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DOSAR DE
SĂNĂTATE

Comportamentele
de risc ale
adolescenților
Diana Amza, Psihoterapeut

Comportamentele de risc sunt cele care predispun persoana la accidente, îmbolnăvire,
dizabilitate, probleme sociale sau deces. Comportamentele de risc se dezvoltă cu
precădere în adolescență și le putem înțelege mai bine printr-o dublă perspectivă:
una biologică și una psihologică. În primul rând, zonele din creier responsabile de
planificare, anticipare, evaluarea consecințelor și controlul asupra impulsurilor se
maturizează în jurul vârstei de 25 de ani. Până atunci, adolescentul este predispus la
ieșiri emoționale și la gesturi impulsive, negândite.
Comportamentele de risc
legate de viața sexuală a
adolescentului pot fi
alimentate de:

• dorința de a fi
acceptat și teama de
abandon (Dacă spun
„nu”, partenerul
meu mă va părăsi);
• negarea sau
minimalizarea
riscurilor
(„Partenerul
meu nu are o
problemă chiar așa
de mare”, „metoda
calendarului e
suficientă pentru a mă
proteja de sarcină”, „dacă
sexul neprotejat se întâmplă
doar o dată, nu mi se poate
întâmpla nimic”);
• sentimente de rușine (să
întreb partenerul despre
sănătatea sexuală, să propun
mijloace de protecție sau să
vorbesc cu familia despre
problemele mele);
• dificultatea de a refuza
anumite activități sau a
impune limite;
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• dorința de a explora lucruri
noi și de a ieși în evidență;
• dorința de a se
integra în grup prin
comportamente
similare;
• probleme
emoționale, precum
furia îndreptată
către sine, dorința
de a se pedepsi
pe sine, de a-și
face rău în mod
indirect;
• consumul
de alcool şi
droguri, cu efect
asupra dezinhibării
comportamentului.

• echivalarea iubirii cu
satisfacerea partenerului
(„dacă nu faci cum vreau eu,
înseamnă că nu mă iubești”);
• auto-învinovățire („dacă cer
partenerului să folosească
prezervativ, sunt o persoană
egoistă deoarece mă gândesc
doar la mine”);

Ce poate face familia
pentru a preîntâmpina
comportamentele de risc
la adolescenți?

1. Obișnuiți-vă să discutați
despre acțiuni și efectele
lor, abordând subiecte
sensibile: drogurile și relațiile
sexuale, limitele personale și
consimțământul.

2. Informați
adolescentul
cu privire
la băuturile
consumate și
măsurile de precauție
pentru a se asigura că nu
a fost alterat conținutul (a
comanda sticle sigilate/
închise, a nu lăsa băutura
expusă).
3. Stabiliți regulile de comun
acord şi fiţi flexibili, astfel
încât să îi fie mai ușor să le
urmeze.
4. Stabiliți un cod de urgență
pentru a se putea sustrage
din situații delicate în mod
rezonabil (de exemplu:
adolescentul poate trimite
un mesaj cu text scurt și
părintele îl poate chema
imediat acasă pentru o
urgență de familie, șamd).
5. Fiți un model de bună
purtare și de trai în acord cu
valorile pe care doriți să i le
insuflați.

6. Identificați
comportamentele neobișnuite
și adresați-vă specialistului
atunci când observați: semne
de auto-mutilare, de abuz de
substanțe sau autoizolare
socială, schimbarea dispoziției,
probleme de concentrare și
comportamente bizare sau
atipice.
7. Oferiți adolescentului
posibilitatea de a frecventa
mai multe cercuri sociale:
grupuri de studiu, grupuri
sportive sau de dezvoltare
personală. Veţi evita astfel
dependenţa sa de un singur
grup, iar el va putea compara
și selecta persoanele pe care
și le dorește în sfera lui de
prieteni apropiați.

Încurajați respectul
reciproc și afirmarea
de sine. Adolescentul
îşi cere drepturile (am
nevoie de timp pentru
mine), pune limite (aici e
camera mea) sau refuză
contactul (nu vreau să
mă îmbrățișezi).
Luaţi în considerare
aceste limite și
capacitatea lui de a le
trasa. Acestea îl vor
ajuta și în relație cu
ceilalți, să se delimiteze
și să se apere.
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DOSAR DE
SĂNĂTATE

Prevenția bolilor
cu transmitere
sexuală (BTS)
Dr. Mariana Olingheru, Medic specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Multe dintre infecţiile transmise pe cale sexuală ar putea fi, însă, prevenite dacă ar
exista o bază mai solidă a încrederii și comunicării între tineri, pe de o parte, şi părinți,
medici și profesori, pe de altă parte. Un stil de viață sănătos, vizitele anuale la medic și
o relație de încredere cu părinții pot face diferența între acțiuni corecte şi incorecte.
Ce ar trebui să știe un
tânăr despre prevenirea
contractării și transmiterii
infecțiilor pe cale sexuală?
BTS se transmit în special
prin contact sexual vaginal,
oral sau anal, neprotejat prin
purtarea de prezervativ.

Simptomele se pot manifesta
la mult timp după infectare
sau cei infectaţi pot fi chiar
asimptomatici. De aceea,
abstinenţa şi întârzierea
momentului începerii vieţii
sexuale la adolescenţi
sunt atât de importante
pentru menţinerea
sănătăţii şi pentru
o dezvoltare
armonioasă.
De asemenea,
testarea în
prealabil,
utilizarea
corectă a
prezervativului
şi reducerea
partenerilor
sexuali reduc
riscul de infectare.
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Decizia începerii vieţii
sexuale trebuie să se
bazeze pe o serie de piloni:
• Existenţa unei relaţii de
monogamie pe termen lung,
între ambii parteneri;
• O discuţie sinceră şi
deschisă cu partenerul
despre implicaţiile unei vieţi
sexuale active şi luarea unui
angajament ferm de ambele
părţi pentru protejarea

împotriva BTS şi a sarcinii
nedorite;
• Vizita medicală şi testarea
pentru BTS înainte de
începerea vieţii sexuale şi la
schimbarea partenerului, de
către ambii parteneri;
• Utilizarea corectă a
prezervativului pe tot
parcursul actului sexual şi
cunoaşterea limitărilor sale;
• Evitarea consumului de
alcool şi droguri. Ambele
influenţează modul de gândire
şi raţionamentul, şi pot
determina acţiuni care să
pună în pericol sănătatea
şi viaţa.
Dacă, totuşi,
infectarea se
produce, este
esenţială vizita
la medic pentru
diagnosticare
şi urmarea
cu stricteţe a
tratamentului.
Se va practica
abstinenţa
până la finalul
tratamentului sau
până la rezultate
negative ale testelor.

DOSAR DE
SĂNĂTATE

Disconfortul
în zona intimă
Afecțiunile zonei genitale sunt frecvente la ambele sexe,
specifice după caz, de cele mai multe ori ușor transmisibile
pe cale sexuală. Disconfortul din zona intimă poate avea mai
multe cauze, iar tratamentul este, evident, diferit.
Cauze neinfecțioase

Sursa disconfortului nu
este provocată de un
microorganism. Acesta
poate avea drept cauză:
• purtarea de lenjerie
intimă prea strâmtă
sau din material
sintetic ce poate irita
pielea;
• igiena neadecvată
sau chiar exagerată,
cu produse
necorespunzătoare.
În aceste situații
pacientul resimte
un disconfort ușor,
caracterizat prin: mâncărime,
usturime, mici răni provocate
de scărpinare. Secrețiile
apar rar, de obicei ulterior,
din cauza suprainfectării
leziunilor.
Tratamentul este relativ
simplu: înlocuirea lenjeriei
intime cu una din bumbac
și utilizarea de produse
destinate zonei intime,
conform recomandărilor
specialiștilor.
O altă cauză neinfecțioasă
este atrofia vaginală care
apare la menopauză și
care se manifestă prin
senzație de uscăciune și
disconfort intim, simptome
determinate de reducerea
secreției vaginale cauzată

de scăderea la menopauză
a estrogenilor- hormonii
care controlează lubrifierea
vaginului. În asemenea
cazuri, tratamentele locale cu
produse lubrifiante vaginale
pentru zona intimă reprezintă
prima opțiune de tratament,
ce poate fi recomandat și de
către farmacist.

Cauze infecțioase

Sursa disconfortului este
un microorganism patogen:
virusuri (Herpes simplex
virusuri, Human Papilloma
Virusuri), bacterii (Neisseria
gonorrhoeae, Treponema
pallidum, Chlamydia
trachomatis), fungi (Candida

Dana Firu

Farmacist specialist
farmacie generală
- Farmacia Beratco,
parteneră Alphega
România
albicans) sau paraziți
(Trichomonas vaginalis).
Simptomele sunt foarte
diferite, în funcție de
microorganismul
implicat. În plus,
pacientul poate fi
asimptomatic, deși
infectia este prezentă
(ex: candidoză sau
infecția cu papiloma
virus la bărbați).
În aceste cazuri,
diagnosticul corect
trebuie pus în baza unui
test care să determine
tipul agentului patogen,
iar tratamentul trebuie
personalizat în funcție de
rezultatul obținut, în urma
discuției cu medicul sau
farmacistul. Să nu uităm că
trebuie tratat și partenerul
sexual, acesta putând fi
purtător asimptomatic.
În concluzie, încurajez
persoanele ce resimt
disconfort în zona intimă,
să îndrăznească să apeleze
cu încredere la sfaturile
farmacistului, care are
abilitatea să discearnă dacă
problema poate fi rezolvată la
nivel de farmacie sau îndrumă
pacientul către un consult
medical de specialitate.
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SFATUL
SPECIALISTULUI

Suplimentăm și vara
vitamina D?
Dr. Mariana Olingheru, Medic specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Restricţiile impuse de pandemia de SARS-CoV2 implică, pe lângă beneficiul principal al
prevenirii infectării, o serie de riscuri. Unul dintre acestea este izolarea, care aduce cu
sine reducerea drastică a expunerii la soare şi a abilităţii organismului de a sintetiza
vitamina D, în mod natural.
osoase şi osteomalacie la
adulţi;
• dureri musculare.
Riscurile deficitului implică
limitarea capacităţii
organismului de a lupta
împotriva infecţiilor, a bolilor
circulatorii şi cardiace, dar şi
a diabetului sau a demenţei.

Când este necesară
suplimentarea de
vitamina D?
Vitamina D în organism

Beneficii:
• menţinerea sănătăţii
osoase;
• întărirea sistemului
imunitar: susţine procesul
de vindecare în infecţii
respiratorii şi poate preveni
dezvoltarea anumitor tipuri de
cancer;
• protejarea sănătăţii
creierului şi a sistemului
cardiovascular.
Semnele deficitului:
• vindecarea lentă a rănilor
sau plăgilor;
• rahitism la copii şi fracturi

În afară de expunerea la
soare, organismul uman
obţine vitamina D prin
alimentaţie, din surse
precum: peşte gras, ciuperci,
ouă, migdale, ficat, brânză,
avocado. Suplimentarea
vitaminei D este necesară
atunci când expunerea la
soare este limitată, în cazul
dietelor vegane sau foarte
restrictive, în cazul anumitor
afecţiuni care împiedică
asimilarea sau favorizează
pierderea sa rapidă.

Doza optimă de Vitamina D
Nivelul normal de Vitamina

D din sânge este de 20-30
de nanograme pe mililitru
de sânge, aproape 90%
fiind obţinut prin expunerea
la soare şi doar 10% din
alimentaţie. Doza zilnică
recomandată de vitamina D
este între 500 UI şi 2000 UI
pentru copii şi adulţi, în funcţie
de mai multe criterii. Testarea
nivelului de vitamina D în
sânge este foarte important
pentru a şti ce măsuri trebuie
luate în vederea optimizării
acestuia. Persoanele care au
deficit de vitamina D trebuie
să consulte medicul, pentru
ajustarea dozei, în funcție de
nivelul vitaminei D în sânge și
afecțiunile asociate.
Telemunca, lucrul în spaţii
închise pe toată durata
zilei, izolarea la domiciliu
a persoanelor în vârstă,
pe termen lung, aşa cum
este cazul actualei stări a
lucrurilor, prezintă riscuri
sporite de deficit al vitaminei
D. Aşadar, suplimentele de
Vitamina D pot fi necesare şi
în timpul verii, pentru a atenua
pierderile suferite prin izolare.

