
Pentru ca această
cufundare în
altă realitate să
fie posibilă sunt
necesare anumite
instrumente,
precum: un dispozitiv
care se fixează pe cap
şi dispune de un mic
ecran sau de o pereche de
ochelari izolaţi de restul
încăperii, pe care rulează
imagini complete şi programe
interactive, o pereche de
mănuşi sau chiar un costum
întreg şi un computer dotat
cu programele necesare.
În prezent, realitatea
virtuală este utilizată atât ca
instrument şi mediu de joacă
şi distracţie, cât şi ca antrenor
în aviaţie, navigaţie, simulare
arhitecturală pentru mari
proiecte, dar şi în sport şi
medicină.
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Cum ajută realitatea
virtuală procesul
de recuperare prin
fizioterapie?

Realitatea virtuală poate
ajuta pacienţii ce au nevoie
să recurgă la exerciţii
de fizioterapie pentru
diferite afecţiuni sau în
urma traumatismenlor ori
accidentărilor, conform
cercetătorilor de la

Universitatea Warwick din
Marea Britanie. Aceştia au
utilizat casca specială şi un
program în cadrul căruia
un avatar sau personaj îi
ghida pe participanţi în
realizarea exerciţiilor.
Cercetătorii au
observat că
pacienţii au
urmat ritmul
impus de avatarul
vizualizat prin
intermediul căştii
de pe cap. Astfel,
realitatea virtuală
poate deveni un
asistent fizioterapeut,
ce însoţeşte pacientul,
asigurând astfel realizarea
corectă a exerciţiilor şi
monitorizând progresul
parcurs de aceştia.

Neuroreabilitarea şi
realitatea virtuală

Rapiditatea cu care are loc
reabilitarea neurologică şi
motrică a pacienţilor care au
suferit un accident vascular
cerebral este esenţială în
procesul de recuperare.
Realitatea virtuală joacă
un rol important în acest
proces, ajutând pacienţii

să îşi coordoneze
mai uşor mişcările
mâinilor, prin proiectarea de
jocuri ce sporesc implicarea
şi motivarea acestora în
continuarea tratamentului.
Aşadar, aplicaţiile virtuale
şi sistemele de monitorizare
puse la dispoziţia
cadrelor medicale şi a
supravieţuitorilor de AVC de
către susţin recuperarea după
traumatism.
Boala Parkinson poate
fi controlată mai eficient
cu ajutorul aplicaţiilor de
realitate virtuală, coroborate
cu tratamentul clasic.
Studii recente au arătat că
imersiunea în aplicaţiile
medicale de realitate virtuală
aduce beneficii în creşterea
controlului membrelor şi a
echilibrului, într-un mediu
sigur şi distractiv. Calitatea
de gamificare (transformare
a unei provocări în joc)
a aplicaţiilor medicale
utilizate în neuroreabilitare
prin realitatea virtuală
funcţionează şi în cazul
copiilor, cu efecte pozitive în
ceea ce priveşte motivarea şi
cooperarea.

Utilizarea
realităţii virtuale în
tratamentul anxietăţii,
depresiei şi fobiilor

În condiţiile în care tot mai
multe persoane suferă
de depresie şi anxietate,
sindromul de stres posttraumatic, apărut în urma
unui accident sau a prezenţei
pe câmpul de luptă, precum
şi de diferite tipuri de fobii: de
la teama de înalţime, la cea
de a fi în spaţii aglomerate,
susţinerea emoţională şi
psihică trebuie adaptată,
atât nevoilor personale, cât
şi tipologiilor de probleme
existente. Utilizarea unor
tehnici de terapie variate,
inclusiv a celei prin expunere
în siguranţă, oferită de
realitatea virtuală, s-a dovedit
eficientă în reabilitarea
anumitor probleme psihice.
Realitatea virtuală facilitează
stimularea emoţiilor prin
expunerea pacientului la
stimuli vizuali şi la diferite
tipuri de scenarii: un zbor cu

avionul
văzut de
la persoana
I, prezenţa într-o
piaţă aglomerată, plimbarea
noaptea pe străzile unui oraş,
toate acestea fiind controlate
de terapeut, cu scopul de a
stimula şi echilibra răspunsul
emotional resimţit de pacient.
Schimbarea atitudinii faţă de
sine prin urmărirea anumitor
scenarii virtuale interactive,
ce permit adaptarea şi
îmbunătăţirea imaginii
proprii sunt, de asemenea,
modalităţi prin care realitatea
virtuală este utilizată cu
succes în tratarea depresiei şi
anxietăţii.
Medicina poate beneficia de
impactul pozitiv al existenţei
noilor tehnologii nu doar
în reabilitare, ci şi în etapa
de învăţare, în facilitarea
interacţiunii medicilor
cu pacienţii, în timpul
intervenţiilor chirurgicale
sau chiar pentru a îndeplini
dorinţe ale pacienţilor,
imposibil de realizat în viaţa
reală.
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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

Apa şi săpunul,
mai eficiente decât
dezinfectantul
Igiena mâinilor este esenţială în această perioadă,
pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi menţinerea
sănătăţii, în faţa ameninţării virale. Specialiştii
recomandă spălarea mâinilor cu apă şi săpun,
timp de 20 de secunde. Însă, atunci când acest
lucru nu este posibil, se poate apela la soluţiile
dezinfectante, pentru igienizarea mâinilor. Ce
ne protejează, însă, cel mai bine şi de ce?
Apa şi săpunul – efectul
asupra factorilor patogeni
cutanaţi
Săpunul, împreună cu apa
de la robinet funcţionează
cel mai bine în eliminarea
germenilor de la suprafaţa
pielii. Aceasta, deoarece
moleculele de săpun au
o eficienţă crescută în
distrugerea suprafeţei
celulare a bacteriilor şi
virusurilor, unele dintre
ele având un înveliş gras la
suprafaţă, inclusiv cele din
familia coronavirus.
În plus, fricţionarea mâinilor
una de alta şi clătirea cu apă,
preferabil caldă, favorizează
eliminarea acestora de pe
suprafaţa pielii.
Timpul optim de spălare pe
mâini este de 20 de secunde,
întrucât atât îi este necesar
săpunului să acţioneze.

Întotdeauna ne spălăm pe
mâini
• înainte şi după pregătirea
mesei, servirea mesei,
îngrijirea unui bolnav sau a
unei răni
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• după întoarcerea
acasă, utilizarea
toaletei, schimbarea
scutecelor sau spălarea
unui copil care a utilizat
toaleta, tuse, strănut sau
suflarea nasului, îngrijirea
unui animal sau curăţarea
litierei, manevrarea gunoiului
• oricând aveţi mâinile
murdare de pământ sau alte
substanţe

Dezinfectanţi şi limitări

Nu toate substanţele
dezinfectante sunt eficiente
împotriva virusurilor, unele
acţionând doar la nivel
antibacterian. O concentraţie
de minimum 65-70% de alcool
va asigura un efect antiviral,
însă studiile clinice au
demonstrat că dezinfectanţii
pentru mâini funcţionează cel
mai bine în mediile controlate,
în care mâinile sunt curate.
Orice alte substanţe cu care
se intră în contact pot inactiva
dezinfectantul: murdărie,
uleiuri, mâncare etc. De
asemenea, este necesar să fie

utilizată
o cantitate
suficientă de substanţă
asfel încât să acopere toată
suprafaţa mâinilor şi să fie
lăsată să se usuce de la sine.
Nu o ştergeţi!
Atenţie! Nu folosiţi soluţii
antibacteriene dacă aţi
lucrat cu alte substanţe
chimice, spălaţi mâinile cu
apă şi săpun. Nu înghiţiți
dezinfectanţi!

Protejarea pielii

Dermatologii recomandă
utilizarea de creme emoliente
pentru mâini, după fiecare
spălare, dacă acest lucru
este posibil. Seara, înainte
de culcare, folosiţi o cremă
hrănitoare şi reparatoare,
pentru a reface stratul
protector al epidermei.

FAMILIE

Copiii şi tehnologia
- de la normalitate, la dependenţă
Diana Amza, Psihoterapeut

Dispozitivele electronice fac deja parte
din viața noastră zilnică – tehnologia ne
intermediază comunicarea, facilitează
învățarea, sparge barierele spațiale
și culturale, ușurează activități
de rutină și, mai ales, plasează
divertismentul și senzația de plăcere
și recompensă la doar un click sau
o atingere distanță. Toate aceste
lucruri nu sunt bune sau rele în
sine, ci depinde de modul în care
sunt folosite și mai ales de cât: prea
puțin – și nu profităm îndeajuns
de oportunitățile tehnologiei; prea
mult – și ajungem să vorbim despre
dependență. Tentația suprautilizării
telefoanelor mobile de tip smart,
tabletelor sau al altor device-uri este
mare pentru adulți și, cu atât mai mare,
pentru copii, motiv pentru care este
mai ușor, ca părinte modern, să previi
decât să tratezi.
Câteva semne generale ale dependenței de
dispozitive electronice (tablete, telefoane
smart, calculatoare) sunt:
- izolarea de familie și prieteni (în favoarea
petrecerii timpului online)
- dificultăți în a realiza activitățile zilnice,
gospodărești sau a îndeplini sarcinile
corespunzătoare vârstei
- stări de agitație, neliniște, anxietate, panică,
atunci când persoana nu are la îndemână
telefonul/ tableta/ calculatorul sau când îi
este întreruptă activitatea
- nevoia de a verifica foarte frecvent
platformele de socializare
- timpul petrecut în online (jocuri, aplicații,
rețele de socializare) nu permite o hrănire,
hidratare și auto-îngrijire corespunzătoare
– persoana pare că uită de sine și nu mai are
ca prioritate îngrijirea aspectului, igienei, sau
sănătății.
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Copiii şi tehnologia – de la normalitate, la dependenţă - continuare
Ceea ce poate face un părinte
este să stabilească limite
clare, deoarece copilul încă nu
are capacitatea de a discerne
efectele utilizării asupra sa,
precum și să ofere copilului
modalități de exprimare a
energiei sale și de explorare
a pasiunilor sale care să
fie mai atrăgătoare și mai
recompensate decât utilizarea
dispozitivelor.
Iată câteva exemple de
limite care pot fi practicate
încă de la început în relație
cu tableta, telefonul mobil
sau calculatorul și care
pot fi instituite atunci când
copilul manifestă deja semne
ale dependenței de aceste
dispozitive:
1. Stabiliți timpul permis –
de exemplu, o oră/zi, care
poate fi împărțită în mai
multe reprize. Cu cât copilul
este mai mic, cu atât timpul
va fi mai redus. Comunicați
copilului această regulă ori de
câte ori este necesar.
2. Fiți fermi - atunci cînd
copilul insistă să depășească
timpul alocat. Altfel, cedând,
va învăța că tot ce trebuie să
facă pentru a obține ceea ce
dorește este să plângă, să
strige, să lovească (sau alte
comportamente mai puțin
adecvate). Oferiți o activitate
alternativă care să vină în
întâmpinarea nevoilor sale
(de stimulare, de mișcare,
de liniștire, de confirmare).
De exemplu, dacă un copil
mic cere tableta deoarece
acolo are jocuri colorate și
stimulative, propuneți un joc
mai energic în doi sau activități
de stimulare senzorială. Atunci
când copilul are peste 4 ani,
puteți încerca să propuneți
jocuri de masă, ieșiri cu
trotineta/bicicleta, plimbări
sau mici reparații prin casă.
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3. Fiți modelul
lor pozitiv. Atunci
când sunteți la masă ori
când vă jucați cu el, puneți
deoparte telefoanele mobile
sau tabletele. Și persoanele
adulte au dificultăți în a pune
limite, dar copilul va vedea
la dumneavoastră și va
aprecia faptul că nu trebuie
să fie într-o competiție pentru
atenție.
4. Temele întâi. Permiteți
accesarea dispozitivelor în
scopuri de divertisment numai
după îndeplinirea sarcinilor/
temelor.
5. Încurajați creativitatea.
Dacă plictiseala este
principala motivație a
copilului, oferiți-i contexte
pentru a fi creativ și apreciați
eforturile lui. Pictura,
desenul, dansul, micile
experimente științifice,
observarea naturii – toate
pot fi surse de creativitate și
entuziasm.
6. Explicați efectele expunerii
îndelungate la ecrane, de la
oboseala ochilor, pierderea
fără măsură a timpului,

tulburarea
somnului, a
alimentației sau hidratării
până la frustrare și
irascibilitate. Folosiți cuvinte
ușor de înțeles pentru copil.
7. Acces limitat. Pentru
protejarea copilului, limitați
accesul la anumite site-uri
sau tipuri de aplicații. Folosiți
aplicații de control parental
asupra dispozitivului, din care
puteți gestiona jocurile la care
copilul are acces.
8. Umpleți bateriile
emoționale ale copilului.
Investiți într-o relație
armonioasă cu copilul
dumneavoastră, oferiți
încurajare și gesturi de
afecțiune, precum și timpul
dumneavoastră pentru a vă
juca împreună, a dialoga, a
realiza împreună activități
cu rezultate tangibile, pentru
care copiii pot primi apreciere
și pot avea satisfacția unei
reușite, precum implicarea
în gătit, în mici reparații sau
curățenie, experimente sau
creații artistice.
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Durerea de umăr
Umărul este cea mai mobilă articulaţie a corpului, incluzând coordonarea unui mare
număr de tendoane, muşchi şi oase. Durerea de umăr poate fi ascuţită, surdă, se poate
manifesta constant sau doar la mişcare, însă atunci când aceasta este atât de pregnantă
încât activitaţile normale devin dificil de realizat, trebuie să ştiţi că există o serie de
cauze care pot determina durerea de umăr, iar un consult medical este necesar.
Cauze ale durerii de umăr

Durerea de umăr poate fi
provocată de traumatisme
sau suprasolicitare: de la
accidentări şi până la mişcări
nefireşti sau poziţii incorecte
ale braţelor şi spatelui,
dar şi de afecţiuni ce atacă
tendoanele şi articulaţiile sau
chiar oasele.
Leziunea coafei rotatorie este
una dintre cele mai frecvente
cauze ale durerii de umăr,
fiind produsă de traumatisme
sau suprasolicitarea
braţelor şi constă în leziunea
tendoanelor. În cazul
leziunilor de coafă rotatorie
durerea este puternică mai
ales la ridicarea braţului.
Capsulita adezivă (umărul
îngheţat) se prezintă prin
îngroşarea şi rigidizarea
ţesuturilor de la nivelul
articulaţiilor umărului şi
poate apărea în jurul vârstei
de 40-60 de ani, în special
la femei. Ca factori de
risc se pot aminti: diabet,
hipercolesterolemie sau
afecţiuni ale tiroidei.
Tendinita calcifiantă
presupune formarea de
depozite de calciu pe
tendoanele coafei rotatorii,
ce produc inflamaţie în jurul
lor. Aceste depozite se pot
forma ca urmare a unui
proces anormal de vindecare
a ligamentelor, iar durerea
apare brusc, în special
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dimineaţa, la persoanele în
vârstă sau cu diabet.
Osteoartrita, comună mai
ales la nivelul articulaţiilor
piciorului şi şoldului, poate
apărea şi la umăr. În timpul
său, cartilajul ce îmbracă
terminaţiile osoase se
erodează treptat, iar oasele
încep să se frece unul de altul,
provocând durere.
Bursita este o afecţiune
în timpul căreia bursa,
sacul sinovial ce protejează
anumite secţiuni ale oaselor
şi articulaţiei umărului,
înmagazinează lichid în exces
şi nu mai poate executa scopul
de reducere a frecării dintre
oase şi ţesuturile moi.

Diagnostic şi tratament

Dacă durerea de umăr este
foarte puternică, avansează
în timp sau nu cedează după
câteva zile de odihnă, este
important să mergeţi la
medicul ortoped. El va evalua
umărul, recomandând şi alte
tipuri de investigaţii, dacă
va considera necesar, şi va
stabili un tratament. Acesta
poate include: medicaţie,
repaos, masaj, sesiuni de
kineto şi fizioterapie, iar în
cazuri extreme – intervenţie
chirurgicală. Kinetoterapia va
ajuta în special la învăţarea
exerciţiilor pentru combaterea
durerii şi refacerea mobilitaţii
şi flexibilitaţii articulaţiei, de
tip stretching, rotiri etc.
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Dermatita atopică
și dezvoltarea
emoţională a
copilului
Dermatita atopică este o boală inflamatorie cutanată,
ce apare, în 85% dintre cazuri, în copilăria mică,
înaintea vârstei de 5 ani. Factorii de risc sunt ereditari,
metabolici sau imunologici, iar cauzele declanşării
şi cronicizării ţin de factori alimentari, alergeni, de
temperatură extremă sau îmbrăcăminte neadecvată,
de contact, precum şi bacterieni, anxietate şi stres.
Manifestările includ prurit
intens, edeme şi leziuni ale
pielii, însoţite de vezicule
ori uscate, care, odată cu
înaintarea în vârstă devin mai
proeminente, fiind localizate
în pliurile pielii, la nivelul
feţei, gâtului şi membrelor.
Există o serie de riscuri
în evoluţia bolii, precum
suprainfectarea plăgilor, prin
scărpinat, însă cel mai acut
impact pe care aceasta îl are
asupra copiilor este de ordin
emoţional şi social.

Impactul emoţional al
dermatitei atopice

Între stres, anxietate şi
dermatita atopică există
un cerc vicios: atunci când
suntem stresaţi, organismul
produce o serie de hormoni de
stres, adrenalină şi cortizol,
la rândul lor responsabili
pentru reacţia inflamatorie la
nivelul pielii - eczema însoţită
de prurit. Copiii şi tinerii
afectaţi sunt mult mai puţin

capabili să controleze aceste
emoţii, devenind predispuşi
în a apela la mecanisme de
apărare precum izolarea
socială şi închiderea în sine,
intensificând atât simptomele
bolii, cât şi starea emoţională.
În acest sens, au fost
elaborate o serie de teste
care evaluează consecinţele
sociale şi emoţionale ale
pacienţilor cu dermatită
atopică, iar rezultatele
studiilor elaborate la nivel
mondial, dar şi european
subliniază importanţa
existenţei unei abordări
holistice în tratamentul bolii.
De la creşterea numărului
de absenţe şcolare şi
chiar de zile de concediu
medical în cazul adulţilor,
până la limitarea relaţiilor
sociale determinată de
lipsa încrederii în sine
sau a opţiunilor în găsirea
unui loc de muncă, până la
pierderea sa, s-a demonstrat

că dermatita atopică are
un impact semnificativ în
calitatea vieţii şi sănătatea
mentală a celor afectaţi.