Testați 25(OH) Vitamina D și consultați medicul curant pentru recomandări!

Deficitul de vitamina D este mult mai frecvent decât se credea până acum, în special în rândul
adolescenţilor, femeilor şi vârstnicilor.
Doza optimă de vitamina D se sintetizează în piele prin expunerea zilnică la soare timp de 2 ore, cu
minimum 25% din suprafața corpului descoperită.
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NOUTĂŢI
MEDICALE

De unde vine
rezistenţa bacteriilor
la antibiotice?
Rezistenţa bacteriilor la antibiotice este o problemă medicală globală.
Organizaţii naţionale şi internaţionale ale sănătăţii emit constant
recomandări medicilor şi pacienţilor, referitor la protocoalele de prevenţie
şi control al bolilor, ce au nevoie de tratament cu antibiotice.
Mecanismul prin care
bacteriile devin rezistente,
rezidă în mutaţii genetice,
transformări ce le ajută să
evite acţiunile specifice
ale antibioticelor. Multe
tratamente devin, astfel,
inutile, iar capacitatea
de adaptare a bacteriilor
creşte. Exemple de
bacterii rezistente la
antibiotice sunt cele
regăsite în spitale,
care provoacă infecţiile
nosocomiale, dar şi E. coli,
Klebsiella pneumoniae,
Staphylococcus aureus,
Streptococcus pneumonia
şi Salmonella spp. Acestea
se regăsesc în mod normal
în flora din cavitatea bucală,
intestine sau pe piele, însă
pot provoca uneori infecţii ale
gâtului, căilor aeriene, alte
tractului digestiv sau ale celui
urinar.

Cauzele rezistenţei la
antibiotice sunt utilizările
greşite şi excesive:
• administrarea acestora
animalelor sănătoase din
ferme, doar pentru a preveni
îmbolnăvirea;
• tratarea excesivă a culturilor
cu astfel de substanţe;

• automedicația și prescripția
eronată de antibiotice de către
medici pentru infecţii virale
şi fungice, asupra cărora
acestea nu au niciun efect;
• prescrierea de antibiotic
cu spectru larg, pentru
tratamentul infecţiilor
bacteriene ce impun
antibiogramă şi iniţierea unui
tratament ţintit.
Un studiu realizat în Statele
Unite ale Americii în anul
2016, pe 184.032 de vizite la
medic, a relevat faptul că, la
fiecare 506 de recomandări
ale unui antibiotic, per 1000
de cazuri, doar aproximativ

353 erau adecvate infecţiei.
Acest lucru duce la mutaţii
genetice ale bacteriilor,
rezistenţă şi la tulburări
inutile ale microbiomului
intestinal. În plus, în anul
2020, cercetătorii de la
Universitatea din Göteborg,
Suedia, au descoperit că
mutaţiile genetice care
determină rezistenţa
la antibiotice provin, în
principal, din specii de bacterii
patogene, ceea ce poate deveni
îngrijorător pentru acele specii
de bacterii benefice, de la
nivelul microbiomului uman
şi animal, ce sunt afectate de
tratamentele cu antibiotic,
întrucât nu au dezvoltată
capacitatea de apărare.

Limitarea abuzului de
antibiotice se va realiza prin:
• Prevenirea infectărilor prin
igiena constantă a mâinilor;
• Tratarea infecţiilor virale
(răceală, gripă) şi fungice
(micoza piciorului, candidoza)
fără antibiotic;
• Realizarea de antibiogramă
şi tratament cu antibiotic ţintit
în caz de infecţie bacteriană;
• Respectarea indicaţiilor
medicului curant în timpul
tratamentului cu antibiotic.
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FAMILIE

Creșterea copiilor
Între siguranță și autonomie
Diana Amza, Psihoterapeut

Venirea pe lume a unui copil reprezintă un prilej de bucurie în familie.
Pentru proaspeții părinți, asumarea rolurilor de mamă și tată vine la pachet
cu așteptări, dorințe, reguli, precum și griji, frustrări, responsabilități.
Creșterea copiilor este o creștere-împreună, căci rolul de părinte nu este
static, ci presupune flexibilitate și adaptarea la vârsta și nevoile copilului
de siguranță și autonomie.
Sincronizare cu nevoile şi
vârsta copilului

facem parte, de moștenirile
familiale și de valorile
personale.

Atunci când părintele
devine rigid în rolul său,
desprins de ritmul
copilului, va rămâne
în urmă și va resimți
frustrare față de noile
provocări și nostalgie
pentru perioada
în care el și copilul
erau sincronizați.
De exemplu, atunci
când mama este
hiperprotectivă, purtânduse cu copilul de 10 ani ca și
cum ar fi rămas mic, evitând
responsabilizarea sa și
controlând fiecare aspect al
vieții sale.

simți disponibilitatea calmă și
tandră a părinților.

Un alt exemplu ar fi
reacțiile părinților în fața
colicilor. Părinții pot simți
frustrare, iritare, spaimă,
neputință, exasperare atunci
când administrarea unor
medicamente sau masajul
local nu au efecte, devenind
indisponibili emoțional.
Dincolo de presupusele
cauze medicale, colicii
reprezintă o exprimare în
corpul bebelușului a stresului
familial și a unei nevoi
imperioase de afecțiune, de
contact piele-pe-piele, de a

Atât literatura de specialitate
cât și materialele online oferă
o gamă largă de informații
privind atașamentul copilului,
stilurile și trendurile de
parenting, de la parentingul
pozitiv, la mindful parenting,
attachment parenting și chiar
până la parentingul neutru din
punct de vedere al orientării
de gen. Cu siguranță, arta de
a crește copii este puternic
influențată de societate și
de modul în care aceasta
evoluează, dar și de microcultura grupului din care
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Ataşament şi
încredere

Expuși atâtor surse
de informare și de
influențare, este ușor
pentru părinți să
dezvolte sentimente de
vinovăție și nesiguranță:
în fond, fiecare părinte
dorește ceea ce este mai
bine pentru copilul său și
atunci când își judecă propriul
comportament, poate tinde
spre o auto-critică dureroasă.
Prima veste îmbucurătoare
(da, am cel puțin două!), este
aceea că nu este nevoie ca
părinții să fie perfecți în toate
situațiile pentru a crește
un copil în mod armonios,
cu un atașament sigur. Un
studiu coordonat de către
Susan S. Woodhouse (Lehigh
University, 2020) arată că
bebelușii sunt foarte iertători
și creierul lor – un adevărat
calculator subestimat - ia
în calcul media tipurilor de
comportamente pe care
părinții le manifestă, atunci
când își formează tipul de
atașament față de părinte.

Astfel, este nevoie ca cel
puțin 50% dintre interacțiunile
mamei cu acesta să fie de așa
natură încât să ofere o bază de
siguranță, pentru ca impactul
să fie pozitiv. Copiii învață
printr-o statistică intuitivă,
din răspunsurile părinților la
nevoile lor de siguranță și de
autonomie, faptul că aceștia
pot fi „de încredere” sau nu.
Au fost luate în calcul
comportamentele pe care
mamele le aveau atunci
când copilul plângea, cel
mai eficient fiind atunci când
mama era disponibilă să îl
liniștească, indiferent de
cauză (prin ținere la piept,
fără a se îndepărta până
ce copilul nu se calmase și
încetase să mai plângă), și
atunci când nu plângea, prin
oferirea unei supravegheri
care permitea explorarea în
siguranță a mediului.
Atunci când ridicați copilul
care plânge din diferite
motive (teamă, foame, chiar
și colici) și îl țineți la piept
până ce se liniștește, acesta
învață să aibă încredere în
dumneavoastră și dezvoltă un
tip de atașament sigur, care
nu are legătură cu a deveni
„alintat”.

Explorare în siguranţă

A doua veste îmbucurătoare
este că această bază de
siguranță a copilului se
construiește ca răspuns la
comportamentul părintelui.
Iar comportamentul propriu
este singurul lucru asupra
căruia omul are control. S-ar
putea să nu putem controla
gândurile și emoțiile pe care
le avem (deși putem încerca
diferite strategii pentru a le
reduce la tăcere), dar putem

controla ceea ce spunem și
ceea ce facem.
Luna iunie ne îndreaptă atenția
către copii și copilărie și este
un bun început pentru a medita
asupra nevoilor de siguranță
și de explorare ale acestora și
de a ne alege reacțiile într-un
mod suficient de bun și de
adaptat. Atunci când permiteți
copilului să exploreze mediul
fără să îl opriți sau fără să îl
întrerupeți, copilul dezvoltă
încredere în puterile sale și
știe că mama este disponibilă
în caz de nevoie.
Este important să puteți
oferi copilului acest spațiu
psihologic de a explora pe
cont propriu, fiind prezentă
pentru a-l proteja de pericole
reale sau pentru a vă alătura
atunci când copilul dorește să
vă includă în joc.

Vă invit, în încheiere, să oferiți
copiilor mici și mari momente
de explorare adecvate vârstei,
păstrând propriile temeri
pentru sine și, de asemenea,
să oferiți în momentele de
suferință, alinare fără frică
de alintare, știind că un copil
calm devine un copil receptiv
și cooperant!

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190508134511.
htm?fbclid=IwAR3c5SDpk6d6Bb9QWSFFfz43mKDIcAILHDCfZzExNRjx2CkntftK8qxmGL4
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Să ne simţim mai bine
cu noi înşine...
... când pandemia nu a trecut

Chiar dacă pandemia a însemnat reconectare cu familia, cu natura şi
redescoperire, pentru majoritatea oamenilor, grija şi timpul pentru propria
persoană au avut de suferit. Mulţi dintre noi învăţăm şi lucrăm de acasă,
împărţim acelaşi spaţiu mic cu toţi membrii familiei, întreaga
zi, asistăm la cursurile copiilor online, muncim şi îngrijim
gospodăria. Lipsa de timp, motivarea şi interesul
faţă de noi înşine, alături de dificultăţile financiare,
ne-au determinat, poate, să neglijăm o serie de
aspecte care ne fac să ne simţim mai bine. Vă
propunem să le redescoperim împreună şi să le
regăsim locul în viaţa noastră.
Compasiunea faţă de sine

Compasiunea faţă de sine este
capacitatea de a conştientiza
suferinţa emoţională proprie,
de a ne trata şi preţui cu
blândeţe, exact asa cum am
face faţă de un prieten drag,
care suferă. Drumul către
compasiunea trece prin 3
etape, care ne vor face mai
conştienţi de vulnerabilităţile,
dar şi de forţele noastre
interioare.

Ai grijă de tine

Prin acţiunile de bunătate şi
îngrijire ale propriei persoane,
facilităm calea către o
ieşire mai uşoară din starea
negativă. Pentru fiecare,
acestea pot fi diferite şi
trebuie adaptate situaţiei.
Dacă simţim că am neglijat
modul în care arătăm ne va
ajuta să: facem şi respectăm
un program de activitate
fizică, urmată de un duş rapid
şi îmbrăcarea hainelor pe care
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le purtăm în mod normal la
serviciu, atunci când lucrăm
de acasă. O vizită la coafor,
la cosmetică, o cămaşă nouă
sau un ruj nou ne vor ajuta să
ne simţim mai bine în propria
piele. Nu uitaţi de parfumul
preferat şi de timpul pentru
relaxare şi odihnă.

Ai grijă de ceilalţi

Compasiunea faţă de ceilalţi
constă în a fi conectat cu ei,
a-i asculta şi a le mulţumi
că există. Aşadar, sunaţi-vă
prietenii şi familia mai des şi
ascultaţi-le poveştile, grijile,
bucuriile. Zâmbiţi, oferiţi-vă
să îi ajutaţi dacă simţiţi că
puteţi face asta şi mulţumiţile că vă sunt aproape.
Atunci când petreceţi timp cu
copiii, fiţi prezenţi doar în acea
activitate – lăsaţi în altă parte
telefonul, laptopul şi grijile –
vor simţi şi vă vor arăta acest
lucru. Ajutaţi persoane care
au nevoie.

Ai grijă de ce contează

Compasiunea implică şi
conştientizarea propriilor
limitări, temeri, slăbiciuni şi
gestionarea lor prin acţiuni
în opoziţie. Aşadar, data
viitoare când aveţi o şedinţă
sau un test, pregătiţi-vă bine
înainte şi oferiţi cele mai
bune răspunsuri; nu evitaţi
provocările, ci înfruntaţile cum puteţi mai bine; nu
amânaţi, ci începeţi cu paşi
mici şi un plan bun ceea ce
aveţi de făcut; nu vă izolaţi, ci
conectaţi-vă cu ceilalţi.
Pandemia ne-a transformat.
Putem fi fiinţe mai bune cu
noi şi cu alţii, iar asta ne va
ajuta să ne simţim mai bine.