Abordări terapeutice

Diagnosticul și tratamentul
dermatitei atopice implică
anamneză şi o serie de teste
alergologice, însă abordarea
trebuie să fie una complexă,
pe baza unei sinergii a
expertizei pediatrice,
alergologice şi dermatologice.
Tratamentul va consta
în adoptarea unei diete
corespunzătoare, a unui
stil de viaţă însoţit de
practicarea unor tehnici de
relaxare şi mindfulness,
odihnă şi o igienă corporală
specifică. Acestea conduc la
ameliorarea simptomelor,
reducând riscul de cronicizare
şi permiţând celor afectaţi să
dezvolte relaţii sociale şi o
stare emoţională sănătoasă.
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Laringita cronică
- cauze, tratament şi prevenţie

Laringita cronică reprezintă inflamaţia laringelui, organ al fonaţiei situat la nivelul
gâtului, ce cuprinde corzile vocale, responsabil în procesul de înghiţire, de tuse şi
în protejarea căilor aeriene. Laringita acută debutează ca urmare a unei infecţii sau
a suprasolicitării vocii, poate fi tratată acasă, iar simptomele se ameliorează după
aproximativ o săptămână. Laringita cronică durează peste 3 săptămâni, având şi alte
cauze, iar netratată poate dezvolta complicaţii precum: pierderea vocii, a capacităţii
de a înghiţi sau chiar răspândirea infecţiei către alte zone ale căilor respiratorii.
Cauze şi simptome

Cauzele posibile ale laringitei
cronice includ: infecţii
respiratorii, acestea fiind cele
mai frecvente, forţarea vocii,
reflux gastrointestinal, fumat
şi consum de alcool în exces,
sinuzită cronică, tratamentul
cu substanţe inhalatoare şi
alte substanţe chimice iritante
existente în anumite medii de
lucru.
Simptomele specifice
laringitei cronice sunt:
răguşeală, slăbirea sau
pierderea vocii, durere,
usturime sau gâdilat în gât,
nevoia de curăţare a gâtului,
dificultate la înghiţire,
datorată mucusului în exces
şi tuse. Dacă acestea durează
de peste 2 săptămâni sau
dacă sunt însoţite de febră,
dificultate sau şuierat în
respiraţie, mergeţi la medic.

Diagnostic şi tratament

Diagnosticul de laringită
cronică va fi pus în urma
consultului de specialitate,
ce presupune o anamneză
referitoare la istoricul
apariţiei simptomelor,
a stilului de viaţă şi a
antecedentelor medicale.
Aceste informaţii sunt
necesare pentru a stabili
cauzele şi factorii de risc
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şi pot fi completate prin
laringospopie, ecografie, CT
sau MRN.
Tratamentul constă în:
evitarea vorbirii, chiar şi în
şoaptă, şi a utilizării vocii
în orice mod, hidratare cu
lichide calde şi clătirea gâtului
cu soluţie salină, limitarea
consumului de cofeină,
alcool şi oprirea fumatului,
evitarea decongestionantelor,
a mediilor cu fum, praf şi
alte substanţe chimice.
Umidificarea aerului din
încăperi, prin utlizarea unui
vaporizator sau aşezarea
unei farfurii cu apă caldă pe
calorifer.
Atunci când cauza laringitei
cronice este refluxul

gastric, sunt necesare
modificări dietetice, cum ar
fi evitarea alimentelor grase,
prăjite sau condimentate.

Prevenţie

Laringita cronică poate fi
prevenită prin: renunţarea la
fumat şi evitarea iritanţilor,
similar cu recomandările de
tratament, consumul moderat
de cofeină şi alcool, utilizarea
de echipament de protecţie
şi igiena regulată a mâinilor,
hidratarea adecvată, evitarea
spaţiilor aglomerate şi a
persoanelor cu simptome de
infecţii respiratorii.
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Tratamente
alternative pentru
ADHD la adulți
Diana Amza, Psihoterapeut

Persoanele adulte cu ADHD pot întâmpina deseori
dificultăți în a se concentra asupra unor
sarcini la locul de muncă, dar și probleme
în organizarea, prioritizarea și finalizarea
activităților. Impulsivitatea și agitația le
pot afecta relațiile cu colegii, clienții sau
superiorii, deoarece comportamentul lor
este ghidat de reacții emoționale, pe care
aceștia le gestionează mai greu.
Tratamentul ADHD la adulți
poate cuprinde o abordare
medicamentoasă, dar și una
psihologică. Iată mai jos câteva
terapii alternative pentru
ADHD la persoanele adulte:

Abordarea tiparelor de
gândire

Terapia cognitivcomportamentală oferă
contextul în care persoana
poate învăța tehnici practice
de gestionare a gândurilor,
emoțiilor și a impulsivității,
lărgind astfel paleta de
comportamente în diferite
situații. Pornind de la o mai
bună cunoștere de sine, se pot
identifica tiparele de gândire
iraționale, ineficiente și se
poate lucra asupra schimbării
perspectivei, formulând
gânduri realiste, testând
și experimentând variate
strategii, astfel încât persoana
să capete noi resurse
adecvate pentru a face față
solicitărilor și situațiilor în

mediul profesional
și personal. Stima
de sine reprezintă,
de asemenea, un factor
important care ghidează
atitudinea persoanei față
de ceea ce i se întâmplă.
Persoanele adulte cu ADHD
pot veni cu bagaje emoționale,
tendința la auto-critică sau
atașarea de anumite etichete
negative din copilărie sau
din anii de studiu, fapt care
accentuează reacții sau
tipare de comportament
ineficiente. Astfel, adultului îi
poate fi folositoare ocazia de
a conștientiza aceste etichete
primite și auto-întreținute,
precum și de a lucra asupra
imaginii de sine și a stimei de
sine.

Abordarea problemelor
emoționale

Persoanele adulte cu ADHD
pot deseori să sufere și
de anxietate. Aceasta se
întâlnește la 50% din cazurile

de adulți diagnosticați
cu ADHD și accentuează
neliniștea psiho-motorie
specifică dar și stările de
temă, panică și conduite
inadecvate. În mediul de
lucru, adultul cu ADHD
are dificultăți în a face față
schimbărilor, urgențelor
venite din senin, iar situații
benigne pot escalada rapid
spre conflict din cauza
impulsivității.
Terapiile experiențiale, dar
și cele mixte precum terapia
dialectic-comportamentală,
vin să susțină adultul cu ADHD
în gestionarea impulsivității și
a reacțiilor emoționale, în mod
adecvat și asertiv, oferind o
abordare practică și susținută
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Tratamente alternative pentru ADHD la adulți - continuare
prin ședințe individuale și
ședințe de psiho-educație
în grup. În plus, acest tip de
terapii au și o componentă
de mindfulness (a fi prezent,
a fi în contact cu tine și cu
lumea, aici și acum), de care
persoanele cu ADHD ar putea
beneficia, acesta contribuind
la educarea atenției și
creșterea capacității de
concentrare.

Neurofeedbackul

Acesta reprezintă o formă
modernă de tratament care
ajută persoana să își regleze
undele specifice activității
creierului, pentru a spori
puterea de concentrare,
eficiența, funcționarea și
starea de bine. Conectată
la un electroencefalograf,
persoana poate să își
monitorizeze activitatea
cerebrală în diferite situații
sau sarcini. Adulții cu ADHD
au deseori o activitate mai
scăzută a lobilor frontali,
astfel încât neurofeedbackul
îi poate ajuta să își să vadă în
mod direct efectele diferitelor
strategii (de gândire, de
acțiune) asupra undelor
cerebrale, astfel încât să fie
selectate cele mai eficiente
dintre ele pentru a fi
aplicate în viața de zi cu zi.
Acest tip de intervenție
necesită, însă, mai mult
timp și poate fi mai
costisitor.

Meditația de tip
mindful Aceasta

implică orientarea
atenției către
momentul prezent,
devenind conștient
de senzații, emoții
și gânduri fără a le
judeca. Atunci când
atenția este furată
de povești, persoana
revine cu blândețe la
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momentul prezent. Prin
acest antrenament zilnic –
actul observării conștiente,
susținute și pline de
acceptare – persoana nu
doar își dezvoltă capacitatea
de concentrare a atenției,
ci devine mai liniștită și mai
conectată la sine. Acest tip de
intervenție poate fi aplicată cu
ușurință la muncă sau acasă,
uneori fiind nevoie de doar
2-3 minute pentru a reveni la
echilibru emoțional.
Anxietatea și impulsivitatea
(tendința de a reacționa, de
a face lucruri negândite),
sunt abordate cu succes prin
tehnici de mindfulness și
în cadrul unor psihoterapii.
Pentru a practica meditația
mindful, începeți prin a vă
stabili un program: folosiți
agenda/calendarul sau
alarma telefonului pentru
a vă reaminti de
momentul de
meditație,
porniți
de la

timpi scurți (meditație
de 2-3 minute) și creșteți
treptat timpul alocat. Pentru
persoanele care au nevoie de
mișcare și cărora li se poate
părea mai dificil să stea, se
recomandă meditația mindful
în mișcare. Dincolo de timpul
stabilit pentru meditație, este
bine de știut că a fi atent la
prezent, mindful, este ceva
ce poate fi realizat oriunde
și oricând, indiferent de tipul
de activitate. Chiar și atunci
când gătiți, când vă îmbrăcați,
când tastați la calculator sau
când faceți cumpărăturile,
puteți alege să fiţi atenți
la senzații – la culori, la
textura alimentelor, hainelor
sau tastelor, la mirosurile
specifice, la sunetele care vă
înconjoară.
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Sindromul picăturii
postnazale
Secreţiile nazale resimţite drept vâscoase în
partea posterioară a nasului şi gâtului, ce
determină deseori o tuse seacă persistentă
sunt cunoscute sub denumirea de sindromul
picăturii postnazale.
Glandele situate la nivelul
nasului şi nazo-faringelui
secretă constant mucus cu
rol în umidificarea aerului,
în protejarea membranelor
nazale şi în blocarea
pătrunderii factorilor alergeni
sau patogeni din aer, de regulă
înghiţiți inconştient.
Cum recunoaştem sindromul
picăturii postnazale
Uneori, mucusul îşi schimbă
consistenţa şi se acumulează
în partea din spatele
gâtului, determinând: prurit
şi iritare, dificultate de
înghiţire, tuse persistentă,
noaptea şi dimineaţa, cel
mai frecvent seacă, dar şi
tendinţa de a expectora,
respiraţie îngreunată şi urât
mirositoare. Acestea se pot
menţine pe o perioadă de
timp mai îndelungată, chiar şi
după ce cauzele au dispărut,
având atât alte manifestări
asociate, cât şi un tratament
diferit în funcţie de factorul
declanşator.

Cauzele sindromului
picăturii postnazale

1. Rinita alergică, declanşată
de polenuri, acarieni, puf
şi păr de animale provoacă
adesea o scurgerea nazală
mai abundentă de consisţenţă
lichidă, pe fondul producţiei
de mucus suplimentar în

încercarea de a
elimina factorii
alergeni din aer.
2. Infecţiile căilor
aeriene superioare:
gripă, viroze, sinuzite,
au ca manifestări
congestia nazală, rinoreea
şi scurgerile postnazale,
cu mucus de consistenţă
îngroşată şi culoare galbenă
sau chiar galben-verzuie, cu
miros neplăcut.
3. Corpul străin intranazal
poate fi o cauză, în special la
copii, şi mai ales atunci când
dificultatea de respiraţie şi
secreţiile se manifestă la o
singură nară.
4. Temperaturile scăzute
din sezonul rece şi aerul
uscat irită mucoasa nazală,
conducând la producerea de
mucus în exces.
5. Factorii externi precum
fum, praf, substanţe chimice,
ce provoacă iritarea căilor
aeriene, medicamente sau
alimente iuţi ce conduc
excesul de secreţii nazale.
6. Factorii interni vizează
afecţiuni respiratorii cronice,
tumori, polipi, deviaţie de
sept, sarcina sau modificări
hormonale.

Tratament
şi remedii

Pentru a evita complicaţii
precum sinuzita cronică
sau otita este necesară
eliberarea mucusului, fie cu
decongestionante nazale,
ca soluţie pe termen scurt,
în infecţii respiratorii, fie
cu antihistaminice în timpul
puseelor alergice. În cazul
deformaţiilor anatomice
prezentarea la medicul
ORL este necesară pentru
a se stabili tratamentul
simptomatic ori chirurgical.
Suspiciunea de obiect
străin intranazal impune
prezentarea la urgenţă.
Remedii naturale sunt
hidratarea, soluţiile saline
nazale şi umidificarea aerului
interior.
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Intestinul iritabil şi
oboseala cronică
Persoanele care suferă de sindromul intestinului iritabil (SII) sunt, adeseori,
afectate şi de sindromul oboselii cronice (SOC), cele două condiţii aducând cu sine
simptome severe, ce afectează negativ viaţa pacienţilor. Durerea şi disconfortul
abdominal resimţite cel puţin 3 zile, pe lună, în ultimele 3 luni, asociate diareei
sau constipaţiei, pot semnala SII. Pe de altă parte, SOP se manifestă prin stare
de somnolenţă persistentă ce nu se ameliorează prin odihnă, dureri de cap,
musculare şi articulare, tulburări de somn şi de memorie. Aceste simptome
sunt întâlnite şi în alte afecţiuni, vizita la medic fiind necesară pentru stabilirea
diagnosticului corect.
De ce manifestări ale SII
se regăsesc alături de cele
ale SOC?
Un răspuns imun hiperactiv
este capabil să declanşeze
modificări ale secreţiilor
şi mişcărilor intestinale şi
în percepţia durerii, ceea
ce afectează funcţionarea
normală a intestinelor. Pe de
altă parte, acelaşi răspuns
imun declanşează o reacţie
inflamatorie ce amplifică
severitatea SOC. În plus, s-a
observat că persoanele ce
suferă de cele două afecţiuni,
tind să aibă un prag mai
scăzut al percepţiei durerii,
resimţind-o mult mai puternic
decât alte persoane, acest
fapt accentuându-le senzaţiile
şi simptomele.
Sindromul post-infecţios
manifestat ca urmare a unei
infecţii parazitice, virale sau
bateriene, se află, cel mai
adesea, la baza declanşării
SII. De asemenea, se pare că
SOC, cunoscut și sub numele
de sindrom de oboseală postinfecţioasă sau post-virală
este cauzat de anumite tipuri
de infecţii. Studiile asupra
efectelor infecţiilor cu giardia
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au relevat prevalenţa SII,
precum şi a SOP, în cazul
participanţilor infectaţi, față
de cei neinfectaţi.
Microbiomul este important în
menţinerea sănătăţii tractului
digestiv, dar şi a sistemului
imunitar. S-a observat că o
alterare a echilibrului florei
intestinale este responsabilă,
în mod similar, pentru
declanşarea SII şi SOC.
Cercetătorii au decoperit
niveluri diferite ale
anumitor bacterii la nivelul
intestinelor în cazul
pacienţilor cu una
sau ambele condiţii.
Stresul cronic, dar şi
predispoziţiile genetice
pot constitui cauze
ale declanşării SII şi
SOC sau ale agravării
simptomelor.

Abordarea
terapeutică
integrativă în
SII și SOC

În afara terapiei
farmacologice
recomandate de medici,
atât în sindromul de intesin

iritabil, cât și în sindromul
de oboseală cronică se
recomandă terapia cognitivcomportamentală, adoptarea
unui stil de viață sănătos
şi o mai bună planificare a
activităţilor zilnice, alături
de odihnă şi activităţi ce pot
îmbunătăţi starea generală
de bine.

ANALIZE MEDICALE
EXPLICATE

Pregătirea
pentru
testarea
tensiunii
arteriale

Tensiunea arterială reprezintă presiunea exercitată de sânge asupra pereţilor
vaselor sangvine, în timpul funcţionării inimii. Aceasta poate să varieze în
decursul unei zile, precum şi în funcţie de activităţile desfăşurate, alimentație,
stil de viaţă, vârstă şi cauze ereditare. Valorile pot fi normale: 90-120 mm Hg /
60-18 mm Hg, hipotensiune cu valori sub 90 mm Hg / 60 mm Hg şi hipertensiune
arterială cu valori peste 130 mm Hg / 80 mm Hg. Atunci când nu se încadrează în
limitele normale, aceasta poate provoca probleme de sănătate dificil de depistat
precoce, datorită lipsei de simptome în fazele incipiente. De aceea este importantă
evaluarea periodică a tensiunii arteriale încă din copilărie.
De ce este necesară
pregătirea pentru testarea
tensiunii arteriale
Măsurarea tensiunii arteriale
este o procedura este extrem
de simplă şi neinvazivă.
Medicul va utiliza un stetoscop
şi un tensiometru, ataşat la
braţul pacientului, prevăzut cu
un manometru şi o manşetă
gonflabilă, iar totul va dura
aproximativ 1 minut. Aşadar,
în acel minut, pacientul
trebuie să fie relaxat şi să se
simtă în largul său în cabinet.
Dar pentru pentru ca o
măsurare a tensiunii arteriale
să fie corectă, fără erori
provocate de alimentație şi
activităţi anterioare, ori alte
motive mai greu de identificat
de către medic, este necesară
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o pregătire prealabilă vizitei
medicale.

Fiţi pregătiţi pentru vizita
la medic

Urmaţi aceşti paşi simpli,
pentru a permite medicului să
realizeze o evaluare corectă a
tensiunii arteriale:
1. Purtaţi haine lejere, o
bluză cu mâneci largi sau
scurte, care să vă permită
descoperirea facilă a braţului
pentru ataşarea manşetei.
2. Cu cel puţin 30 de minute
înaintea vizitei: nu faceţi
exerciţii fizice, nu beţi băuturi
cu cofeină (cafea, ceai negru,
băuturi energizante) şi nu
fumaţi.
3. Mergeţi la toaletă înainte de
testare.

4. Încercaţi să ajungeţi cu cel
puţin 10 minute înainte de
programare şi să aveţi timp
pentru a sta jos pe scaun şi a
vă relaxa. Respiraţi profund şi
lent, concentrându-vă asupra
respiraţiei.
5. În timpul relaxării şi al
testului nu vorbiţi cu alte
persoane.
6. În timpul testului: sprijiniţi
braţul pe spătarul unui scaun
sau pe o masă, astfel încât
acesta să fie la nivelul inimii şi
menţineţi tălpile pe podea.
La finalul evaluării, întrebaţi
medicul ce reprezintă valorile
observate şi discutaţi despre
măsurile pe care trebuie să
le luaţi pentru a avea o bună
sănătate a inimii şi o tensiune
arterială normală.
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Telemunca și
sănătatea
spatelui
Telemunca a solicitat abilitățile
oamenilor de adaptare la noile condiții,
atât în domeniul personal, cât și în
cel profesional. Deși are numeroase
beneficii, lucrul de acasă poate
avea efecte negative asupra stării de
sănătate, fapt cauzat de necunoașterea
sau aplicarea greşită a unor principii de
sănătate în muncă. Mediul personal este
rareori structurat după aceleași principii
ale mediului de muncă, astfel încât pot apărea
probleme precum durerile de spate sau de cap.
Pentru a vă proteja sănătatea
spatelui, iată câteva lucruri pe
care le puteți face în timp ce
lucraţi de acasă:
• Alternați perioadele de
lucru stând pe scaun cu cele
stând în picioare. Puteți face
acest lucru așezând laptopul
pe un suport mai înalt, fiind
de preferat ca brațele să
poată sta îndoite din cot la 90
de grade, sau pur și simplu
participând în picioare la
ședințele de echipă la care nu
este nevoie să și scrieți.
• Pentru o postură corectă,
nivelul ecranului va fi la
cel al ochilor. Atunci când
acesta este amplasat mai jos,
capul stă aplecat iar gâtul
stă încordat și întins. Din
aceste motive, se rocomandă
folosirea desktop-urilor mai
degrabă decât a laptopurilor,
deoarece ecranul poate
fi ridicat separat, fără a

împiedica accesul la tastatură.
În cazul în care aveți laptop
la dispoziție, puteți lua în
considerare achiziționarea
unei tastaturi conectabile prin
USB și plasarea laptopului la
înălțime adecvată.

scurte plimbări. Întinderile
sau posturile de yoga pot
ajuta la mobilizarea spatelui,
iar dansul pe melodia
preferată vă ajută nu doar la
destinderea mușchilor, ci și la
eliberarea stresului.