FAMILIE

Purtarea măştii de
protecţie vara
Cum îngrijim corect tenul?

Există o mare posibilitate ca în această vară
să purtăm masca de protecţie împotriva
infectării cu COVID-19, atât la interior, cât
şi în aer liber. Purtarea corectă a măştii
vizează acoperirea nasului şi gurii, pentru
a-i proteja pe ceilalţi, dar şi pentru a
ne proteja pe noi de eventuale atingeri
involuntare ale feței cu mâna murdară.
Umezeala şi temperaturile
ridicate din aer pot face
ca purtarea măştii să
declanşeze o serie de
probleme dermatologice în
zona acoperită: dermatita,
rozacea şi acneea de mască.
Stratul de aer cald şi umed,
dar şi acţiunea de frecare
a măştii, elasticului sau
curelelor pe ten, sunt propice
pentru dezvoltarea bacteriilor
responsabile pentru acneea
de mască, dar şi pentru alte
afecţiuni ale pielii.

Cum îngrijim tenul
şi prevenim iritaţiile
provocate de purtarea
măştii?

Pentru menţinerea unui
echilibru microbian cutanat
este importantă adaptarea
ritualului de curăţare,
hidratare şi protejare a tenului
la provocările impuse de
sezonul cald. Cu atât mai mult
cu cât purtarea măştii poate
accentua sensibilitatea tenului.
Curăţare – demachiaţi tenul
dimineaţa şi seara cu produse

de curăţare blânde: apă
micelară sau apă şi un
gel de curăţare dedicat
tenului sensibil. Pentru
exfoliere, alegeţi, o dată la 3
zile, un produs cu particule
naturale fine. Finalizaţi prin
pulverizarea de apă termală,
cu efect antiinflamator şi
calmant.
Hidratare – utilizaţi o cremă
hidratantă cu textură lejeră,
pe bază de apă termală sau
ceai verde. Pe timpul zilei,
este important să utilizaţi o
cremă cu factor de protecţie
solară SPF 30, însă noaptea
este suficientă una simplă.
În cazul în care observaţi
că iritaţiile se accentuează
în zona măştii, renunţaţi la
crema de protecţie solară
pe zona acoperită de mască,
atunci când nu vă expuneţi
la soare în intervalul orar
10:00-16:00 mai mult de 30 de
minute.
Tratament şi protecţie
– înainte de montarea
măştii, aplicaţi produse
dermatocosmetice împotriva

iritaţiilor de tipul sprayurilor reparatoare. Local,
în cazul apariţiei acneei,
seara şi dimineaţa utilizaţi
loţiuni antibacteriene şi
antimicrobiene.
Prevenţie – renunţati la
fondul de ten sub mască şi la
machiajul încărcat. Schimbaţi
masca dacă începe să se
umezească şi pulverizaţi apă
termală la fiecare înlocuire.
Apa termală hidratează tenul,
îndepărtează impurităţile
superficiale şi calmează
iritaţiile. Alegeţi o mască de
protecţie din material moale,
lejer, însă fixă pe faţă. Măştile
reutilizabile, din bumbac sau
alt material textil, trebuie
spălate după fiecare purtare,
la temperaturi înalte.
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Nutrienții
necesari pentru
creșterea părului

Secretul unui păr sănătos și frumos constă în grija acordată rădăcinei şi
scalpului, deoarece aici se produce hrănirea și protejarea firului de păr.
Factorii din sfera dumneavoastră de control, ce pot influența negativ sănătatea
părului sunt: o alimentație necorespunzătoare, diete severe, alcoolul, tutunul,
oxigenarea sau colorarea, dar și stresul, anxietatea sau insomnia.
Există și factori asupra cărora
controlul personal este mai
redus ori absent, precum
procesul de îmbătrânire,
factori genetici, nașterea,
probleme ale glandei tiroide
sau alopecia.

verzi, precum broccoli, spanac
sau sparanghel.

Cuprul

Iată câțiva nutrienți esenţiali
pentru sănătatea părului și
alimentele din care îi puteți
procura în mod natural:

Menţine culoarea şi structura
părului, prevenind albirea
şi degradarea sa. Îl puteți
obține prin includerea în
alimentație a fructelor de
mare, legumelor cu frunze
verzi, nucilor, semințelor și
ciupercilor.

Zincul

Vitaminele B, C și E

Ajută la menținerea
echilibrului hormonal, la
sintetizarea nutrienţilor şi
vitaminelor, menţine structura
cutanată şi previne subțierea
firului de păr. Printre sursele
naturale de zinc se numără
ouăle, semințele de dovleac,
de susan, alunele, soia,
precum și carnea de pui și
ciocolata neagră.

Fierul

Atunci când acesta se află
în deficit, se poate accentua
căderea părului, motiv
pentru care se recomandă
o alimentație în care să
includeți ficatul, stridiile,
semințele de susan și dovleac,
stafidele, nucile și legumele
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Complexul de vitamine
B (în special B5, B6, B7,
B12) contribuie la aspectul
plăcut al părului, prevenind
albirea prematură și căderea
acestuia. Se află în ouă, carne,
pește, banane, nuci, semințe
și cereale integrale. Vitamina
C are efect antioxidant și
facilitează absorbția fierului,
iar vitamina E, cunoscută
pentru puterea antioxidantă,
poate fi găsită în semințele de
floarea soarelui, sparanghel
și uleiurile vegetale presate
la rece.

Vitamina D

Aportul de vitamina D,
cunoscut pentru beneficiile
asupra sistemului muscular,

nervos și imunitar, susţine și
creșterea părului. Includeți în
alimentație pește gras, ficat
de vită, brânză și ciuperci.

L-lizina

Aceasta este un aminoacid
esențial, cu rol în formarea
colagenului în organism și
responsabil cu creșterea,
forma și volumul părului.
Acesta poate fi procurat prin
consumul de ouă, carne,
fasole, nuci sau spirulină.
În caz de predispoziții
genetice sau boli sistemice
care afectează sănătatea
firului de păr, este cu atât mai
recomandabil să mențineți
o alimentație variată și
adecvată pentru a echilibra
aceste tendințe și a vă oferi
elementele de care părul are
atâta nevoie.
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Herpesul oral și
expunerea la soare

Herpesul oral este o boală infecţioasă, provocată de virusul Herpex Simplex
de tip 1 (HSV-1). Virusul este prezent la 70-80% din populaţie, însă erupţiile
apar într-un procent mai redus, deseori declanşate de stări emoţionale
stresante sau de repulsie, infecţii febrile, expunere prelungită la soare,
dereglări menstruale, consum excesiv de alcool.
Mecanismul infectării şi
simptome

Boala este foarte
contagioasă, fiind
răspândită prin salivă
sau contact direct
cu zona infectată.
HSV-1 pătrunde
în organism prin
mucoase, încă din
primii ani de viaţă,
şi se replică local la
nivel oral şi ocular.
În urma infectării,
virusul are o perioadă
de incubaţie de 2-14
zile şi apoi provoacă
erupţii sub formă de
vezicule dureroase cu lichid
sau răni, la nivelul buzelor,
cavităţii bucale sau al gâtului.
Acestea se usucă în decurs de
câteva zile, devenind cruste
gălbui, care se desprind şi
cad. Întregul ciclu al bolii
durează între 10 şi 14 zile. Alte
simptome: febră, dureri de
cap şi musculare, inflamarea
nodulilor limfatici şi dificultate
de a mesteca şi înghiţi.
Infectarea asimptomatică
este, însă, mai frecventă,
decât cea cu simptome.
Ulterior infectării, virsusul
se deplasează la nivelul
ţesutului nervos al coloanei
vertebrale, unde se
reproduce şi devine inactiv.
Se va reactiva ca urmare a

recoltarea şi cultura de lichid
vezicular sau teste de sânge.
Tratamentul pentru HSV
va fi adaptat vârstei şi
antecedentelor medicale
ale pacientului. Se
pot utiliza soluţii
locale antivirale
sau cu anestezic şi
antiinflamatoare
nesteroidiene
orale pentru
calmarea durerilor
şi reducerea
febrei, precum
şi medicamente
antivirale orale. Sunt
necesare: igiena riguroasă,
hidratarea şi o alimentaţie
bogată în vitamina C şi zinc.
factorilor declanşatori fizici
şi emoţionali, care slăbesc
sistemul imunitar.
Atenţie! Herpesul oral poate
provoca deshidratare, în
special la copiii mici. Urmăriţi
semne precum urinări reduse,
ameţeli, lacrimi puține
sau absente cand plânge,
iritabilitate şi gură uscată.
Contactaţi medicul pediatru
pentru evaluarea simptomelor
şi tratament.

Diagnostic şi tratament

Prevenirea transmiterii
bolii

Se va evita contactul direct
cu saliva persoanelor care
prezintă leziuni la nivelul
buzelor. Igiena orală şi a
mâinilor este, de asemenea,
foarte importantă. Utilizarea
unui balsam de buze cu SPF
30 şi stimularea imunităţii
prin alimentaţie bazată pe
fructe şi legume proaspete,
odihnă şi mişcare pot preveni
apariţia herpesului.

Medicul va identifica erupţia
herpetică în timpul unei
consultaţii de rutină, însă alte
investigaţii disponibile sunt:
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Beneficiile expunerii
moderate la soare
Heliofobia, teama oamenilor de lumina solară, dar şi de efectele nocive
ale razelor UV asupra pielii, determină evitarea aproape totală a expunerii
la soare. Soarele este, însă, extrem de benefic pentru dezvoltarea şi
sănătatea noastră.
Beneficiile soarelui pentru
organism
Sinteza vitaminei D are loc
atunci când razele UV ating
epiderma şi declanşează
o reacţie în lanţ pe linie
chimică şi metabolică. Se
produc, astfel, substanţele
necesare organismului
pentru fabricarea naturală
de vitamina D. Studiile au
evidenţiat legătura dintre
nivelul scăzut de vitamina
D şi o serie de afecţiuni ale
aparatelor osteomuscular
şi nervos, dar şi slăbirea
sistemului imunitar şi
suprimarea capacitatăţii sale
de a lupta împotriva anumitor
tipuri de cancer.
Vitamina D metabolizată
de organism în urma
expunerii la soare poate
diminua simtomele rinitelor
alergice şi chiar al astmului,
prin mecanismele de
atenuare a răspunsului
imun inflamator şi
îmbunătăţirea funcţiei
pulmonare.
Echilibrul stării
mentale poate fi
asigurat prin expunerea
la lumina solară. Aceasta
previne tulburările
afective sezoniere şi ajută
în gestionarea stărilor de
anxietate, stres şi nervozitate.
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Razele soarelui
determină creierul să
producă serotonină, un
neurotrasmiţător responsabil
pentru starea de bine, calm şi
concentrare.

30 de minute de plimbare
rapidă, alături de câteva
exerciţii fizice dimineaţa sunt
benefice atât asupra siluetei,
cât şi a stării de bine.

Un somn mai bun este datorat
luminii solare matinale. Retina
înregistrează lumina naturală
de la primele ore ale dimineţii
şi susţine funcţionarea
normală a ritmului circadian,
inducând starea de
somnolenţă la finalul zilei.

Expunerea excesivă sau în
intervalul orar 10:00-16:00
la razele ultraviolete şi la
cele infraroşii ale soarelui
cauzează arsuri cutanate sau
ale ochilor, modifică structura
celulară şi suprimă sistemul
imunitar al pielii, conducând
la tumori maligne ale pielii.

Pierderea kilogramelor în
plus, datorată acţiunii razelor
solare asupra pielii, prin 30
de minute de activitate fizică,
în aer liber, la începutul zilei
poate fi mai eficientă decât o
sesiune similară la interior.