• Folosiți scaune adecvate,
care oferă suport lombar.
Scaunele de bucătărie pot fi
nu doar incomode pe termen
lung, dar pot suprasolicita
mușchii spatelui. Evitați
lucrul pe canapea sau în pat,
deoarece veți avea tendința de
a sta aplecat.

• Verificați în mod regulat
postura. Atunci când
lucrați, este ușor să fiți atât
de absorbit de activitate
încât să uitați cu totul de
dumneavoastră. Propunețivă să orientați atenția înapoi
către corp periodic. Cum
sunt poziționate brațele,
gâtul, spatele? Scanați corpul
pentru a depista senzațiile
de amorțeală, încordare,
tensiune sau chiar durere.
Reglați poziția corpului ori de
câte ori este nevoie: îndreptați
spatele, ajustați sprijinul
lombar, reglați înălțimea
scaunului pentru ca tălpile să
atingă pământul.

• Asigurați-vă că aveți lumină
suficientă. Prea puțină
lumină vă pot face să întindeți
mușchii gâtului și să vă
suprasolicitați ochii.
• Faceți mișcare. Luați
pauze regulate și faceți mici
exerciții fizice sau chiar
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Remedii naturale
pentru gripă
Gripa este provocată de virusul gripal de tip A sau B. Simptomele includ apariția
bruscă a febrei, tuse (de obicei uscată), cefalee, dureri musculare și articulare,
dureri în gât și rinoree. Tusea poate fi severă și poate dura 2 sau mai multe
săptămâni. Majoritatea simptomelor se ameliorează în decurs de o săptămână,
deseori fără a necesita asistență medicală. Cu toate acestea, gripa poate cauza o
serie de boli grave sau chiar deces în grupurile cu risc crescut, iar un tratament
antiviral poate fi necesar.
Tratamentul gripei acasă

Odihna şi hidratarea sunt
esenţiale pentru a permite
organismului şi sistemului
imunitar să lupte cu virusul.
Aşadar, un somn de minimum
8 ore pe noapte vă ajuta în
menţinerea unui nivel de
energie suficient pentru a face
faţă provocărilor de peste zi.
De asemenea, puteţi încerca
să vă odihniţi şi după masa
de prânz. Odihna va favoriza
diminuarea stresului, un
factor de risc în activitatea
sistemului imunitar.
Beţi minimum 2 litri de
lichide pe zi. Acestea pot fi:
apă, ceai cald de plante, suc
proaspăt stors de fructe şi
legume, supă de legume,
de pui sau de oase de vită.
Lichidele fluidifică secreţiile
nazale, mucusul, eliberează
sinusurile şi previn uscarea
gâtului şi a căilor aeriene.
Puteţi îndulci ceaiul cu miere
de albine, un antiinflamator
şi antiviral natural. Supa
din oase şi carne este, de
asemenea, în mod natural
bogată în proteine, importante
pentru reconstrucția celulelor
imune, și minerale, cum ar fi
sodiu și potasiu.
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Uleiurile esenţiale pot fi
utilizate prin diluare în ulei
de migdale, jojoba, argan
sau măsline, ca bază,
pentru masaj, sau în
apa din candelă, din
vaporizator ori din
farfuria pusă pe
calorifer, pentru
umificarea
aerului.
Uleiul de tea
tree este un
antiviral şi
antibacterian
puternic,
putând fi utilizat
în combinaţie cu
săpunul de mâini
pentru a elimina
virusurile şi a preveni
pătrunderea acestora în
căile aeriene.
Alte uleiuri esenţiale cu efect
antiviral, antiinflamator,
emolient, decongestionant şi
antibacterian sunt uleiul de:
cimbru, eucalipt, scorţişoară,
oregano şi rozmarin.
Atenţie! Se pot înghiţi exclusiv
uleiurile pentru uz, diluate.
Discutaţi cu medicul sau
farmacistul înainte de a utiliza
uleiuri esenţiale dacă sunteţi
însărcinată, alăptaţi sau aveţi
copil mic.

Alimentaţia diversificată,
bazată pe fructe, legume,
sâmburi şi seminţe, bogate
în vitaminele A, B, C, E,
minerale, zinc, seleniu şi
substanţe antiinflamatoare,
polifenoli şi alţi antioxidanţi,
va ajuta organismul să lupte
cu boala, va asigura nutrienţii
esenţiali şi va conferi un nivel
de energie optim pentru a face
faţă perioadei de boală.
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Recuperarea
mirosului după
COVID-19
Anosmia, sau pierderea capacității de a simți
mirosul, se poate produce din multiple
cauze, precum polipii nazali, rinita alergică,
traumatisme cerebrale, expunerea la substanţe
chimice (solvenți, pesticide), abuzul de cocaină
sau boli ca Alzheimer, Parkinson, scleroza
multiplă, dezechilibre hormonale, deficiențe de
alimentație sau viroze sezoniere. Departe de a fi
o viroză obișnuită, boala COVID-19 se manifestă și
prin anosmie, simptom ce ar trebui să dea de gândit,
iar persoana să ia preventiv măsuri de izolare.
Anosmia cauzată de noul
coronavirus pare a fi mai
frecventă în cazul femeilor
și al persoanelor tinere, iar
perioada de recuperare poate
ajunge în medie până la două
săptămâni, deși aceste lucruri
sunt încă studiate. Unele
tratamente de recuperare a
mirosului implică aplicarea
intranazală a vitaminei A sau a
citratului de sodiu.
Trainingul olfactiv pentru
recuperarea mirosului
În situațiile în care mirosul
nu revine de la sine în termen
de două săptămâni, puteți lua
în considerare urmarea unui
tratament și a unei perioade
mai intense de expunere la
stimuli olfactivi.
În trainingul olfactiv,
puteți folosi ca stimuli
uleiuri esențiale, cele mai
recomandate fiind cele de
eucalipt, lămâie, trandafir
și cuișoare. Cu siguranță,
puteți diversifica, mirosind

cu intenție și atenție alte
surse de miros cu care erați
familiarizați, de la parfumul
preferat până la cafeaua de
dimineață. Se recomandă să
parcurgeți mici sesiuni de
expunere, câte 20 de secunde
pentru fiecare sursă de miros,
de cel puțin două ori pe zi, pe
o durată de cel puțin 3 luni.
Chiar și în situațiile în care
progresele se produc mai
lent, continuați expunerea
intenționată la stimuli
olfactivi, inspirând profund
deasupra lor.
Pe măsură ce simțul olfactiv
își revine, depistând sursele
mai puternice de miros,
puteți trece la sarcini mai
provocatoare, folosind stimuli
cu miros mai puțin pregnant,
de exemplu, înlocuind uleiul
esențial de lămâie cu o felie
de lămâie proaspătă, sau
parfumul, cu o floare, până
considerați că ați recuperat
abilitatea olfactivă anterioară.

cu Diana Amza, Psihoterapeut
Așezați-vă confortabil și
închideți ochii. Doar observați
respirația, timp de un minut,
fără a interveni asupra
ei, fiind atenți la senzații.
Apoi dedicați următoarele
2 minute mirosirii cu
intenție. Apropiați pe rând
stimulii olfactivi – precum
sticluța cu ulei esențial,
felia de portocală, cafeaua
fierbinte – și inspirați adânc
deasupra lor. Fiți atenți și
puneți în cuvinte senzațiile
și chiar emoțiile și asocierile
spontane care apar, căci
mirosul este un simț puternic
conectat la viața afectivă.
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Periajul uscat al pielii
- beneficii şi mituri

Temperaturile scăzute, aerul uscat şi straturile de haine pe care le purtăm
iarna afectează echilibrul cutanat. Pielea devine mai uscată, mai sensibilă şi mai
predispusă la eczemă. O tehnică Ayurvedică, de masaj al pielii, recunoscută la
nivel mondial pentru beneficiile sale în special în timpul iernii, este periajul uscat
al pielii, realizat cu o perie cu fire moi, pe întreaga suprafaţă a corpului.
Beneficiile periajului uscat
Cel mai important beneficiu
al periajului uscat este
exfolierea blândă, alături
de deblocarea porilor,
datorată tehnicii
de periere a pielii
atunci când este
uscată. Acest
lucru intensifică
şi circulaţia
sangnivă
periferică, fără
a depriva piela
de umezeala
naturală, aşa
cum se poate
întâmpla în timpul
exfolierii sub duş,
mai ales atunci când
apa este prea fierbinte.
Tehnica poate îmbunătăţi
aspectul pielii în general,
precum şi în zonele cu
celulită.
Periajul uscat al pielii
îmbunătăţeşte starea de
spirit, atât datorită stimulării
senzoriale produsă în timpul
periajului, cât şi prin faptul
că permite crearea unei
legături cu propria persoană
şi cu propriul corp. Grija şi
atenţia faţă de sine, pe care
le intermediază periajul,
chiar dacă nu durează decât 5
minute, susţine conectarea la
sine şi oferă beneficii precum
relaxare, stare de bine şi
revigorare, atât mentală, cât
şi fizică.
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Periajul trebuie început de
la picioare, prin mişcări
circulare, care să urce către
zona pieptului şi a inimii.
După aplicarea periajului, se
recomandă un duş cald, nu
fierbinte, pentru curăţarea
porilor, iar apoi aplicarea
unui balsam sau ulei de
corp, pentru hidtratarea în
profunzime a pielii.

Miturile din jurul tehnicii
Sistemul limfatic face
parte din sistemul imunitar
şi contribuie la filtrarea
sângelui de toxine. Se

presupune că periajul
uscat stimulează sistemul
limfatic, prin eliberarea
porilor. El ar susţine
procesul de detoxifiere
prin transpiraţie,
conducând la
curăţarea limfei.
Este nevoie de
mai multe studii,
însă, pentru a
demonstra acest
lucru.
În aparenţă,
zonele corpului
unde celulita
este vizibilă, arată
mai bine după
aplicarea periajului
uscat. Acest fapt se
datorează unei mai bune
circulaţii a sângelui, pus în
mişcare de această tehnică,
şi a aspectului mai sănătos al
pielii şi nu eliminării stratului
adipos.

Atenţionări

Alegeţi o perie cu peri moi, din
material natural, care să nu
vă irite pielea, preferabil cu
coadă lungă. În cazul în care
suferiţi de psoriazis, eczeme
sau alte afecţiuni cutanate,
ori dacă aveţi răni deschise,
evitaţi zona afectată. După
fiecare periaj, clătiţi bine
peria, iar după 2-3 perieri
spălaţi-o cu apă şi săpun şi
lăsaţi-o la uscat într-un loc
luminos.
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Frisoanele
- de ce apar?

Frisoanele, acea senzație de frig și
tremurături care par a veni din senin,
reprezintă efortul corpului de a-și
redresa temperatura. Ele pot fi însoțite
de febră, cele mai cunoscute cauze fiind
virozele sau infecțiile respiratorii.
Iată mai jos și alte cauze ale
frisoanelor:
1. Supunerea organismului
la efort fizic intens, epuizant.
Suprasolicitarea fizică poate
duce la ridicarea temperaturii
și deshidratare, astfel încât
corpul recurge la o strategie
mecanică de a reduce
temperatura acumulată, prin
încordarea și relaxarea rapidă
a mușchilor.
2. Hipotermia. Frisoanele
consumă energia corpului
pentru a împiedica pierderile
de căldură, fapt care duce
deseori la somnolență,
diminuarea abilităților
cognitive, îngreunarea vorbirii
și confuzie.
3. Hipoglicemia. Scăderea
bruscă a nivelului de zahăr
din sânge poate cauza
diferite simptome, precum
transpirație, frisoane,
iritabilitate sau chiar senzație
de greață, însoțite de nevoia
stringentă de hrană.
4. Disfuncții ale glandei
tiroide. Hipotiroidismul este
cunoscut pentru simptome
ca oboseală cronică,
constipare, ritm cardiac
încetinit și dificultate de regla
temperatura corpului.
5. Infecții asociate pietrelor
la rinichi. Pietrele la rinichi

pot exista fără
simptomatologie
majoră ani de
zile, persoana
alertându-se atunci
când apare infecția
tractului urinar,
manifestată prin durere,
febră și frisoane.
6. Malaria. Această infecție
se manifestă prin apariția
frisoanelor, urmată de febră,
transpirație abundentă
și reechilibrare. Această
ciclicitate a simptomelor
continuă, fiind necesară
hidratarea corespunzătoare și
tratament adecvat.
7. Emoții intense. O formă
mai blândă a frisoanelor este
senzația de rece și pielea de
găină, produsă de ridicarea
firelor de păr ca urmare
a încordării mușchilor,
atunci când aflați o veste
tulburătoare, ascultați o
melodie impresionantă, sau
simțiți intens frică sau panică.
8. Efecte secundare
anesteziei generale.
În timpul operațiilor care
necesită anestezie generală,
corpul pierde din temperatură
și începe să revină la zona de
confort termic.
Senzația de disconfort cauzată
de frisoane poate dura și
jumătate de oră.

9. Anemia și malnutriția.
Lipsa de fier din organism
poate duce la anemie. Cu cât
aceasta este mai severă, cu
atât simptomele devin mai
supărătoare. Nu doar lipsa
fierului poate duce la frisoane,
ci și lipsa altor elemente
esențiale, precum cuprul și
zincul.
Frisoanele reprezintă
modul prin care corpul
anunță un dezechilibru, fiind
recomandabil să căutați cauza
care stă la baza producerii lor
pentru o abordare corectă și
eficientă.
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Obezitatea şi
malnutriţia la copii

Mâncarea este o necesitate, dar şi o plăcere, prin mixul de gusturi, arome şi
texturi. Dar dacă hrana sau lipsa acesteia devine un impediment în dezvoltarea
armonioasă a organismului, atunci se impune o gamă de acţiuni ce trebuie urmate,
pentru a facilita echilibrarea nutriţională şi susţinerea metabolismului, în special
în cazul copiilor.
Ce este malnutriţia

Malnutriţia reprezintă un
dezechilibru profund în modul
de obţinere a substanţelor
nutritive pentru organism:
vitamine, minerale, acizi graşi
esenţiali, ducând la deficienţe
nutriţionale, anemie, tulburări
de creştere, boli metabolice.
Subnutriţia este atunci
când elementele esenţiale
din alimentaţie lipsesc din
cauza resurselor limitate, a
sărăciei, foametei, războaielor
şi conflictelor armate. Pe de
altă parte, supranutriţia este
atunci când sunt ingerate prea
multe calorii şi carbohidraţi
simpli, ce nu conţin elemente
nutritive suficiente. Acestea
se acumulează sub formă de
lipide şi colesterol, ducând la
creştere în greutate şi chiar
obezitate.
Un studiu realizat de UNICEF
în anul 2019 relevă faptul că
unul din trei copii sub vârsta
de 5 ani suferă de creştere
întârziată, subponderalitate
sau supraponderalitate, iar în
unele cazuri, o combinație de
două dintre aceste forme de
malnutriție.

Riscurile obezităţii la copii
Creşterea numărului de copii
supraponderali şi obezi din
întreaga lume, este cauzată
de consumul de prea multe
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alimente nesănătoase și
prea puține alimente
sănătoase. Caloriile
ieftine, provenite din
alimentele procesate
industrial nu acoperă
necesarul nutritiv,
dar reclamele
atrăgătoare şi gustul
artificial atractiv
sunt responsabile
pentru o dependență
din ce în ce mai mare
de acestea. Dietele
acestor copii duc lipsă de
cereale integrale, fructe,
nuci și semințe, legume și
acizi grași omega-3 şi aduc
cu sine un risc crescut de
boli metabolice, cum ar fi
diabetul de tip 2, boli de
inimă şi boli coronariene,
afecţiuni hepatice şi renale.
Deficiențele de vitamine și
nutrienți esențiali, pot afecta
supraviețuirea și dezvoltarea
în orice etapă a vieții, acestea
fiind şi principala cauză de
deces la nivel mondial.

Cum prevenim
supraponderabilitatea
infantilă

Dieta este importantă încă
de la naştere. Hrănirea
copilului exclusiv la sân până
la vârsta de 6 luni contribuie
la dezvoltarea microbiomului
intestinal şi a sistemului
imunitar. Diversificarea,

începând cu vârsta de 6 luni,
trebuie să respecte indicaţiile
pediatrului, iar alimentaţia
ulterioară va include surse
variate de nutrienţi proveniţi
din surse vegetale şi animale.
Evitaţi să oferiţi copiilor:
sucuri cu sau fără zahăr,
alimente prăjite şi ambalate,
dulciuri din comerţ.
Întotdeauna citiţi etichetele
alimentelor cumpărate şi
eliminaţi-le pe cele care
conţin conservanţi, coloranţi
şi alte substanţe chimice.
Încurajaţi copiii să facă
mişcare fizică cel puţin 30 de
minute zilnic, fiind propriul lor
model.
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Fructele se mănâncă,
nu se beau!

Fructele reprezintă una din sursele majore de fibre, minerale și vitamine la care
oamenii au acces, iar pentru a consuma o cantitate mai mare, sau pentru varietatea
gustului, mulți apelează la sucuri naturale, obținute prin stoarcerea acestora și
eliminarea cojii, pulpei și fibrelor.
Atenţie la zahăr!

Studiile arată faptul că sucul
de fructe este mai puțin
recomandabil decât consumul
fructelor întregi. Argumentele
țin de cantitatea foarte redusă
de fibre pe care sucul o mai
păstrează, dar și de impactul
asupra metabolismului.
În urma consumului de suc
de fructe, nivelul de zahăr
în sânge crește brusc, ceea
ce afectează și nivelul de
insulină. Atunci când beți
zilnic suc de fructe, chiar și
preparat acasă, șansele de
a dezvolta diabet cresc cu
21%, procent care crește la
rândul său având în vedere că
și în restul alimentației sunt
deseori incluse alte alimente
care cresc aportul de zaharuri
în sânge.

Fibrele - esenţiale

Statistica se schimbă atunci
când fructele sunt consumate
întregi, riscul de a dezvolta
diabet scăzând cu 23%.
Fibrele solubile și insolubile
din fructe temporizează
absorbția zaharurilor în sânge
și susțin procesul digestiv,
favorizând printre altele și un
scaun regulat.
Prezența fibrelor în
alimentație conduce la
senzația de sațietate, astfel
încât persoana este mai puțin
tentată să apeleze la alte

gustări, fapt ce duce la un
control mai bun al greutății
corporale.
O variantă de compromis
între fructul întreg și sucul
de fructe este smoothie-ul,
acesta conținând mai multe
fibre decât sucul de fructe.
Chiar și în acest caz, atunci
când îl procurați din comerț,
acesta poate conține zaharuri
din iaurturi sau siropuri sau o
cantitate prea mare de fructe
dulci (trei banane în loc de
jumătate, per porție).

Persoanele sănătoase pot
consuma cu moderație sucuri
de fructe, iar cele care suferă
deja de diabet trebuie să îl
evite și să respecte indicațiile
medicului. Dacă preferați
totuși sucul de fructe din
comerț, citiți eticheta pentru a
verifica adaosul de îndulcitori.
În cazul în care suferiți de
alte probleme de sănătate,
precum gastrită sau ulcer,
evitați sucurile din fructe
acide, precum cele din citrice
sau din roșii.