Protecţie

Cele mai bune intervale
pentru expunerea la soare
vara sunt: 08:00-10:00 şi după
ora 17:00, minimum 15-30 de
minute zilnic. Pentru orice alt
interval, în timpul zilei:
• Aplicaţi creme cu protecţie
UV de minimum SPF 30;
• Purtaţi haine lejere, cu
mânecă şi pantaloni sau
fuste peste genunchi,
pălărie sau şapcă,
ochelari de soare
inscripţionaţi 100% UV;
• Hidrataţi-vă cu
minimum 2 litri de
apă pe zi şi alegeţi o
dietă redusă în grăsimi
sau carbohidraţi
şi bogată în
antioxidanţi şi alimente
aniinflamatoare.
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Ruminațiile
Ce sunt și cum le gestionăm?
Diana Amza, Psihoterapeut

Ruminațiile pot fi definite ca gânduri
persistente, asupra cărora persoana
simte că nu are control, despre unele
subiecte care le preocupă, ca atunci
când mintea aleargă către același
subiect fără a-l epuiza vreodată.
Ruminațiile consumă energia psihică
fiind de multe ori însoțite de anxietate,
frică, furie, tristețe, în funcție de
conținutul lor. De cele mai multe
ori, ruminațiile apar în tulburările de
anxietate și depresie și se pot produce atât
în timpul zilei, cât și în timpul nopții, fiind
asociate insomniei.
Într-o anumită măsură,
prezența lor indică nevoia de
a procesa evenimentele sau
de a vă pregăti pentru anumite
situații. Departe de a conduce
la soluții viabile, gândurile
cauzează disconfort și par
a merge în gol, ca o poveste
fără sfârșit.

Gestionaţi ruminațiile

1. Înțelegeți modul de
funcționare a minții: ocupația
acesteia este de a produce
gânduri, sub forma cuvintelor
și imaginilor. Persoanele
care prezintă ruminații se
pot simți rușinate, înfuriate
sau îngrijorate de acest
obicei. Este bine de știut
faptul că fiecare om are un
discurs intern și lui îi datorăm
multe avantaje evolutive,
printre care și capacitatea
de a reflecta asupra propriei
persoane și de a rezolva
probleme. Această înțelegere
vă poate ajuta să renunțați
la judecățile negative față de

propria persoană și să căutați
intenția pozitivă a minții
dumneavoastră atunci când
ruminează.
2. Atunci când ruminațiile se
produc în timpul zilei, este
foarte probabil să scadă
atenția și disponibilitatea
pentru sarcinile curente.
Acaparată de lumea
interioară, persoana se
deconectează de prezent, de
aici și acum, de activitățile
importante dar și de propriile
obiective. Primul pas este să
observați momentele în care
mintea declanșează procesul
de ruminare și să îl numiți
ca atare. Ar putea suna așa:
Iată, observ că mintea mea a
început să desfășoare gânduri
multe.
3. Acordați atenție corpului
și observați ceea ce simțiți.
Recăpătați stăpânire asupra
corpului, mișcând ușor
brațele și picioarele. Apoi

priviți împrejur, la ceea ce
prezentul vă oferă: numiți
5 lucruri pe care le vedeți,
4 lucruri pe care le auziți, 3
lucruri pe care le simțiți la
atingere, 2 mirosuri și, la
final, 1 gust de care sunteți
conștient.
4. Observați ceea ce
este important pentru
dumneavoastră: ce
activitate, persoană sau
situație vă solicită la acel
moment. Implicați-vă în
ceea ce contează pentru
dumeavoastră. Dacă
ruminațiile se produc noaptea,
implicați-vă într-o activitate
lejeră, puțin stimulatoare,
precum cititul sau o scurtă
plimbare, sau chiar scrisul
preocupărilor într-un jurnal,
pentru a vă distanța de ele.
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La examen,
în pandemie!
Diana Amza, Psihoterapeut

Pandemia de coronavirus pare că a oprit lumea în loc, iar sfera de acțiune
a fost restrânsă… dar nu doar pentru adulți. Să nu uităm că tinerii și copiii
își petrec deja al doilea an de pandemie, iar oboseala psihologică își pune
amprenta indiferent de vârstă.
Factori de stres în
pandemie

Cei care se află în perioada
examenelor se confruntă cu
un surplus de stres, căci, pe
lângă încărcarea emoţională
inerentă oricărei situații de
testare, se pot suprapune și
alți factori, precum:
• starea de sănătate a unor
membri de familie, afectați
direct de COVID-19 sau
indirect, prin accesul limitat la
serviciile medicale;
• izolarea de grupul de
prieteni, privarea nevoii de
apartenență la grup, atât de
importantă în dezvoltarea
psiho-socială a acestora;
• sprijin emoțional scăzut
(sursa principală fiind, la
tineri, grupul de prieteni);
• acces limitat la resursele
educative (cursuri, biblioteci);
• oboseală în urma expunerii
prelungite la cursuri online
(de la oboseala ochilor la
sub-stimulare, plictis și
absența pauzelor între
ore);
• implicare scăzută a
părinților, care trebuie
să lucreze de acasă
și au un program
prelungit (deseori,
munca de acasă aduce cu
sine „pierderea granițelor”
între timpul personal și cel
dedicat muncii, astfel încât
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părinții ajung să lucreze peste
program și să se ocupe mai
puțin de monitorizarea și
sprijinirea copiilor în procesul
de învățare);
• stresul asociat expunerii în
colectivitate, alimentat sau
nu de familia de apartenență,
chiar și în situația unui
examen național;
• presiunea de a avea succes
și teama disproporționată de
eșec, mai ales atunci când
„miza” este mare.

Susţinerea copilului în
perioada examenelor

Pentru a vă susține copilul,
puteți lua în considerare
câteva lucruri pe care le-ați
putea face:

1. Aveți în minte faptul că viața
și sănătatea psihică a copilului
este mai presus de note. Din
teama de a se confrunta cu
dezamăgirea părinților, unii
copii pot recurge la acțiuni
necugetate (fuga de acasă),
sau chiar auto-vătămătoare.
Purtați de mai multe
ori discuții cu copilul
dumneavoastră clarificând
prioritățile și insuflând
copilului o atitudine
echilibrată: un rezultat sub
așteptări nu este un capăt
de drum, iar el reprezintă
pentru dumneavoastră mult
mai mult decât cumulul de
note. De cele mai multe ori,
atunci când presiunea psihică
scade, crește capacitatea de a
asimila informații.
2. Anticipați situațiile cu care
copilul se poate confrunta
în perioada pre-examen
și în timpul examenului.
Parcurgeți cu copilul
dumneavoastră pașii
pe care îi are de făcut,
de la așteptarea la
intrarea în școală
până la ieșirea din
examen. Acest lucru
prespune o informare
în prealabil, referitoare
la regulamentul de
organizare a examinării.

3. Păstrați-vă
calmul. Anxietatea
este contagioasă, iar
copiii preiau cu ușurință
atitudinea părinților. Evitați
să faceți confidențe copilului,
referitoare la temerile
personale.
4. Ajutați copilul să pună
în cuvinte propriile griji și
preîntâmpinați-le. Care sunt
lucrurile/etapele de care îi
este mai mare teamă?
5. Ajutați copilul să
se organizeze și să își
structureze activitatea de
învățare, pentru a acoperi
din timp materia și a lăsa loc
recapitulărilor.
6. Învățați-vă copilul cum
să memoreze mai ușor,
folosind atât repere vizuale
(scheme colorate sau
desene sugestive), cât și
gesturi atunci când redă
verbal materialul. Încurajați
parcurgerea logică a
materialului, formularea
de ipoteze pe care le poate
verifica sau de atitudini față de
tematicile studiate.
7. Învățați-vă copilul cum să
recapituleze corect. Doar 55%
din informație este ținută
minte după 20 de minute

de la memorarea inițială.
După 24 de ore, ne aducem
aminte aproximativ 25% din
material. Repetarea materiei
este necesară periodic. Astfel,
prima repetare se recomandă a
fi chiar la 1 zi de la memorarea
inițială. A doua recapitulare se
va efectua la 3 zile, iar a treia
recapitulare se va face la 7 zile
de la învățarea inițială. După
aceasta, materialul poate fi
recapitulat la câte 2 săptămâni,
deoarece se presupune că se
adaugă, în acest timp, restul
capitolelor studiate, după
aceeași formulă.
8. Învățați copilul câteva
strategii simple de gestionare
a emoțiilor și exersați-le cu
el în prealabil. Spre exemplu,
practicați respirația 4-7-8
(inspirați lent până numărați
la 4, țineți respirația până
numărați la 7 și expirați până
numărați la 8) sau încercați
o respirație în care expirul
să fie mai prelung decât
inspirul, indiferent de durată,
în măsura în care vă simțiți
confortabil.

9. Învățați copilul să își
gestioneze timpul alocat
examenului.
Acest lucru se face prin
simulări de examene acasă
(rezolvarea unor subiecte din
anii anteriori în timpul alocat)
și prin deprinderea unor
strategii precum:
- sublinierea verbelor din
cerințe și identificarea
punctelor principale;
- verificarea periodică a
timpului rămas;
- deprinderea de scriere
rapidă dar citeață;
- a nu insista prea mult
asupra unor subiecte la care
nu știe să răspundă (riscând
blocajul emoțional, panică sau
pierderea timpului cu cele cu
punctaj redus în defavoarea
celor cu punctaj mare) și
trecerea mai departe la
punctele cunoscute;
- alocarea de timp pentru a
relua punctele necompletate;
- alocarea de timp pentru
verificarea finală a
subiectelor.
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Tusea postvirală
Cauze și remedii

Infecţiile virale ale căilor respiratorii se manifestă,
deseori, şi prin tuse. În cazul gripei, aceasta
debutează brusc, pe când în răceală tusea
evoluează gradual. Indiferent de tipologie,
seacă sau productivă, tusea poate persista
chiar şi după ce alte simptome au trecut.
Tusea postvirală durează
de la câteva zile, până la
3-8 săptămâni, putându-se
manifesta şi ca urmare a altor
infecţii precum: bronşită,
bronşiolită, pneumonie,
faringită sau sindromul
Croup.

Cauze şi factori de risc

Virusurile care provoacă
răceala comună sau alte
viroze respiratorii şi virusurile
gripale, care produc gripa,
pătrund în organism prin
mucoasa nazală. Odată
receptate de sistemul
imunitar, acesta începe
să producă mediatori ai
inflamației care vor lupta cu
virusul.
Un efect secundar al acestor
molecule este inflamaţia
generalizată pe care o
resimţim în timpul bolii
ca: durere de cap şi de gât,
congestie nazală, dar şi
senzaţia de obstrucţie a
bronhiilor şi tendinţa de a
tuşi. La acestea se adaugă
mecanismul de distrugere a
celulelor căilor respiratorii
de către virusuri, care
declanşează tusea seacă
agresivă specifică, dar şi
mucusul produs la nivelul
plămânilor, ce stimulează
anumiţi receptori nervoşi
responsabili cu senzaţia de

tuse.
Factorii
de risc ce
influenţează
durata sau
severitatea
tusei
postvirale sunt:
astm – datorită
inflamaţiei
cronice şi îngustării
bronhiilor, reflux
gastroesofagial –
stimulează receptorii
responsabili pentru tuse,
sindromul picăturii postnazale
– prin scurgerea mucusului
nazal în zona posterioară
a gâtului, tusea convulsivă
– determinată de infecție
bacteriană, dar şi alte
afecţiuni sau medicamente.

Diagnostic şi tratament

Tusea postvirală va trece
de la sine în decurs de 3,
până la 8 săptămâni. Dacă,
însă, senzaţia de tuse este
deranjantă, asociată altor
simptome precum insuficienţă
respiratorie sau durere în
piept, este necesar un consult
medical.
Medicul va evalua simptomele,
uneori recomandând şi
investigaţii imagistice sau
de evaluare a capacităţii
plămânilor şi va stabili un
diagnostic şi un tratament de
urmat.

Remedii naturale ce pot
conduce la o evoluţie pozitivă
în cazul senzaţiei de tuse
postvirală includ: hidratarea
cu apă, ceaiuri din ghimbir,
nucă (frunze și coji), isop sau
muguri de pin cu miere şi
lămâie şi supe calde, siropuri
pe bază de extracte din plante
şi miere, dropsuri pentru gât,
ulei de chimen negru (nigella
sativa).
Utilizarea unui umidificator
de aer, băile calde, inhalaţiile
şi aromaterapia cu uleiuri
esenţiale de eucalipt, mentă,
busuioc sau cimbru sunt
emoliente şi pot susţine
procesul de vindecare. Nu
forţați tusea, acest lucru va
irita căile aeriene, prelungind
perioada de recuperare.
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Pneumonita de
hipersensibilitate
O boală rară?

Pneumonita de hipersensibilitate (PH) este o boală complexă a plămânului,
determinată de sensibilizarea de către un anumit agent inhalant a zonei interstiţiale a
plămânilor. Este deseori diagnosticată greşit şi, de aceea, considerată rară.

Mecanism şi cauze

Inhalarea îndelungată a
prafurilor de origine animală,
vegetală sau chimică poate
determina sensibilizare la
persoanele predispuse, care
trăiesc sau lucrează în medii
contaminate. Sursele sunt:
păsări, animale domestice,
urina de rozătoare; plante
şi fungi: rumeguş, paie
mucegăite, fân, mucegaiuri
şi alte ciuperci, tutun; praful
provenit de la plastic, cauciuc
sau detergenţi.
Pe fondul unui teren atopic,
persoanele expuse pot
dezvolta PH. Totuşi, în ultimii
ani, s-a observat o prevalenţă
crescută a PH şi în afara ariei
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profesionale, datorită poluării
aerului din locuinţe de către
anumiţi agenţi patogeni.
Particule de substanţe mai
mici de 5 µm pătrund
în plămâni, unde pot
afecta parenchimul
pulmonar: alveolele şi
interstiţiul alveolar şi
bronhiolele terminale.
În acest moment, fie
se dezvoltă toleranţă
imunologică, fie se
declanşează răspunsul
imun inflamator, ce
provoacă producţia de lichid
interstiţial, ce poate progresa
spre insuficienţă pulmonară.

Clasificare şi simptome
ale PH

PH acută, ce se manifestă
la câteva ore sau zile de la
inhalarea de scurtă durată
a prafului, cu simptome
similare cu ale unei infecţii
respiratorii: febră, tuse,
respiraţie îngreunată, stare
generală alterată şi astenie,
ce pot dispărea la aproximativ
7 zile după dispariţia agentului
patogen.
PH subacută este determinată
de o expunere mai îndelungată
la substanţele sensibilizante
şi are ca simptome tusea
productivă, astenia şi
insuficienţa respiratorie.

PH cronică provoacă o
inflamaţie persistentă ca
urmare a expunerii de lungă
durată la agentul cauzator
şi poate determina fibroză
şi insuficienţă pulmonară.
Manifestările sunt mult
accentuante faţă de cele
ale formelor acute, însoţite
de pierdere în greutate şi
anorexie, şi continuă în ciuda
întreruperii contactului cu
alergenul.

Diagnostic şi tratament

PH este dificil de diagnosticat
corect, fiind deseori
confundată cu o infecţie
respiratorie sau altă boală
pulmonară intersiţială.
Menţinerea unui jurnal de
simptome asociat activităţilor
zilnice poate fi prezentat
medicului. Investigaţii precum
analize de sânge, pentru
determinarea anticorpilor,
teste de provocare inhalatorie,
radiografii, computer
tomograf pot releva modificări
interstiţiale sugestive pentru
PH. Se recomandă evitarea
expunerii la agenţii cauzatori
identificaţi şi tratament cu
corticosteroizi sistemici, cu
rol antiinflamator.
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Concediu fără
alergie la polen?
Dacă lunile de primăvară sunt caracterizate prin concentraţii mari ale polenului
de arbori şi pomi fructiferi, vara şi începutul toamnei pot provoca reacţii alergice
persoanelor sensibile la polenul ierburilor şi buruienilor. În funcţie de perioada de
polenizare şi de gradul de răspândire al plantelor, persoanele alergice la polenuri îşi pot
planifica activităţile astfel încât această afecţiune să le afecteze cât mai puţin concediul.
Calendarul polenurilor

Atunci când planificaţi un
concediu în plin sezon de
polenuri este bine să ştiţi care
este concentraţia acestora
în zona pe care doriţi să o
vizitaţi.
În lunile aprilie-iunie copaci
precum anin, alun, fag,
stejar, frasin, ienupăr, plopul,
salcia şi teiul eliberează
granule de polen sub diferite
forme, ce pot provoca
reacţii alergice respiratorii,
oculare şi cutanate. Evitaţi
plimbările prin pădurile
de foioase, excursiile în
oraşele recunoscute pentru
abundenţa
de tei

şi ieşirile în natură în prima
parte a zilei.
În lunile iunie-august, şi chiar
în septembrie, parcurile,
păşunile şi poienile sunt
invadate de polenul florilor
de câmp şi a ierburilor
(graminee) de tipul timoftică,
rapiţă, secară, porumb,
golomăţ, coada vulpii, gazon,
firuţă, păpădie. Persoanele
alergice la graminee ar fi
ideal să meargă în drumeţii
în pădure, la mare şi în zone
fără păşuni. De evitat ieşirile
la iarbă verde, lanurile de
rapiţă şi drumeţiile pe dealuri
înverzite.
Din iunie şi până la
începutul lunii
octombrie se
înregistrează un
nivel ridicat
de polen de
graminee, dar
şi de specii
de buruieni,
larg
răspândite:
ambrozie,
pelin sau
artemisia,
diferite
specii de
urzică, lobodă,
pătlagină şi
măcriş. Dintre
acestea, cele mai

agresive sunt polenurile de
artemisia și ambrozie ce
provoacă reacţii moderate,
până la severe ale rinitei
alergice şi rinoconjunctivitei.
Eradicarea ambroziei a
început şi în ţara noastră,
însă demersurile sunt timide,
iar zonele virane întinse,
parcurile şi câmpurile
neîngrijite abundă în aceste
specii de buruieni. Cele
mai sigure arealuri unde
buruienile sunt mai puţin
răspândite sunt dealurile
înalte şi zonele montane.

Prevenirea reacţiilor
alergice severe

Dacă suferiţi de rinită
alergică, în afara măsurilor
de prevenţie precum purtarea
măştii, a ochelarilor de
soare, clătirea frecventă a
nasului cu apă salină şi a
feţei, scuturarea hainelor de
exterior după întoarcerea
acasă, este bine să aveţi la
dumneavoastră tratamentul
recomandat de medic:
antihistaminice orale, sub
formă de picături oculare şi/
sau soluţii nazale.
De asemenea, puteţi urmări
o serie de aplicaţii mobile de
monitorizare a polenurilor:
Air Matters, Pollen Club,
Plume Labs, Pollen Check sau
Pollen.
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Amețeala
- între ORL și psihiatrie

Urechea internă, ochii și creierul, alături de mușchi, sistemul circulator și sistemul
osteoarticular contribuie la menținerea echilibrului și la o deplasare facilă. În cazul
amețelii și vertijului, creierul primește informații insuficiente, nefiind capabil să
proceseze în mod corect poziția individului. Cauzele pentru apariția amețelilor pot fi
extrem de diverse, necesitând abordări complexe, cu atât mai mult cu cât amețeala nu
este o boală, ci un simptom.
Cauze și factori de risc în
amețeală

Amețeala poate apărea ca
urmare a ridicării sau mișcării
bruște a capului, uneori
impunându-se așezare sau
chiar întindere. Scăderea
temporară a tensiunii
arteriale determină o irigare
slabă a creierului cu sânge.
Hipoglicemia sau anemia
feriprivă prezintă simptome
similare asupra echilibrului.
Alți factori de risc sunt:
sarcina, vârsta înaintată,
hipertermia, deshidratarea
sau anumite medicamente.
Tulburări emoționale din
spectrul anxietății sau
atacului de panică, ori
afecțiuni neurologice,
precum boala Parkinson
și scleroza multiplă, au ca
simptome, printre altele,
amețeala cronică și pierderea
echilibrului. Aceste tulburări,
însoțite de dureri de cap
și disconfort raportat la
spațiul în care se află
pacienții necesită o abordare
psihiatrică, ele depășind
nivelul de competență
al medicului ORL-ist. De
asemenea, tratamentul va
fi adaptat: farmacologic
și prin terapie cognitivcomportamentală.

Asocieri îngrijorătoare

Amețeala, ca episod temporar
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și de sine stătător, nu
prezintă un pericol
pentru pacient.
Atunci când este
asociată altor
simptome,
precum: stări
cronice de
oboseală,
migrene și
alte tipuri
de dureri de
cap, greață
și vărsături,
amețeala
este
considerată
un semnal de
alarmă al existenței
unei afecțiuni
severe, de la anxietate
și oboseală cronică, până
la traumatisme craniene și
leziuni cerebrale, ce necesită
consult de specialitate la
medicul neurolog.
Vertijul este o altă formă de
tulburare de echilibru, în
care pacientul resimte că
împrejurimile se învârt, tinitus
sau hipoacuzie și, uneori,
plenitudine auriculară. În
acest caz, cauzele pot fi: o
afecțiune a urechii interne,
migrenă, sindromul Meniere
(pentru vertijul periferic),
leziuni ale sistemului nervos:
afecțiuni ale cerebelului sau
trunchiului cerebral (pentru
vertijul central).

Cui ne adresăm și când
este necesară vizita la
medic

Atunci când se identifică
o recidivă a episoadelor
de amețeală, asociate
altor simptome din sfera
neuronală, respiratorie,
digestivă sau circulatorie
este necesară evaluarea
medicului. Se vor efectua
investigații din sfera ORL,
oftalmologie, cardiologie,
psihiatrie, neurologie, precum
și analize de sânge.
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Am răcit.
Merg la serviciu?

Situaţia medicală existentă la nivel
mondial de peste un an a permis
adaptarea multor companii şi
instituţii publice la noile necesități
de lucru de la distanţă. În acelaşi
timp, există domenii profesionale
în care prezenţa fizică la serviciu
este absolut necesară. Cum acţionăm
atunci când suntem răciţi, pentru a ne
menaja organismul şi, mai ales, pentru a
nu ne contagia colegii?
Atenţie la simptome

Simptomele clasice ale
unei răceli sunt: rinoree şi
congestie nazală, strănut,
durere în gât, dureri sinusale,
de cap şi musculare. Pot
evolua gradual spre tuse,
frisoane, transpiraţie şi
letargie, uneori însoţită de
o stare subfebrilă sau febră
uşoară.
În funcţie de severitatea lor,
veţi putea lua decizia de a
sta acasă, pentru câteva zile,
până la ameliorare, sau nu.
Atunci când simţiţi o uşoară
usturime în gât, rinoreea
nu este abundentă şi puteţi
respira liber, nu aveţi frisoane,
iar starea generală este bună,
puteţi merge la serviciu.
Durerile de cap, musculare,
transpiraţia şi starea generală
alterată sunt semnale că
organismul are nevoie de
odihnă, iar perfomanţa
profesională poate fi afectată.
În acest caz, se recomandă
repaos la domiciliu. Dacă aveţi
senzaţie de greaţă şi vomă,
nu mergeţi la serviciu. De
asemenea, o temperatură de
peste 37° C este o atenţionare

că trebuie să
rămâneţi acasă, până
la minimum 24 de ore
după ce febra a trecut.

Contagiune

Răceala reprezintă o
infecţie virală respiratorie,
contagioasă cu până la
două zile înainte de debutul
simptomelor, după ce acestea
s-au instalat şi până la
ameliorarea lor.
Aşadar, puteţi împrăştia
virusul înainte de primele
semne clare de viroză,
însă odată ce acestea devin
evidente este cazul să luaţi
măsuri pentru a limita
răspândirea. Rămâneţi la
domiciliu dacă nu vă simţiţi
bine.
Dacă prezenţa la serviciu este
obligatorie, păstraţi distanţa
față de colegi, purtaţi mască,
tuşiţi sau strănutaţi în batiste
de unică folosinţă, pe care
să le aruncaţi apoi la gunoi,
nu vă atingeţi faţa, igienizaţi
frecvent mâinile şi suprafeţele
pe care le atingeţi. Urmaţi
aceleaşi măsuri de precauţie
şi faţă de membrii familiei.

Remedii pentru
ameliorarea simptomelor

• Odihnă minimum 8 ore pe
noapte;
• Hidratarea cu apă, ceaiuri
cu miere şi supe calde este
esenţială, întrucât fluidifică
secreţiile şi permite o
respiraţie mai uşoară,
decongestionând natural căile
aeriene;
• Consumul de fructe
bogate în vitamina C: citrice,
kiwi, fructe de pădure
şi de legume proaspete
bogate în antioxidanţi, cu
rol antiinflamator: roşii,
legume cu frunze verzi susţin
vindecarea şi scad inflamaţia;
• Tratamentul simptomatic
(pentru congestia nazală,
durere, febră sau tuse) cu
fitopreparate (combinații
de plante), apă de mare
hipertonică, produse apicole
(propolis, miere) sau cu
medicamente pentru răceală
(acid acetilsalicilic, combinații
de paracetamol sau ibuprofen,
expectorante, antiseptice
orale etc.).
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Migrenele
Cauze și soluții

Migrenele, dureri de cap cu intensitate medie până la severă, uneori pulsatile, cu un
efect puternic negativ asupra activităţilor cotidiene, pot fi determinate de stres, griji,
insomnii şi alimentaţie dezechilibrată. Soluţiile simple de contracarare a durerii pot fi de
ajutor pe termen scurt, însă pentru a le ţine sub control sunt necesare abordări holistice.

Stresul şi migrenele – o
relaţie duală

Stările de stres, anxietate,
nervozitate determină
eliberarea de hormoni
specifici, responsabili cu
contracţia vaselor sangvine şi
a muşchilor. Această tensiune
indusă hormonal determină
declanşarea migrenelor,
la rândul lor, responsabile
pentru accentuarea nivelului
de stres.
Creierul va solicita soluţii
facile: consumul de dulciuri,
cofeină sau alcool, care pot
duce la eliberarea rapidă de
serotonină, hormon al fericirii.
Toate acestea au, însă, efect
negativ asupra migrenelor.
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Sunt necesare strategii
mai complexe de
eliberare a stresului:
meditaţie, respiraţie
diafragmatică,
profundă,
mindfulness,
savurarea în
linişte a unei
ceşti de ceai
verde sau
a unui măr
crocant, o
pauză de 30 de
minute pentru
exerciţii fizice
(aerobic, yoga, tai
chi), somn 7-8 ore pe
noapte. Cu cât aceste
soluţii vor intra în rutina
dumneavoastră zilnică, cu
atât mai eficiente vor deveni
pe termen lung.

Cauze şi soluţii pentru
migrene

Activitatea cerebrală
anormală, ce provoacă
migrenele, poate fi deseori
determinată genetic, însă s-a
observat că există şi anumiţi
triggeri ai migrenelor:
• Nitratul de sodiu, un
conservant, şi monoglutamat
de sodiu (din mezeluri, sosuri,
semipreparate), un potenţiator
de aromă cu efect nociv
asupra vaselor sangvine,
putând provoca dureri de cap,
amorţeală sau greaţă.
• Glutenul din grâu şi alte
cereale.
• Zahărul din alimentele

procesate ce duce la
creşterea bruscă a glicemiei
în sânge, dar şi căderile de
glicemie datorate perioadelor
îndelungate fără mâncare.
Optaţi pentru un dulce de
calitate, cu un procent redus
de zahăr (ex. ciocolata
amăruie) şi mese sau gustări
luate regulat.
• Alcoolul conduce la
deshidratare şi dureri de cap
din cauza prezenţei tiaminei,
sulfiţilor, zahărului şi altor
substanţe chimice. Reduceţi
consumul şi nu amestecaţi
tipurile de băuturi.
• Cofeina poate fi un trigger
pentru migrene, mai ales
prin renunţarea bruscă. Dacă
atunci când nu beţi cafea de
dimineaţă aveţi dureri de cap,
înlocuiţi-o cu ceai negru, iar
apoi cu ceai verde, acesta
conţinând o cantitate cu până
la 75% mai puţină cofeină
decât cafeaua.

Ţineţi un jurnal al
episoadelor de migrene,
asocierea cu oricare
dintre triggerii amintiţi şi
acţiunile urmate pentru
ameliorarea simptomelor.
Aceste informaţii vor fi
utile în diagnosticare şi
tratament.

VIAȚĂ LUNGĂ CU UN

FICAT SĂNĂTOS!
• Protejează și reface ficatul;
• Efect triplu: Ficat + Colesterol + Bilă;
• Susține organismul în tratamente cronice,
la detoxifierea ficatului;
• Produs din extracte naturale standardizate,
de calitate medicală.

CALITATE
FARMACEUTICĂ

www.btonic.ro

AFECȚIUNI

Tiroida și stresul

Glanda tiroidă este responsabilă pentru producerea hormonilor tiroidieni implicați în
procesul de dezvoltare intrauterină, funcționare a creierului și reglare metabolică.
Tulburările hormonale, fie în sensul exacerbării hormonilor - hipertiroidie, fie
în sensul diminuării producției de hormoni - hipotiroidie, conduc la alterări ale
funcționării întregului organism. Stresul legat de activități cotidiene apăsătoare,
pierderea unei persoane dragi, conflicte cu alte persoane, accidentări sau boală
determină producția de cortizol, hormon ce poate interfera cu funcția tiroidiană,
stimulând sau inhibând producția de hormoni specifici.
Efectul stresului în
provocarea unei afecțiuni
tiroidiene încă este studiat.
Cel mai puternic impact poate
fi observat în declanșarea
bolii Graves, o formă
autoimună de hipertiroidism
ce determină și tulburări de
vedere. Alți factori de risc ai
bolilor autoimune tiroidiene
sunt ereditatea, deficiența
de iod, vârsta de peste 60 de
ani, sarcina, consumul de
tutun sau de medicamente cu
conținut ridicat de iod.

Stres, depresie sau
tulburări ale tiroidei

Întrucât o serie de manifestări
ale tulburărilor tiroidei sunt
similare cu cele ale stresului
și depresiei, este important
ca acestea să fie înregistrate
într-un jurnal prezentat
medicului curant. El va
putea lua o serie de decizii
importante în diagnosticare
și tratament. Schimbările
bruște de dispoziție, oboseală,
nervozitate, capacitatea redusă
de concentrare, pierderi de
memorie pe termen scurt,
ritm cardiac rapid sau prea
lent, pierdere sau creștere în
greutate pot fi atât simptome
ale hiper sau hipotiroidiei, cât
și ale stresului sever, anxietății
sau depresiei.
Tratamentul corect
ameliorează atât simptomele
tulburării tiroidiene, cât și

pe cele
emoționale și
mentale,
deseori interconectate.
Rezultatele se pot vedea,
însă, după mai mult timp. Atât
doctorul, cât și angajatorul
sau profesorii, trebuie să
știe prin ce trec pacienții cu
tulburări ale glandei tiroide
pentru a-și ajusta solicitările
și așteptările.

Cum gestionăm stresul,
pentru a susține
funcționarea normală a
tiroidei?

1. Utilizarea tehnicilor
de meditație, yoga sau
mindulfness, care reglează

respirația
și ritmul
cardiac.
2. Implicarea în activități
fizice antrenante: mers
rapid, drumeții, exerciții de
tip cardio sau de forță ajută
la producerea endorfinelor,
hormoni ai stării de bine.
3. Odihnă cel puțin 7-8 ore pe
noapte va ajuta organismul
să se recupereze după o zi de
lucru și să poată gestiona mai
bine stresul.
4. Evitarea conflictelor, a
consumului de alimente
excitante, alcool și tutun.
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Cele mai frecvente
micoze ale pielii
Micozele reprezintă infecţii cu fungi, microorganisme omniprezente în mediul natural,
precum şi în cel antropic. Există fungi benefici și fungi nocivi, ce pot infecta epiderma
sau mucoasele atunci când sistemul imunitar nu le poate contracara. În timpul verii
suntem mult mai predispuşi la micoze, datorită umezelii din aer, a transpiraţiei mai
abundente, precum şi a contactului direct cu suprafeţe neigienizate: piscine, saune,
vestiare, cabine de duş.
Cum recunoaştem o
micoză?

medic, întrucât există şi alte
afecţiuni cutanate ce pot
apărea în zona inghinală.

În funcţie de tipul
său, poate provoca
descuamarea şi
crăparea pielii,
porţiuni de piele
roşie, cu margini mai
închise la culoare,
mâncărimi cutanate
şi durere. Cel mai
frecvent, infecţiile
micotice afectează
zonele interdigitale
de la picioare şi mâini,
tălpile şi zonele de piele
cu pliuri, fiind favorizate de
mediul umed şi cald.

Diagnostic şi
tratament

Ciuperca piciorului (piciorul
de atlet sau Tinea pedis)
este o infecţie contagioasă,
micotică, ce afectează zona
interdigitală şi talpa piciorului.
Determină descuamarea
şi crăparea pielii, prurit şi
usturime, expunând zona la
infecţii bacteriene.

Infecţii micotice frecvente

antibiotice, dezechilibre
hormonale sau alimentare.
Candidoza se manifestă prin
inflamaţia şi înroşirea zonei
vaginale însoţite de scurgeri,
mâncărimi şi durere locală,
dar şi prin îngălbenirea
unghiilor piciorului sau sub
formă de iritaţie de scutec la
bebeluşi.

Candidoza este o infecţie
micotică determinată de
Candida Albicans, ce poate
afecta atât talpa şi unghiile
piciorului, zona intimă
feminină, cât şi întreg tractul
digestiv, atunci când sistemul
imunitar este compromis
de stres, tratamente cu

Tinea cruris, o infecţie
micotică observată în
special în zona inghinală, la
bărbaţi, apare sub formă de
plăci eritemo-scuamoase,
însoţite de prurit. Acestea
se pot extinde pe interiorul
coapselor şi pe fese.
Diagnosticul trebuie stabilit de

45

Diagnosticul
infecţiilor micotice
presupune un
consult dermatologic
şi, eventual, examen
micologic şi cultură
fungică. Tratamentul
constă în aplicarea
de creme, loţiuni topice
sau pudre antifungice
timp de până la 6 săptămâni
şi, în funcţie de extinderea
infecţiei, antifungice orale. Se
recomandă:
• o igienă riguroasă a
picioarelor, zonei interdigitale,
inghinale precum şi a tuturor
zonelor afectate, cu uscare
totală;
• purtarea de încălţăminte
igienizată, lenjerie din
bumbac, haine lejere şi
dezinfectarea frecventă a
acestora;
• purtarea de papuci în toate
locurile publice de baie;
• aplicaţii locale cu uleiuri
esenţiale cu efect anitimicotic:
tea tree, cimbru, cuişoare.

Donează în farmaciile Alphega
pentru copiii vulnerabili
Hope and Homes for Children, alături de comunitatea de farmacii independente
Alphega și de Banca Transilvania, lansează modalitatea de donații cu cardul
contactless în farmaciile Alphega, în sprijinul copiilor vulnerabili pe care Fundația îi
susține să rămână alături de părinții lor, și departe de riscul instituționalizării.
30 de POS-uri dedicate, donate de Banca Transilvania către Hope and Homes for
Children, au fost instalate în tot atâtea farmacii Alphega din 18 județe și București.
Aici pui o masă caldă unui
copil sărac. Donează 5 lei
și ține copiii lângă părinți.
Acesta este mesajul către
donatori, care pot dona ușor,
rapid și în siguranță în incinta
farmaciilor Alphega selectate
din județele Alba, Arad, Argeș,
Brașov, Buzău, Constanța,
Dolj, Galați, Gorj, Harghita,
Iași, Maramureș, Mehedinți,
Olt, Satu Mare, Sibiu, Suceava,
Timiș și municipiul București.
„Creșterea calității vieții
oamenilor și a comunităților din
care aceștia fac parte reprezintă
unul dintre obiectivele
principale ale farmaciilor
Alphega. Ne bucurăm să putem
oferi sprijin copiilor defavorizați
și să îi ajutăm să rămână în
mijlocul familiilor lor. Un gest
simplu și o sumă simbolică pot
hrăni un copil, nu doar fizic, ci
și emoțional. O donație de 5 lei
are puterea de a schimba viața
unui om. Încurajăm grija pentru
sănătate, precum și grija pentru
cei mai vulnerabili dintre noi.”
declară Iulian Trandafir, CEO
Alliance Healthcare România
De la începutul anului și
până în prezent, 500 de copii
vulnerabili au rămas acasă,
lângă părinții lor, iar 166 de
familii au rămas împreună,
prin intervențiile Hope and
Homes for Children. O casă

Donația de 5 lei poate fi făcută cu
orice card contactless sau prin
intermediul plății cu telefonul.

construită sau consolidată,
plata chiriei, a utilităților,
alimente, medicamente,
îmbrăcăminte și încălțăminte,
produse de igienă, lemne
pentru foc, rechizite sau
tablete, pentru școala online - sunt doar câteva din
intervențiile de urgență care
au fost posibile și în perioada
aceasta prin programul de
Prevenire a separării copilului
de familie.
„Din păcate, din ce în ce mai
mulți copii au nevoie de ajutor,
în această perioadă dificilă.
Din fericire însă, noi - cei care
putem ajuta - suntem și mai
mulți. Ne-am dorit să putem
implementa o modalitate
simplă, rapidă și sigură de

donație pentru susținătorii
acestor copii - iar cele 30 de
POS-uri pe care le găsiți în
farmaciile Alphega sunt poate
cel mai la îndemână mod prin
care puteți ajuta. Donând 5
lei, puteți schimba în bine
viața unui copil vulnerabil.
Mulțumim partenerilor noștri,
Farmaciile Alphega și Banca
Transilvania, pentru că sunteți
parte din această schimbare!”,
declară Robert Ion, Director
de Fundraising și Comunicare,
Hope and Homes for Children
România
La finalul anului 2020, Banca
Mondială anunța că sărăcia
extremă crește în această
perioadă pentru prima dată în
ultimii 22 de ani. În condițiile
în care, în 2019, România se
afla deja pe primul loc în UE,
conform EUROSTAT, cu 1 din
3 copii care trăiau în risc de
sărăcie și excluziune socială,
situația devine din ce în ce mai
alarmantă: în lipsa unui minim
necesar pentru a supraviețui,
copiii sunt separați de părinți
și, inevitabil, ajung în centre
de plasament sau în forme de
protecție specială.
Lista farmaciilor Alphega
unde se pot face donații
este disponibilă pe
www.alphega-farmacie.ro și
pe www.hopeandhomes.ro
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Primul ajutor în
leziunile cutanate
ale copiilor

Din momentul în care copiii fac primii paşi, devin
vulnerabili la căzături şi mici accidente. Aceste
evenimente fireşti în dezvoltarea lor le facilitează
adaptarea la mediul înconjurător, învăţându-i cum
să gestioneze contactul cu obiectele şi senzaţiile
provocate. În loc să faceţi eforturi pentru a le
evita, vă recomandăm câteva măsuri de prim
ajutor în cazul în care acestea se întâmplă.
În primul rând, este important
să aveţi o fişă ce conţine
eventuale afecţiuni şi
tratamentul urmat de copil,
alergii şi vaccinurile făcute.
Va fi utilă atunci când primul
ajutor este oferit de o echipă
medicală.

Situaţii care necesită prim
ajutor

1. Lovituri la cap
(traumatisme craniocerebrale) – se va apela
serviciul de urgenţă dacă cel
mic are sub 3 ani, manifestă
pierderea cunoştinţei,
sângerări abundente, plâns
neconsolabil, dureri intense
de cap şi de ceafă, senzaţie de
greaţă sau vomă, amorţeala
membrelor sau tulburări de
mers.
Ca prim ajutor, pentru
evitarea inflamaţiei şi
calmarea durerii, în caz de
lovituri uşoare, se va aplica
o compresă din gheaţă
înfăşurată în prosop sau
tricou. Ulterior, se recomandă
odihnă şi trezirea copilului
în timpul nopţii pentru a
observa dacă apar manifestări
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anormale, persistă durerea
sau nu se poate trezi. În
aceste cazuri, se va contacta
medicul.
2. Tăieturi şi julituri
superficiale – opriţi
sângerarea prin aplicarea de
presiune la locul accidentului,
cu o batistă sau un pansament
curat. Curăţaţi rana cu apă
şi săpun, pentru eliminarea
impurităţilor sau corpurilor
străine şi uscarea sa. În
acest moment este posibil să
repornească sângerarea, un
proces normal.
Dezinfectaţi tăietura şi
ţesutul adiacent cu soluţii
speciale pe bază de iod sau
hidrogen peroxid şi aplicaţi o
soluţie cicatrizantă. Uscaţi şi
bandajaţi rana pentru a evita
pătrunderea de bacterii. Zona
trebuie curăţată, iar bandajul
schimbat regulat.
Dacă rana este extinsă, mai
adâncă de un centimetru,
sângerarea nu se opreşte
după câteva minute de
presiune sau nu puteţi extrage
corpul străin, contactaţi
medicul.

3. Arsuri – apar la contactul
cu suprafeţe sau lichide
fierbinţi, ori substanţe chimice
şi se manifestă prin usturime,
înroşirea zonei şi formarea de
vezicule cu lichid, în funcţie
de severitate. Îndepărtaţi
obiectul fierbinte şi ţineţi
zona arsă sub jet de apă rece,
pentru calmarea durerii. Nu
aplicaţi grăsime sau gheaţă
direct pe rană. Nu spargeţi
veziculele; reprezintă un
strat protector ce previne
infectarea. Menţineţi
suprafaţa afectată uscată şi
curată. Aplicaţi gel cu aloe
vera sau spray-uri speciale
pentru arsuri. Dacă suprafaţa
arsă este extinsă, pe faţă,
zona genitală sau devine
infectată, contactaţi medicul.

ÎNGRIJIRE

Detoxifierea
subrațului
- între mit şi realitate

Subraţul este responsabil cu
detoxifierea organismului, alături
de ficat, rinichi, piele şi organele
excretoare. Eliminarea toxinelor prin
intermediul transpiraţiei, deseori
mai abundentă în zona axilei, alături
de prezenţa bacteriilor specifice,
determină o serie de neplăceri:
prezenţa unui miros neplăcut,
umezirea şi pătarea hainelor.
Deseori, încercăm să
acoperim efectele nedorite
ale transpiraţiei prin
utilizarea deodorantelor şi
antipersiprantelor, ce conţin
substanţe chimice: aluminiu,
parabeni, antioxidanţi
şi conservanţi, ftalaţi şi
parfum. Aceste substanţe pot
produce alergii şi tulburări
endocrine. În acelaşi timp,
aluminiul previne dezvoltarea
bacteriilor nocive de la nivel
cutanat şi apariţia mirosului
neplăcut de transpiraţie.

Detoxifierea axilei

Există o serie de soluţii pentru
detoxifierea subraţului, având
la bază oţetul de mere, un bun
antibacterian. Reţetele conţin
1 lingură argilă de bentonită,
1 lingură oţet de mere şi,
opțional: 1 lingură de apă,
1-2 picături de ulei esenţial
de rozmarin şi/sau lavandă.
Ingredientele se amestecă,
iar pasta obţinută se aplică
zilnic, pentru 1-2 săptămâni,
pe pielea curată a axilei, la
început pentru 5 minute,
până la 20 de minute. Pot

apărea iritaţii
ale pielii, care se
estompează după
clătirea axilei.

Miturile detoxifierii
subraţului

1. Elimină mirosul neplăcut
şi susţine tranziţia către un
deodorant natural – oţetul
elimină bacteriile, iar argila
are efect purificator asupra
axilei. Eliminarea mirosului
este, însă, de scurtă durată.
De cum reîncep glandele
sudoripare să elimine
transpiraţia, se acumulează
şi bacteriile. De aceea,
deodorantul natural ar trebui
aplicat pe pielea uscată,
însă dacă este iritată se
recomandă aplicarea unei
creme emoliente până la
reducerea inflamaţiei.
Aşadar, există riscul ca
detoxifierea subraţului să nu
facă deodorantul natural mai
eficient.
2. Elimină impurităţile
din piele şi previne
apariţia anumitor boli –

antiperspirantele industriale
lasă un film de substanţe
chimice pe piele, ce pot
pătrunde în stratul cutanat
superficial şi bloca glandele
sudoripare să elimine
transpiraţia. Detoxifierea
subraţului poate curăţa acest
film şi debloca glandele, însă
acelaşi efect îl are igiena
atentă a subraţului cu apă
caldă şi săpun, urmată de
ştergerea sa.
De asemenea, detoxifierea
subraţului este un proces
superficial, ce nu poate
extrage toxinele din straturile
epiteliale profunde.
Înlocuind deodorantul clasic
cu unul natural, veţi evita
efectele substanţelor nocive
asupra organismului. O igienă
corectă a axilei va diminua
acţiunea bacteriană neplăcută
în timpul procesului de
adaptare la noul produs.
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Gustări sărace în
carbohidraţi

O dietă cu un conţinut redus de carbohidraţi simpli vă poate aduce nu doar
mai aproape de greutatea optimă, ci şi mai puţine probleme de sănătate.
Datorită scăderii riscului de dezvoltare a diabetului de tip 2, de hipertensiune
arterială sau de hipercolesterolemie dietele sărace în carbohidraţi sunt foarte
apreciate. Cum puteţi scădea cantitatea de carbohidraţi din alimentaţie? Prin
reducerea consumului de preparate dulci, din făină rafinată (biscuiţi, prăjituri,
pâine albă), sucuri şi cereale cu zahăr.
Există câteva mari grupe
de alimente care nu conţin
carbohidraţi: carnea de vită,
pui, porc, peşte, ouăle şi uleiul
presat la rece din sâmburi,
alături de cafea, ceai şi apă.
Legumele, anumite fructe
şi lactatele au un conţinut
foarte mic de carbohidraţi
complecşi, iar nucile,
seminţele şi alţi sâmburi
conţin carbohidraţi la un nivel
mediu, sub formă de fibre şi
alte zaharuri.

Idei de gustări cu conţinut
redus în carbohidraţi

Gustări sărate:
1. Tartine rulate în frunze
de salată verde, cu piept de
pui sau curcan, caşcaval sau
mozzarella – înlocuiţi felia
de pâine cu câteva frunze de
salată, în interiorul cărora
să rulaţi conţinutul. Puteţi
adăuga un praf de piper şi
puţină lămâie pentru mai
multă savoare.
2. Bărcuţe de ardei kapia sau
roşu cu hummus sau brânză
de vaci – puteţi adăuga un praf
de boia de ardei, respectiv,
câteva stafide şi merişoare.
3. Avocado umplut cu felii de
ou fiert şi caşcaval – adăugaţi
un strop de muştar şi zeamă
de lămâie.
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4. Pastă de ton sau sardine
frecate cu unt, pe frunze de
salată sau spanac şi felii
de pâine din făină integrală
prăjită, cu lămâie şi câteva
frunze de pătrunjel.
Gustări dulci:
1. Bol cu iaurt grecesc, fructe
de pădure, nuci şi migdale
sfărâmate – un deliciu rapid
ce poate fi preparat atât
acasă, cât şi la serviciu.
2. Felii de măr cu ciocolată
amăruie şi unt de arahide
– un praf de scorţişoară
va condimenta interesant
această combinaţie.
3. Salată de pepene verde cu
brânză maturată – adăugaţi şi
câteva frunze proaspete de
mentă pentru o aromă
unică.
4. Salată de
struguri, migdale
şi brânză
cheddar – chiar
şi câteva felii
de grapefruit
sau kiwi pot
fi incluse în
această gustare.
Oricare
dintre aceste
gustări sărace în
carbohidraţi constituie,

în sine, până la două dintre
cele cinci porţii de fructe şi
legume recomandate zilnic.
De asemenea, este bogată
în vitamine, minerale şi
acizi graşi esenţiali Omega
3 şi Omega 6, proteine şi
grăsimi esenţiale. Alături
de o hidratare optimă, cu
minimum 2 litri de lichide
pe zi, reprezintă o opţiune
delicioasă pentru orice oră
a unei zile lungi de vară. De
asemenea, poate fi preparată
acasă pentru a fi luată la
serviciu sau într-o scurtă
excursie.

ALIMENTAȚIE

Hidratare

Băuturi care hrănesc trupul şi mintea
Suntem 60% apă şi avem nevoie de ea pentru a supravieţui. Vara, cu atât mai
mult trebuie să consumăm cel puţin 2 litri de lichid, întrucât organismul pierde
apă şi electroliţi prin transpiraţie. Iată câteva băuturi gustoase şi răcoritoare,
care vă vor hrăni nu doar trupul, ci şi mintea.
Ceai verde

Preparat prin infuzare la 80°C,
ceaiul verde își păstrează
conţinutul de antioxidanţi
esenţiali proceselor
antiinflamatorii ce protejează
inima şi creierul de efectele
radicalilor liberi. Îmbunătăţeşte
memoria şi are un gust plăcut.
Pentru o băutură de vară,
adăugaţi lămâie, câteva frunze
de mentă şi câteva cubuleţe de
ceai verde congelat, în loc de
gheaţă.

Apă aromată natural cu
felii de castravete, lămâie
şi frunze de busuioc

Aroma proaspătă a
ingredientelor surpriză vor
transforma apa într-o băutură
atractivă. Alte combinaţii
interesante: felii de morcov
şi grapefruit sau câteva felii
de piersică, cireşe zdrobite şi
frunze de mentă.

Ceai de turmeric

Preparat din pudră sau felii
proaspete cu apă fierbinte
şi un vârf de cuţit cu piper. O
băutură uşor condimentată,
care menţine creierul tânăr şi
organismul hidratat.

Kombucha

O băutură fermentată pe
bază de ceai negru, pe care
o puteţi prepara acasă,
cu ajutorul unei colonii de
bacterii şi drojdie. Este bogată
în complexul de vitamine B,

enzime şi probiotice, care
susţin funcţionarea
sistemului imunitar.
Contribuie la
menţinerea
funcţiilor
cerebrale, a
unui nivel de
energie optim a
organismului şi
în metabolismul
grăsimilor.

Limonadă cu
fructe

Puteţi înlocui mierea
sau zahărul dintr-o
limonadă clasică prin
zdrobirea de fructe dulci în
paharul unde o veţi prepara:
cireşe, caise sau piersici.
Adăugaţi fructe de pădure
congelate pentru o aromă
mai intensă şi o senzaţie mai
răcoritoare.

Apă de pepene

Pepenele galben şi roşu
zdrobit sau adăugat în cubuleţe
mici într-un pahar de apă
minerală, cu câteva frunze de
mentă conferă un gust special
unei băuturi de vară.

Ayran

O băutură gustoasă din 2 părţi
iaurt, 1 parte apă şi un strop
de sare. Puteţi adăuga frunze
uscate de mentă şi busuioc.
Se serveşte rece şi este
extrem de răcoritor, bogat în
probiotice, vitamina D, calciu

şi săruri care înlocuiesc
electroliţii pierduţi.

Cafea tonică

Lăsaţi cafeaua la infuzat peste
noapte, la frigider, în apă rece.
Dimineaţa strecuraţi cafeaua
şi adăugaţi o linguriţă de sirop
de arţar şi apă minerală. Veţi
avea o băutură răcoritoare,
cu efect tonic şi pozitiv asupra
capacităţii de concentrare.
Orice băutură pe bază de
apă sau ceai aţi alege, atunci
când îi adăugaţi fructe
proaspete sau congelate şi
frunze proapsete, îi oferiţi
organismului o porţie numai
bună de sănătate.
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MIȘCARE

Cum reduceți stratul
adipos abdominal?

Stratul adipos dezvoltat între ombilic şi osul pubian este de natură
subcutanată, poartă denumirea de panniculus, asigurând izolaţie şi având
rolul de reglare a temperaturii corpului. În mod normal, acesta nu prezintă
riscuri pentru sănătate, însă pe măsură ce evoluează, devine inestetic şi poate
fi un indicator al creşterii în greutate.
Grăsimea acumulată este
dificil de eliminat doar din
anumite părţi ale corpului.
Exerciţiile fizice ţintite,
antrenamentele cardio
şi o dietă adaptată susţin
demersurile de ardere a
caloriilor în plus şi pot tonifia
musculatura din anumite
zone ale corpului. Aşadar,
exercițiile pentru abdomenul
inferior vor ajuta la întărirea
musculaturii de deasupra
pubisului, dar şi a centurii
pelviene şi nu necesită o
condiţie fizică foarte bună. Pe
de altă parte, antrenamentele
de mare intensitate în interval
(HIIT), în cadrul cărora întreg
corpul este implicat 100%,
presupun un protocol strict
şi o rezistenţă crescută a
organismului la efort.

Cele mai bune exerciţii
pentru abdomen

Planşa (Plank) – probabil
unul dintre cele mai
eficiente exerciţii statice,
care utilizează musculatura
abdomenului, a spatelui,
braţelor şi picioarelor
deopotrivă, cu efecte precum:
tonifierea musculaturii
abdominale şi lombare,
îmbunătăţirea posturii
corpului şi a flexibilităţii şi
stimularea metabolismului.
Executarea planşei este
foarte simplă, poziţia fiind
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cea de flotare, cu sprijin
pe coate. Esenţială
este menţinerea
abdomenului şi
spatelui încordat,
pentru a putea
susţine poziţia
corpului cât mai
dreaptă pentru
minimum 60 de
secunde.
Ridicările
de picioare
– acţionează
muşchii abdominali,
pe cei lombari şi pe
cei ai picioarelor. Din
poziţia întins, cu faţa în
sus, încordaţi abdomenul şi
spatele şi ridicaţi picioarele,
cu vârful îndreptat în sus,
până la 90°, apoi coborâţi.
Înainte de a atinge solul cu
călcâiul, ridicaţi din nou.
Repetaţi, lent, de cel puţin 10
ori.
Foarfeca – presupune
ridicarea alternativă a fiecărui
picior, fără ca piciorul de
jos să atingă solul, în timp
ce staţi întinşi, cu capul
şi umerii ridicaţi. Acest
exerciţiu acţionează şi asupra
musculaturii cervicale.
Lumânarea – este o formă
avansată a ridicărilor de
picioare din poziţie întins, în

care se va ridica şi bazinul,
iar muşchii abdomenului vor
fi menţinuţi încordaţi pe toată
durata exerciţiului. Sprijiniţi
bazinul cu mâinile şi menţineţi
poziţia aproximativ 60 de
secunde.
Pentru ca efortul fizic să
fie eficient, este necesar să
efectuaţi exerciţii fizice cel
puţin 30 de minute zilnic,
alocând un timp suplimentar
de 10 minute pentru încălzirea
şi relaxarea musculaturii
înaintea şi la finalul
antrenamentului.

LA DRUM
CU ALPHEGA

Sighişoara, mărturie
a timpului trecut
Când traversezi dealurile molcome ale Târnavelor, vezi ici-colo sate
tradiționale săsești, dar şi orașe ce fac parte din Siebenburgen, cele șapte
cetăți ale coloniștilor saxoni, aduși aici din Germania pentru a apăra granița
de răsărit a Regatului Ungar. Cetatea Sighişoara, situată strategic, pe vârf de
deal, stă mărturie vremurilor care au trecut, parcă mai semeață ca oricând.
Atracţiile turistice ale
Cetăţii Sighişoara

Vă invităm să ne urmați
în demersul nostru de a
descoperi ceea ce istoria a
șlefuit şi a transformat
în una dintre cele
mai importante
atracții turistice din
România. Cetatea
Sighişoara, aflată
din anul 1999 pe
lista Patrimoniului
Mondial UNESCO
este şi singura
cetate medievală
din Europa încă
locuită. Nu vom uita
nici de orașul de jos.
Păstrăm distanța fizică,
purtăm masca, ne igienizăm
frecvent mâinile şi explorăm
în siguranță.

Scurt istoric

Zona pe care astăzi sunt
situate oraşul şi împrejurimile
sale a fost locuită încă din
perioada preistorică. În
antichitate, aici a existat o
puternică fortificaţie dacică,
iar mai târziu, romanii au
construit oraşe şi drumuri
strategice. Perioada
migraţiilor aduce cu sine
mari distrugeri, dar şi pe cei
care vor stăpâni Transilvania:
maghiarii.
Localitatea, întemeiată de
coloniștii germani, este
menţionată pentru prima dată
documentar în anul 1280 drept
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Castrum Sex, în anul 1298,
cu denumirea Schespurch,
iar mai tarziu “Schäßburg”.
În anul 1367, primeşte rangul
“civitas” (oraș), iar numele
românesc al oraşului este
atestat în scris din anul 1431.
Construcţia zidului cetăţii
a avut mai multe etape,
începând din 1350. Pe o
lungime de 950 de metri, a
avut 14 turnuri şi 4 bastioane.
În decursul istoriei, cetatea a
fost parțial distrusă, reclădită
şi înălţată de mai multe ori, în
urma atacurilor şi incendiilor
suferite. Astăzi, mai există 9
turnuri şi trei bastioane.

Sighişoara este cunoscută
pentru numărul mare de
bresle meşteşugăreşti
ce au contribuit la
ridicarea şi paza
turnurilor cetăţii,
care le poartă şi
astăzi numele:
Turnul Croitorilor,
Măcelarilor,
Cojocarilor,
Cositorarilor,
Fierarilor etc. Fiecare
dintre turnurile cetăţii
aveau un rol bine stabilit:
de apărare a bisericilor,
a pieţei centrale, a fiecărei
laturi a zidului, a porţilor de
intrare, sau de depozitare.
Dintre acestea, Turnul
Frânghierilor este unul dintre
cele mai vechi, încă locuit
de către paznicul Cimitirului
german, fiind frumos
restaurat şi situat lângă
Biserica din Deal.
Biserica din Deal, un
monument reprezentativ
pentru Sighişoara, a fost
construită în stil gotic între
anii 1345 şi 1525. Monumentul
este valoros şi prin existenţa
singurei cripte cunoscute în
Transilvania aflată dedesubtul
corului, care conţine
morminte din sec. XVI-XVIII.

Reprezentativ pentru
Sighişoara este Turnul cu
Ceas, situat chiar la intrarea
în cetate şi adăpostind Muzeul
de Istorie al oraşului, cu
încăperi destinate istoriei
antice, breslelor, orologiei,
farmaciei, la fiecare etaj.
Turnul, ce apăra poarta
principală a cetăţii, are cinci
niveluri, care împreună
cu balconul şi acoperișul
piramidal, au o înălţime de
64 m. La etajul al patrulea se
află ceasul, iar din balconul
turnului se poate vedea
întregul oraş. Priveliştea este
uimitoare.
Şcoala din Deal este una din
primele şcoli din Transilvania,
atestată în anul 1522, ce
poartă acum denumirea
de Liceul Teoretic ”Joseph
Hatrich”. Elevii ajung şi
astăzi la școală după ce urcă
cele 176 de trepte din Scara
acoperită, construită în 1642,
care leagă Oraşul de Sus
(cetatea) de şcoala din vârful
dealului.
Biserica Mănăstirii este un
monument de arhitectură în
stil gotic, care se găseşte în
imediata vecinătate a Turnului
cu Ceas. Biserica a aparţinut
călugărilor dominicani şi este
menţionată documentar încă
din anul 1298.

Una
dintre cele
mai cunoscute
case din cetate este
Casa Vlad Dracul sau Casa
Paulinus, ce a aparţinut
corpului de pază al cetăţii.
Aici ar fi locuit, între anii
1431-1436, Vlad Dracul, fiul lui
Mircea cel Bătrân, membru al
Ordinului Dragonilor şi tatăl
lui Vlad Ţepeş, domnitorul
Ţării Româneşti. În timpul
său apare menţionată, pentru
prima dată, denumirea
românească a cetăţii
(Sighişoara).
Casa Veneţiană sau Casa
Mann, situată în Piaţa
Muzeului nr. 6, îşi datorează
această denumire ferestrelor
care îi împodobesc faţadele.
Casa cu Cerb este situată în
Piaţa centrală a cetăţii, fiind
monument istoric, unic prin
pictura murală exterioară, ce
reprezintă un cerb, cu capul
şi trofeul montate pe zid.
Casa cu Cerb este una
dintre cele mai vechi şi
interesante clădiri din
cetate.
Oraşul de Jos îşi încântă
vizitatorii cu Piaţa
Herman Oberth, ce oferă
o privelişte frumoasă
înspre cetatea de pe deal.
Stradela Cetăţii, foarte

îngustă,
este una
dintre cele mai
interesante străzi ale
Oraşului de Jos, cu o diferenţă
de nivel foarte accentuată,
de-a lungul căreia sunt
înşirate case de meşteșugari
asemănătoare celor din
cetate.
De asemenea, pot fi observate
şi alte case vechi, cum ar fi
Casa Zilinschi din secolul
XVIII, casă de brutar, Casa
Rosenthal din secolul XIX,
Casa meseriaşilor din secolul
XIX, Casa Hermann Oberth
de pe strada Zaharia Boiu din
secolul XX.
Cetatea Medievală a
Sighişoarei păstrează, însă,
multe secrete ce trebuie
descoperite chiar acolo. Sunt
case vechi, scorojite, pe care
se văd inscripţii din secolul
al XVI-lea, case ascunse în
spatele zidurilor sau porţilor,
care parcă te privesc şi vor
să-ţi spună povestea lor.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
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