Din această perspectivă,
pregătirea unui smoothie
acasă vă permite un mai
bun control asupra
cantităților și calității
produsului.

Regula
moderației

Consumat din
când în când,
smoothie-ul
poate înlocui
aportul de
vitamine atunci
când aveți o zi
aglomerată și nu
găsiți timp pentru
a vă bucura liniștit
de o masă adecvată,
însă este bine de știut
faptul că cele mai mari
beneficii le aveți atunci
când consumați fructele
întregi.
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Dieta în refluxul
gastroesofagian

Mesele bogate pot determina senzaţia de reflux gastroesofagian, însă aproximativ
20% din populaţie suferă de boala de reflux gastroesofagian (BRGE), caracterizată
prin relaxarea sfincterului esofagului, ceea ce permite pătrunderea conţinului
stomacal în esofag. Simptome precum regurgitaţie însoţită de arsură, gust
neplăcut în gură, halenă şi chiar tuse uscată pot afecta profund calitatea vieţii sau
conduce la diferite complicaţii. Dieta joacă un rol esențial în controlul BRGE, fiind
prima şi cea mai importantă etapă în tratamentul afecţiunii.
Alimente care previn
refluxul gastroesofagian

Moderaţia este cheia
în prevenţia refluxului
gastroesofagian, însă există
şi o serie de alimente care
previn simptomele, favorizând
procesul normal de digestie.
Acestea se pot consuma
crude, opărite, fierte, fripte
sau la cuptor şi sunt:
1. Alimente bogate în fibre:
cereale integrale ca ovăz, secară,
orez din care se pot prepara
micul dejun, pâine, garnituri, dar
şi fructe non-citrice ca merele
şi perele, rădăcinoase precum
morcovi, cartofi dulci, sfeclă
roşie, legume verzi precum
broccoli, fasole păstăi, spanac,
varză kale.
2. Alimente alkaline, cu un
Ph mai mare, care împiedică
acidifierea excesivă a sucului
gastric: banane şi pepene,
nuci, conopidă.
3. Alimente bogate în apă:
castraveţi, salată verde, supe
clare, ceai de plante, pepene.
4. Carne slabă preparată prin
fierbere, frigere sau coacere:
pui, curcan, peşte sau fructe
de mare.
5. Grăsimi vegetale sănătoase
din avocado, nuci, sâmburi şi
seminţe crude, uleiuri presate
la rece de: măsline, in, susan
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şi floarea soarelui.
Laptele degresat, ceaiul din
ghimbir proaspăt, apa cu oţet
sau cu lămâie pot ameliora
simptomele BRGE şi pot fi
consumate între mese sau
chiar în timpul meselor.

Alimente de evitat

Există o serie de ingrediente
şi alimente, precum şi moduri
de preparare ce provoacă
refluxul gastroesofagian.
Dacă acestea nu pot fi
eliminate complet din dietă,
este bine să fie utilizate şi
consumate cât mai rar şi în
cantitate mică. Acestea
sunt:
1. Alimente bogate
în grăsimi, care
favorizează
relaxarea
sfincterului
esofagian,
permiţând
acidului din
stomac să
pătrundă în
esofag: cartofi
şi alte legume
prăjite, lactate
grase, carne
grasă de porc,
vită sau oaie,
grăsime pură,
deserturi cu creme
şi sosuri.

2. Citrice şi roşii, ambele fiind
alimente cu Ph acid, care pot
înrăutăţi simptomele BRGE:
portocale, grapefruit, lămâi,
ananas, roşii şi sosuri pe bază
de roşii.
3. Ciocolata, cafeaua, alcoolul,
băuturile carbonatate, dar şi
ceapa, usturoiul, menta sau
condimentele iuţi favorizează
și chiar accenturează
manifestările de tip reflux.

REȚETE
DE SEZON

Conopida
- buchet de sănătate

Conopida este extrem de bogată în vitamine şi minerale, are un gust uşor dulceag
şi de nucă şi se poate consuma atât crudă, cât şi preparată. O porţie de conopidă
crudă sau 150 de grame asigură până la 100% din necesarul zilnic de vitamina C şi
25% din cel de vitamina K, 15% din doza zilnică de vitamina B6 și folat, precum şi
calciu, fosfor, magneziu şi potasiu.
Beneficii pentru sănătate

Conopida conţine o cantitate
mare de fibre, care susţin
digestia, hrănesc microbiomul
şi contribuie la reducerea
inflamaţiei, precum şi a
riscului de a dezvolta boli
de inimă, diabet sau cancer,
dar şi la controlul greutăţii.
De asemenea, fibrele,
alături de vitamina C, susţin
funcţionarea optimă a
sistemului imunitar.
Conopida este o sursă
excelentă de antioxidanţi ca
glucozilonaţi, izotiocianați
şi sulforafan, intens
studiaţi pentru calitaţile lor
antiinflamatoare, antioxidante
şi extrem de benefice

pentru sănătate. Aceşti
compuşi regăsiţi în conopidă
contribuie la prevenţia
cancerului de colon sau de
prostată, de sân, leucemiei
sau melanomului. Studiile
au arătat că sulforafanul
poate reduce riscul de diabet,
hipertensiunea arterială şi
menţine sănătatea vaselor
sangvine.
Datorită faptului că este
bogată în colină, o vitamină
esenţială, rareori regăsită
în alimentaţie, conopida
ajută la menţinerea
sănătăţii creierului şi a
sistemului nervos, precum
şi la menținerea integrității
membranelor celulare și
susținerea metabolismului.

Conopidã coaptã cu sos de brânzã
Ingrediente:
- 1 conopidă medie
- 2 linguri de boabe de piper şi de sare
- 2 foi de dafin
- 1 căţel de usturoi
- 1 cană de vin alb sec
- 4 linguri de ulei de măsline
Pentru sosul de brânză:
Câte 100 de grame de: brânză de capră, brânză
proaspătă de vaci, telemea de vaci, smântână

Cum se face:
Puneţi la foc o cratiţă mare cu 8 pahare de apă
şi ingredientele pentru fiert. Când apa fierbe,
introduceţi conopida întreagă, fără cotor și
frunzele exterioare. Lăsaţi la foc mic pentru
15-20 de minute. Între timp, încălziţi cuptorul la
220° (foc mediu-mare).
Scoateţi conopida din cratiţă, aşezaţi-o într-o
tavă cu puţin ulei şi daţi-o la cuptor pentru 30-40
de minute. Amestecaţi ingredientele pentru sos,
iar când conopida este rumenită bine, serviţi cu
sosul de brânză deasupra.

Lipsa colinei din organism
poate constitui un risc crescut
în dezvoltarea afecţiunilor
hepatice şi cardiace, dar şi a
demenţei sau bolii Alzheimer.
Atenţie! Dacă suferiţi de
tulburări de funcţionare ale
glandei tiroide, sindromul
intestinului iritabil, colită
ulcerativă sau urmaţi
tratamente cu anticoagulante,
discutaţi cu medicul
dumneavoastră înainte de a
consuma conopidă.

MIȘCARE

Facem sport când
suntem răciţi?
Dacă sunteţi o persoană activă, care practică jogging
şi sport în aer liber, merge la sală sau efectuează
exerciţii de aerobic, yoga sau pilates acasă,
înseamnă că mişcarea fizică joacă un rol
important în stilul dumneavoastră de viaţă.
În perioadele de activitate virală intensă este
probabil să vă îmbolnăviţi, însă. Iată ce trebuie
să ştiţi despre practicarea sportului atunci
când nu vă simţiţi bine.
Intensitatea simptomelor

Specialiştii în medicina
sportivă recomandă evaluarea
propriilor simptome ale bolii,
pentru a se lua cea mai bună
decizie în privinţa sportului.
Aşadar, dacă este o răceală
uşoară, cu simptome de la
gât în sus: congestie nazală,
durere în gât, strănut, stare
generală acceptabilă, puteţi
practica sport acasă sau în
aer liber, individual. Nu se
recomandă sportul în echipă
sau mersul la sală dacă aveţi
simptome de răceală, pentru a
evita transmiterea virusului.
De asemenea, puteţi reduce
intensitatea exerciţiilor fizice,
pentru a nu suprasolicita
organismul. Otitele pot
produce o scădere a simţului
echilibrului. Practicaţi sport
atât timp cât nu întâmpinaţi
simptome precum ameţeală
sau pierderi de echilibru.
Dacă simptomele au coborât
la nivelul plămânilor şi s-au
instalat tusea, dificultatea în
respiraţie, durerile în piept şi
musculare, febra, oboseala
accentuată şi starea generală
de rău, se recomandă
reluarea activităţii fizice

după ameliorarea
simptomelor.
Sportul creşte
temperatura
internă a corpului,
acest lucru
conducând la
degradarea stării
generale în cazul
existenţei febrei.

Repaos

Odihna este importantă
în timpul virozelor, gripei
sau altor infecţii ale căilor
respiratorii. Acest lucru va
permite organismului să îşi
concentreze resursele şi
energia în direcţia vindecării.
O viroză sau gripă pot ţine
aproximativ 7 zile, însă
complicaţii precum bronşita
şi sinuzita pot dura chiar şi 2
săpămâni. Este recomandat ca
în acest timp să vă menţineţi
activi, atât cât permite
organismul, fără excese, şi
doar prin exerciţii uşoare de
yoga sau întinderi. Revenirea
la activitatea fizică anterioară
bolii va fi realizată treptat.

Prevenţie

Sportul este unanim
recomandat de medici pentru

întărirea
sistemului
imunitar, alături
de o alimentaţie variată şi
bogată nutritiv. Câte 30 de
minute de activitate fizică
de 3-4 ori pe săpămână pot
creşte activitatea celulelor
de tip T şi facilita activitatea
sistemului imunitar. Pe de
altă parte, activitatea fizică
intensă, în sesiuni de 90 de
minute, poate slăbi sistemul
imunitar. Aşadar, menţinerea
unei rutine moderate şi
echipamentul adecvat, vă pot
oferi o imunitate mai solidă în
faţa infecţiilor.
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Înlăturați oboseala
cu exerciții fizice

Oboseala este un rezultat firesc al mobilizării pentru activități fizice sau psihice
care trebuie susținute la nivel ridicat, uneori timp îndelungat. Deseori, oamenii
preferă să consume cafea sau băuturi energizante pentru a combate senzația
de oboseală apărută pe timpul zilei, iar seara aceeași stare este gestionată prin
urmărirea televizorului sau a paginilor de socializare, deși aceste lucruri pot
afecta sănătatea somnului.
Data viitoare când vă simțiți
obosiți, faceți un experiment:
ieșiți la o scurtă plimbare
sau faceți exerciții fizice.
Mișcarea reprezintă un factor
important pentru menținerea
sănătății și, deși poate părea
surprinzător, este chiar un
remediu pentru stările de
oboseală.
Exercițiile fizice practicate
în mod obișnuit contribuie la
diminuarea stării generale
de oboseală. Indiferent de
tipul de mișcare ales de
dumneavoastră, ceea ce
contează este introducerea
ei în programul zilnic și
aplicarea consecventă. O
plimbare de un sfert de oră
poate să vă îmbunătățească
dispoziția și să vă refacă
energetic, iar două ore
jumătate pe săptămână
de exerciții aerobice, de
intensitate moderată,
contribuie nu doar la
sănătatea inimii, menținerea
tonusului muscular sau
creșterea rezistenței la efort,
ci și la gestionarea stresului
prin descărcarea tensiunilor
acumulate peste zi. Un
alt beneficiu al practicării
exercițiilor fizice în mod
regulat este îmbunătățirea
calității somnului, astfel încât,
pe timpul zilei, să vă simțiți
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mai energici și mai rezistenți
la oboseală.

mobilitatea corporală și la
refacerea nivelului de energie.

Iată câteva tipuri de activități
care pot fi practicate atunci
când nivelul de energie este
scăzut:
1. Exercițiile fizice de
intensitate scăzută au efecte
pozitive, confirmate prin
studii în domeniu (precum cel
al Universității din Georgia,
2008), asupra nivelului de
energie, reducând starea
de oboseală chiar și în cazul
persoanelor sedentare,
sănătoase. Efectele se pot
vedea în scurt timp, fapt
care contribuie la întărirea
motivației pentru mișcare.

3. Plimbările în pas alert,
efectuate în aer liber, și,
dacă este posibil, în natură,
au efect benefic asupra
echilibrului psihic, diminuând
oboseala psihică și fizică.
Studiile arată faptul că
acestea sunt chiar mai
eficiente pentru energizare
decât a servi o gustare dulce.
Consumul de gustări dulci
crește nivelul de energie
temporar, iar oboseala revine
după o oră, în vreme ce
efectele energizante ale unei
plimbări se resimt câteva ore.

2. Exercițiile de tip yoga pot fi
practicate cu ușurință
acasă, reducând
nivelul de stres,
contribuind
la

LA DRUM
CU ALPHEGA

Brădetu,
satul care renaşte

Se ia o zonă sălbatică, se adaugă tradiţii seculare şi multă muncă, ospitalitate şi
locuri sacre şi se obţine o vacanţă de poveste, în inima munţilor. Aceasta este nordul
judeţului Arges, având ca punct central satul Brădetu, un sat de oameni gospodari,
de la poalele Munţilor Făgăraş. De aici pornesc trasee montane spre Vârful
Moldoveanu, pe care le puteţi parcurge parțial cu maşina de teren, apoi pe jos.
Tot aici veţi regăsi fabrica de lactate Brădet, cu nişte produse excelente, pensiuni
turistice, obiective culturale şi natural unice în ţară, precum şi relaxare din plin.
Obiective turistice din
zona Brădetu

Triunghiul Sacru al Munteniei
este format din 3 temple
săpate în stâncă unde se
spune că Sfântul Apostol
Andrei a început creștinarea
geților: Biserica Rupestră
Cetățuia, Mănăstirea
Nămăești și Mănăstirea Corbii
de Piatră. Biserica Rupestră
Cetățuia, situată în comuna
Cetățeni, este așezată în
vârful unei creste stâncoase,
la o altitudine de 880 de metri,
fiind considerată cea mai
aspră sihăstrie românească.
O legendă străveche
spune că persoanei
care ajunge aici şi
se roagă îi vor fi
îndeplinite trei
dorinţe, însă
aceste dorinţe
trebuie chibzuite
cu grijă. Pe
cărarea de
piatră ce
coboară de la
cruce se văd
nişte urme de
picior săpate
în piatră, aceste
urme misterioase,
spune legenda, ar fi
ale lui Negru-Vodă şi
ale soţiei sale. Rugându-se
să scape de urgia tătarilor,
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domnitorul ar fi cerut un
semn că rugăciunea i-a fost
auzită, astfel când coborau de
pe vârful stâncii pe care s-au
rugat, bolovanii din calea lor
s-au topit sub paşii lor, semn
că rugile le-au fost îndeplinite
de Dumnezeu.
Biserica Mănăstirii Nămăieşti
a fost săpată în piatră, în
stânca muntelui, în secolul
al XIV-lea şi este considerată
monument istoric. Legenda
locului vorbeşte despre

ctitorul anonim, un cioban
care, în timp ce păştea oile în
zonă, rămâne peste noapte
aici şi visează că Maica
Domnului îi spune: “Scoalăte, sapă sub tine și vei găsi
o icoană într-o bisericuță de
piatră, aici vei face tu biserică
în cinstea și slava ”Intrării în
Biserică a Sfintei Fecioare
Maria”, izvor de viaţă și de
tămăduire”. Ciobanul sapă
timp de trei zile şi trei nopţi şi
dă de o bisericuță de piatră, în
formă de peșteră, cu icoane
și obiecte bisericești. Acum
icoana Maicii Domnului,
găsită de cioban în urma
visului, se află în partea
stângă a Mânăstirii
Nămăiești și este
făcătoare de
minuni.
Mănăstirea
Corbii de
Piatră, a cărei
primă atestare
documentară
este la 23 iunie
1512, deține
două altare și cea
mai veche pictură
rupestră originală din
țară. Lângă biserică,
săpat tot în stâncă, se
află trapeza mănăstirii,
sala de mese a mănăstirii,

este o poiană însorită,
Poiana Vâlsanului.

un spațiu dăltuit la rându-i în
stâncă, despre care tradiția
afirmă că a fost folosit de
Neagoe Basarab ca tribunal
în aer liber. Este situată la
400 m de centrul comunei
Corbi, pe malul stâng al
Râului Doamnei, în Județul
Argeș. Această localitate
este atestată ca fiind locul
de baștină al Corvineștilor.
În prezent încă se mai pot
observa în zonă ruinele
castelului lui Voicu, tatăl lui
Ioan de Hunedoara.
La poalele stâncii ce
adăposteşte Mănăstirea
Corbii de Piatră se află
Căsuţa Albastră, o casă
veche, fascinantă, vopsită în
albastru, cu muşcate roșii
în ghivece şi cu o cascadă
în curte. Mulţi dintre noi am
admirat-o, în speranţa că ea
va rămâne acolo cât mai mult
timp.
Întorşi către Brădetu, intrăm
în Rezervația Naturală
Cheile Vâlsanului. Aici a fost
observat peştele Asprete,
o fosilă vie, cu o vechime
de peste 65 de milioane
de ani. Pe traseul
turistic se află un izvor
de apă sulfuroasă cu
proprietăți terapeutice
și minunata Cascada
Vâlsan, cu Râul Vâlsan
ce izvorăște de sub
Vârful Moldoveanu, iar
la ieşirea din Cheile
Vâlsanului, spre amonte

Orice excursie în zonă
poate să cuprindă
satul Nucşoara, un
punct de referinţă pe
harta României pentru
fenomenul de rezistenţă
anticomunistă, prin grupul
format în jurul familiei
Arnăuţoiu, Cetatea Poienari,
cuibul de vulturi ridicat de
Vlad Ţepeş pe piscurile înalte
ale Defileului Argeşului,
Barajul Vidraru, construit
în anii 1960 după un concept
modern, ce reprezintă şi
astăzi o importantă atracţie
turistică pe Râul Argeş.
Cele mai importante oraşe
din zonă sunt Curtea de
Argeş, unde se află Curtea
Domnească, ce datează
încă din secolul al XIIIlea, ruinele bisericii Sân
Nicoară şi celebra Mănăstire
Curtea de Argeş, învăluită în
misterul legendei Meşterului
Manole şi a soţiei sale Ana
şi care găzduieşte criptele
monarhilor familiei regale
a României şi
chiar oraşul
Câmpulung
Muscel,
care

abundă în atracţii turistice,
biserici vechi şi locuri pline
de legende, precum: Castrul
Roman Jidova, ce poate
fi vizitat alături de ghid,
Mănăstirea Negru Vodă,
ctitorită de Negru Vodă în anul
1215 şi locul unde a fost prima
capitală a Ţării Româneşti,
Mănăstirea catolică Bărăţia,
ridicată de cavalerii teutoni în
secolul al XIII-lea.
Iar dacă aţi epuizat obiectivele
culturale din apropierea
satului Brădetu, trebuie să
ştiţi că la Câmpulung se
află şi pârtia de schi Măţău,
lângă localitatea Perişani
este pârtia de schi Perişani,
iar şoseaua Transfăgărăşan
vă aşteaptă să descoperiţi
piscurile montane şi peisajele
spectaculoase de deasupra
norilor, atunci când drumul
este deschis.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour

