alphega farmacie

REVISTA

Ianuarie - Februarie

2017

Revista Alphega se distribuie
gratuit în toate farmaciile
partenere.

4

PLACEBO

Hipertensiunea arterială
în continuă creștere

Cum intervine mintea în
vindecarea organismului

Un miliard de oameni afectați
la nivel mondial

Fitofarmacie

Tratamentul cu plante

Ce investigații sunt necesare
dacă răciți des?

www.alphega-farmacie.ro

Iarna vine cu oferte
călduroase.
Întreabă farmacistul
Alphega!

www.alphega-farmacie.ro

CUPRINS

EDITORIAL
4

Placebo - cum intervine mintea în
vindecarea organismului

FARMACIA VERDE
8

Fitofarmacie - tratamentul cu plante

UN VEAC DE LEAC
10

Salvia - plantă medicinală

NOUTĂȚI MEDICALE
14

Hipertensiunea în continuă creștere
- un miliard de oameni afectați la nivel mondial

FAMILIE
16
18
20

Sindromul Crup
- insuficiența respiratorie la copilul mic
Febra la copii
- ce se ascunde în spatele ei?
Întărirea sistemului imunitar

ANALIZE MEDICALE EXPLICATE
22

Ce investigații sunt necesare dacă răciți des?

INTERVIU
24

Farmacistul Alphega - mereu alături de tine!

AFECȚIUNI
26
28
30
32

Inflamația vezicii urinare în sezonul rece
Răceala - prevenție și tratament
Răcit la locul de muncă
Periostita - inflamația oaselor

Texte

Comitetul științific:
Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
Competență Apifitoterapie,
Acupunctură și Homeopatie
Raluca Bostan
Farmacist administrator
- farmacia Malvira Farm, Adjud
Alina Codat
Farmacist coordonator
- farmacia Farma Center Satu Mare

Art Director
Diana Dima

Grafică & DTP
Adrian Săvescu

Credite foto

Dreamstime, Shutterstock
www.alphega-farmacie.ro

FARMACISTUL ALPHEGA

Reproducerea integrală sau parțială
a textelor sau a ilustrațiilor din
această revistă este interzisă.
Această revistă este distribuită, în
mod gratuit, numai prin intermediul
farmaciilor partenere Alphega.

ÎNGRIJIRE

Perioada de valabilitate a
campaniilor promoționale prezentate
în acest număr al revistei este
16 ianuarie - 28 februarie 2017.

MIȘCARE

www.alphega-farmacie.ro
contact@alphega-farmacie.ro
+40 21 407 77 11

34

36
38

42
44
46

Pseudoestrogenii
- o amenințare pentru sănătate

Vitaminele
Exerciții de concentrare la locul de muncă

Trenduri în fitness pentru 2017
Îngrijirea picioarelor în timpul iernii
Bolile civilizației - cum le putem preveni

LA DRUM CU ALPHEGA
48

Vatra Dornei - o destinație pentru distracție, 		
relaxare și evadare

3

EDITORIAL

PLACEBO

Cum intervine mintea în
vindecarea organismului
Cuvântul ’’placebo’’ are înţeles de agreabil, plăcut - în sensul de
promisiune. Placebo defineşte astfel aşteptarea unui bolnav la o acţiune
plăcută, atunci când i se administrează un medicament sau este supus
unei proceduri terapeutice.
CE ESTE PLACEBO?

Placebo este efectul fiziologic şi psihologic prin
care un pseudomedicament, fără substanţă
activă, produce o îmbunătăţire măsurabilă şi
observabilă asupra sănătăţii. Efectul placebo nu
se limitează la administrarea medicamentelor,
ci a fost observat şi în cazul procedurilor
terapeutice sau componentelor acestora.
Exemplul clasic este numit „placebo inert” şi
se referă la o substanţă inactivă farmacologic,
cu un conţinut neutru. Placebo poate fi însă şi
„placebo activ”, respectiv o substanţă cu efecte
farmacologice dar care nu are acţiune specifică
recunoscută ştiinţific în cazul afecţiunii
respective.
Efectul placebo nu este produs de substanţa
administrată sau procedura la care este supus
pacientul ci este declanşat de convingerile,
aşteptările şi condiţionările anterioare faţă
de placebo, respectiv de semnificaţia pe care
pacientul o dă tratamentului administrat.

STUDIILE BAZATE PE PLACEBO
- STANDARDUL DE AUR PENTRU
AUTORIZAREA MEDICAMENTELOR

Placebo este în principal utilizat în studiile clinice
dublu orb randomizate, care sunt cele mai
apreciate studii pentru testarea și autorizarea
medicamentelor pe piață. Acest tip de studii
comparative, împarte pacienții în cel puțin două
grupuri: un grup va primi medicamentul testat
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iar celălalt grup (grupul control) va primi o
pastilă cu o substanță neutră. Nici pacienții, nici
medicii nu cunosc ce tratament au primit.
De-a lungul timpului, studii comparative
diferite pentru medicamente din diferite
grupe farmacoterapeutice au ajuns la aceeași
concluzie: cel puțin o treime din pacienții tratați
placebo au prezentat atenuarea simptomelor,
modificarea analizelor de sânge sau a testelor
imagistice - similar cu pacienții tratați cu
medicamentele testate.

PLACEBO FUNCȚIONEAZĂ ȘI ÎN CAZUL
INTERVENȚIILOR CHIRUGICALE

Studii bazate pe placebo s-au efectuat și în
cazul procedurilor medicale și al intervențiilor
chirurgicale. Dr. Bruce Moseley a demostrat
împreună cu o echipă de ortopezi americani
că operațiile aparente la genunchi, realizate
pacienților cu gonartroză și dureri severe au
avut același efect de vindecare ca și intervenția
chirurgicală realmente efectuată (artroscopie
cu îndepărtarea cartilajului lezat și lavajul
articular). Astfel, la 2 ani de la intervenție,
pacienții aparent operați au relatat aceeași
atenuare a durerii ca și pacienții supuși unei
artroscopii.

ARTERELE CORONARE REACȚIONEAZĂ
LA CUVINTE PRIETENOASE

Cercetătorii de la Universitatea din Munchen
au reușit să arate că arterele coronare

reacționează la sugestii. Studiul și-a propus să
analizeze dacă placebo influențează circulația
coronariană. Au fost selectați pacienți cu
angină pectorală (durere toracică) care urmau
să efectueze cateterism cardiac.
Pacienții au fost împărțiți în două grupuri și toți
au primit un pseudomedicament: ser fiziologic
administrat prin cateterism cardiac. Pacienților
din primul grup li s-a explicat prin cuvinte
cu puternic efect sugestiv că vor primi un
medicament foarte eficient care va îmbunătăți
rapid circulația coronariană. Cei din grupul
control nu au primit nici o informare, au primit
însă un tratament placebo similar. Rezultatele
au fost surprinzătoare: pacienții din primul
grup au prezentat o ameliorare semnificativă
a durerii toracice, dar circulația coronariană a
scăzut comparativ cu grupul control.
Succesul terapeutic depinde așadar în mare
măsură de influențarea așteptărilor
pacienților.

ÎNCREDEREA DINTRE
MEDIC ȘI PACIENT

Efectul unui terapii depinde nu numai de
încrederea și așteptările pacientului ci și de
încrederea medicului în medicamentul și
terapiile recomandate.
Medicul transmite prin comunicare verbală și
mai ales prin cea non-verbală opinia sa despre
eficiența tratamentului.
Relația bazată pe încrederea între medic și
pacient este decisivă pentru succesul unui
tratament. Arta de a găsi cuvintele potrivite
cât și atitudinea medicului față de pacient sunt
esențiale pentru vindecare.
Acest adevăr a fost enunțat încă de acum 2.500
de ani de Hipocrate, părintele medicinei, care
considera că pacientul trebuie să se simtă deja
mult mai bine după simpla discuție cu medicul.

CUM INTERVINE MINTEA ÎN VINDECARE?

S-a constatat că un tratament este cu atât mai
eficient cu cât așteptările persoanei sunt mai
mari.
Așteptările pozitive pot ajuta la ameliorarea
unor patologii diverse: migrene, dureri cu
diverse localizări, insomnii, depresie, astm,
erupții cutanate, rinită alergică, hipertensiune
arterială, colon iritabil etc.
Cercetătorii au fost preocupați să înțeleagă
cum reușește totuși o substanță inactivă
farmacologic să producă un efect terapeutic.
Înarmați cu biblioteci întregi de studii științifice,
aceștia au refuzat până nu de mult să creadă
că pacienții se pot vindeca singuri, prin
autosugestie sau puterea gândirii pozitive.

DOPAMINA- LEGĂTURA DINTRE PASTILA
INACTIVĂ ȘI ÎNSĂNĂTOȘIRE

Medici, biologi, psihologi și sociologi au lucrat
împreună în ultimii 50 de ani pentru a înțelege
ce se petrece la nivelul creierului și pentru a
descifra potențialul ascuns al corpului de a se
vindeca singur.

Astfel, s-a descoperit că încrederea și
condiționarea pozitivă modifică atât starea
de spirit cât și neurotransmițătorii din creier.
Cercetătorii au descoperit că în zonele din
creier asociate cu recompensele, cu bucuria, cu
dependența sau cu percepția durerii - are loc o
creștere spectaculoasă a cantității de dopamină
atunci când se manifestă efectul placebo.
Dopamina este suportul chimic al senzației
plăcerii iar căile neuronale dopaminergice
sunt considerate căile recompensei. Dopamina
este considerată interfața dintre stres, durere
și comportament emoțional. Deși nu se
cunosc exact toate mecanismele și funcțiile
cerebrale implicate, creșterea dopaminei este
incontestabilă în producerea efectului placebo.

CONSTATĂRI SURPRINZĂTOARE

Deși se administrează o substanță inactivă
farmacologic, în cazul efectului placebo s-a
înregistrat nu numai îmbunătățirea simptomelor
ci și alte efecte surprinzătoare, precum:
dependența de placebo (pacientul ajunge
la convingerea interioară că medicamentul
placebo îi este indispensabil), efectul dependent
de doză (două pastile placebo au un efect mai
bun decât o singură pastilă, un comprimat
mai mare are un efect mai bun decât unul
mai mic), efect dependent de aspectul
pastilei (cu cât sunt mai colorate și
au un design îmbunătățit, cu atât
efectul este mai puternic) și de
forma de administrare (injecțiile
au un efect mai puternic decât
tabletele).
Alte constatări surprinzătoare
au fost evidențiate în studii
efectuate la analgezice, care
au concluzionat că efectul
placebo, dacă a fost obținut
inițial, se menține și după ce
pacienții au fost informați ca
tratamentul nu este autentic.
Neinformarea pacientului despre
utilizarea placebo în demersul
terapeutic poate să aibă însă
consecințe grave.
În anumite cazuri, descoperirea
’’înșelării’’ poate duce la pierderea
încrederii în actul terapeutic sau mai
grav, la efectul invers - nocebo, respectiv la
agravarea stării de sănătate.
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CE COSTĂ PUȚIN,
VALOREAZĂ PUȚIN

Efectul placebo este influențat
de asemenea și de factorii economici
și financiari și de valoarea și recunoașterea
atribuită serviciilor medicale.
Prestigiul științific al unității medicale, dotarea
spitalului cu mijloace moderne, pregătirea
profesională și renumele medicilor care
lucrează în instituția medicală amplifică efectul
placebo de însănătoșire. Spitalizarea are un
efect placebo mai puternic decât tratamentul
ambulator.
De remarcat este și influența pe care o are prețul
medicamentelor sau al serviciilor medicale
în procesul vindecării. Studiile efectuate pe
analgezice au evidențiat că efectul analgezic
este mai intens pentru un placebo prezentat ca
fiind scump, comparativ cu ameliorarea durerii
obținută cu același placebo prezentat ca fiind un
medicament ieftin.

Mecanismele implicate în acest fenomen sunt
incomplet elucidate în prezent și există multe
voci care consideră incorectă apelarea la
placebo, având în vedere dreptul pacientului de
a fi informat asupra terapiei administrate.
Cu toate acestea, placebo nu poate fi eliminat
în totalitate din practica medicală. Orice act
terapeutic este însoțit, în afară de medicamentul
prescris sau procedura aplicată, de componente
care influențează decisiv vindecarea: convingerile
și așteptările pacientului și ale medicului curant.
Este placebo o formă a vindecării psihice?
Acesta rămâne un mister deocamdată și este o
nouă provocare pentru cercetarea științifică.

PLACEBO ÎN PRACTICA MEDICALĂ

Placebo este incontestabil foarte util în
evaluarea medicamentelor noi. În practica
curantă însă, apelarea la placebo în scop
terapeutic este rezervată cazurilor dificile sau
terminale.

Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
Competență Apifitoterapie,
Acupunctură și Homeopatie
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FARMACIA VERDE

Fitofarmacie
- tratamentul cu plante

Tratarea afecțiunilor cu plante medicinale se numără printre cele mai
vechi realizări ale omenirii. Putem afirma chiar că fitoterapia a fost cea mai
importantă știință medicală până la sfârșitul secolului al 19-lea. În secolul
al 16-lea, Paracelsus a început să sistematizeze plantele medicinale și
să dezvolte metode pentru extragerea optimă a substanțelor active din
plante. Paracelsus a fost cel care a transformat fitoterapia într-o știință
empirică, bazată apoi tot mai mult pe principii naturiste.
Natură și chimie

Multe dintre preparatele medicale obținute
astăzi chimic își au originile în medicina
tradițională. Astfel, spre exemplu, aspirina
conține o substanță activă obținută din scoarța
de salcie. Substanțele puternic analgezice cum

sunt opiaceele au fost obținute prin presarea
semințelor de mac iar florile precum ghioceii
și narcisele conțtin o substanță activă numită
galantamină, care a început să fie folosită și
în România de peste 10 ani în tratamentul
bolii Alzheimer, sub forma medicamentelor ce
conțin galantamină de sinteză.

Forme de folosire

Fitoterapia folosește plantele în stare proaspătă,
extracte dar și sub formă de ceai, capsule,
picături și alifie. În general, preparatele
vegetale au un spectru larg de aplicare,
și un aspect deloc neglijabil, efectele
secundare sunt mult mai puține decât
în cazul medicamentelor sintetice.

Calitate verificată

Cerințele aplicate în prezent în
domeniul fitofarmaciei sunt
la fel de exigente ca și cele
aplicate
medicamentelor
produse chimic.
În ceea ce privește calitatea,
eficacitatea și caracterul
inofensiv,
acestea
sunt
supuse acelorași prevederi
legale. În plus, este permisă
folosirea
numai
acelor
substanțe active al căror
beneficiu este mai mare decât
riscul. Din acest punct de
vedere, preparatele naturale
sunt de preferat comparativ cu
medicamentele sintetice.

Materia primă, respectiv plantele trebuie să
provină din culturi controlate, în care conținutul
de substanțe active să fie standardizat, astfel
încât fiecare tabletă sau capsulă să conțină
mereu aceeași doză.

Când sunt folosite produsele
fitofarmaceutice?

Produsele fitofarmaceutice sunt cel mai
des folosite pentru tratarea tulburărilor de
sensibilitate precum stările de anxietate,
tulburări de somn, răceli, probleme gastrice
și problemele ușoare ale sistemului circulator.
Astfel, sunt acoperite cele mai frecvente
probleme pentru care pacienții se adresează
medicului sau farmacistului.

Există însă și alte domenii precum alergiile,
problemele de menopauză, stările depresive
sau întărirea sistemului imunitar pentru care
preparatele naturale sunt preferate.

Folosirea corectă

În ciuda bunei toleranțe a fitofarmaceuticelor,
ar trebui evitată administrarea acestora pe
termen lung fără o întrevedere prealabilă cu un
expert. În special combinarea diferitelor plante
medicinale cu medicamentele sintetice ar trebui
evitată fără o instruire prealabilă. Se recomandă
consultarea medicului sau farmacistului pentru
mai multă siguranță.
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UN VEAC DE LEAC

Salvia

- plantă medicinală
Salvia aparține, alături de alte 900 de plante, uneia dintre cele mai variate
familii de plante, însă numai salvia propriu-zisă (Salvia officinalis) numită
și salvia de gradină, de bucătărie sau salvia medicinală și-a câștigat locul în
gastronomie și tratamentele naturiste. Denumirea latină
(salvare = a salva, a trata; salvus = a fi sănătos) face
referire la efectul benefic al acestei plante,
cunoscut încă din antichitate. Romanii au
adus salvia în Europa, peste Alpi, unde
s-a răspândit în special în grădinile
din jurul mănăstirilor, fiind apreciată
pentru efectele terapeutice.
Proprietățile terapeutice ale salviei

Chiar dacă thujonul care se regăsește în salvie
poate provoca halucinații dacă este consumat în
cantități mari, salvia este o plantă medicinală și
un condiment versatil. Solubilitatea thujonului
în apă este foarte restrânsă, regăsindu-se în
ceaiul de salvie în cantități foarte mici.
Salvia are următoarele efecte:
• antibacterian
• antispastic
• antinevralgic
• tonic gastric
• inhibitor împotriva infecțiilor
• stimulează vindecarea plăgilor
• regularizează menstruația
• detoxifiază sângele

Substanțele active din salvie

Frunzele de salvie pot fi recoltate de-a lungul
întregului an, însă planta conține cele mai multe
substanțe benefice chiar înainte de înflorire.
Înaintea iernii, tufa de salvie poate fi tăiată
și uscată, reușind să își mențină aroma timp
îndelungat. Mirosul intens, specific al salviei se
datorează uleiurilor eterice (între 1 și 2,5%), în
special thujon, cineol și borneol. La acestea se
adaugă și camfor, taninuri, glicozidă, acizi și o
substanță cu efect estrogen.
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Proprietăți benefice numeroase asupra
sănătății

Salvia este un foarte bun remediu împotriva
tusei, a transpirației, a apetitului scăzut dar și
a problemelor gastro-intestinale. Inhalațiile
cu vapori de salvie curăță tenul gras, plin de
impurități. Ceaiul de salvie are un efect de
prevenire împotriva infecțiilor, spre exemplu
în sezonul gripelor. De asemenea este foarte
benefic în tratarea diabetului și pentru gargară,
în tratarea infecțiilor cavității bucale și a
amigdalelor.

Ceaiul
de salvie nu
este recomandat
în timpul sarcinii și al
alaptării, deoarece are
un efect inhibator împotriva producției de lapte.
Acest fapt este apreciat atunci când producția
de lapte este prea mare sau când se dorește
sistarea alăptării. Așadar, mamele cu o producție
normală de lapte ar trebuie să evite consumul de
ceai de salvie pe perioada alăptării.

Salvia ca verdeață în bucătărie

În gastronomie sunt preferate frunzele de salvie
verde, însă datorită aromei foarte puternice,
aceasta trebuie dozată cu atenție. Salvia
prelungește valabilitatea preparatelor și are un
efect tonic asupra stomacului. Tocată fin, salvia
poate fi adaugată în supe, garnituri, legume,
chiar înainte de servire. Inclusiv preparatele de
roșii, salate și pește, de pasăre, cartofi, pizza
și diferite uleiuri, carnea de vânat, vită și miel
devin mai aromate prin adăugarea salviei.

Rețeta pentru ceai de salvie

acoperită
timp de 10
minute. Ceaiul
de salvie nu trebuie
consumat pe termen lung și
nu trebuie depășită cantitatea de 2-3 căni /zi,
deoarece în cazul supradozelor sunt posibile
simptome de intoxicație. De asemenea, ceaiul
de salvie trebuie evitat și în timpul sarcinii și de
către persoanele care suferă de afecțiuni renale.
Pentru un efect sporit împotriva infecțiilor orale
și ale amigdalelor, amestecați ceaiul de salvie
cu ceai de mușețel și repetați gargara de câteva
ori pe zi.
În solurile uscate, însorite din grădină, tufele de
salvie pot atinge și la jumătate de metru.
Pentru revigorarea plantei, tăierile trebuie
efectuate cât mai devreme primăvara.
În lunile de vară iunie-august, salvia înflorește
în culori care variază de la albastru, roz, chiar și
albe. Este rezistenta la frig doar moderat, astfel
că salvia ar trebui protejată pe perioada iernii.

Opăriți 1 linguriță de frunze de salvie verzi sau
uscate cu ¼ litri de apă fierbinte și lăsați infuzia
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Numai bun
de pus la rană!
Întreabă farmacistul
Alphega!
Vino în farmaciile Alphega și, la orice achiziție
de supliment alimentar, dispozitiv medical sau produs cosmetic,
vei primi un set de plasturi pansament!

www.alphega-farmacie.ro
Ofertă valabilă în perioada 16 ianuarie – 28 februarie 2017, în limita stocului disponibil.
Pentru informații suplimentare consultați regulamentul disponibil pe www.alphega-farmacie.ro.

Te așteptăm și pe
www.alphega-farmacie.ro

NOUTĂȚI MEDICALE

Hipertensiunea în
continuă creștere

- un miliard de oameni afectați la nivel mondial
Potrivit studiilor recente, hipertensiunea este o problemă în continuă
creștere la nivel mondial. În prezent, peste 1,1 miliarde de persoane
sunt afectate de hipertensiune la nivel mondial. Numărul cazurilor s-a
dublat în ultimele patru decenii, așa cum reiese dintr-un articol publicat
în noiembrie 2016 în revista de specialitate “The Lancet”. Cea mai
importantă creștere a fost înregistrată de cercetători în Asia și în Africa,
dar și în țările din Europa de est.
Studiu: creșterea afectează în
special țările sărace

La nivel mondial, anual se
înregistrează 7.5 milioane decese
datorate urmărilor hipertensiunii,
așa cum subliniază studiul la
care a participat și cercetătorul
Majid Ezzati din cadrul Imperial
College din Londra. Acesta declara
că ”hipertensiunea nu mai reprezintă de
mult o problemă izolată a țărilor dezvoltate, ci și
a populației din țările sărace.”
Între anii 1975 și 2015, numărul persoanelor
afectate de hipertensiune la nivel mondial, a
crescut de la 600 milioane la peste 1,1 miliarde,
potrivit studiului. În timp ce în același interval, în țări
dezvoltate precum Germania, Australia, Canada
sau Japonia, numărul cazurilor de hipertensiune
a scazut, în țări mai sarace din sudul Saharei, în
Asia de sud și în unele state insulare din regiunea
Pacificului, numărul a crescut.
În anul 2015 numărul persoanelor hipertensive
care locuiau în Asia de est, de sud și de sudest se ridica la aproximativ 590 milioane. Numai
în China, numărul pacienților hipertensivi se
ridică la 226 de milioane, în timp ce în India
numărul acestora ajunge la 199 milioane.
Hipertensiunea rămâne în continuare o
problemă serioasă de sănătate și în țările din
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Europa centrală și de est, printre
care Croația, Ungaria, Slovenia
și Lituania, unde 1 bărbat din 3
este hipertensiv. În majoritatea
țărilor din Africa de Vest și Africa
Centrală, peste o treime din femei
sunt afectate de această problemă.
Studiul a arătat că la celălalt capăt
al scalei se înregistrează țări precum
Canada, Australia, Marea Britanie, SUA,
Peru, Coreea de Sud și Singapore, unde numai
1 femeie din 8 și 1 bărbat din 5 sunt afectați de
hipertensiune. Studiul a cuprins datele a peste
19,1 milioane de persoane adulte din 200 de țări.
Ezzati a subliniat importanța unei “strategii
eficiente” pentru a îmbunătăți alimentația celor
din țările în curs de dezvoltare. Acestora li se
recomandă o dietă bogată în legume și fructe
și scaderea semnificativă a consumului de
sare. Fără astfel de măsuri, scopul Organizației
Mondiale a Sănătății de a reduce problema
hipertensiunii la nivel mondial cu 25% nu va
putea fi atins.
Persoanele hipertensive sunt expuse unui risc
sporit de a suferi de afecțiuni ale sistemului
circulator, accidente vasculare, boli renale și
demență. Potrivit informațiilor Organizației
Mondiale a Sănătății, hipertensiunea reprezintă
tensiunea care depășește valoarea de 140/90.

FAMILIE

Sindromul Crup
- insuficiența respiratorie la copilul mic

Sindromul crup este o afecţiune respiratorie cauzată de o infecţie virală a
căilor respiratorii superioare care afectează în special laringele. Ca urmare
a inflamării mucoasei, căile respiratorii se îngustează, împiedică respiraţia
normală şi provoacă o tuse lătrătoare.
Termenul pseudocrup este folosit pentru a descrie stările de insuficienţă
respiratorie nocturnă suferite de copiii afectaţi de difteria crup. Datorită
vaccinurilor timpurii, difteria a dispărut astăzi aproape complet, iar termenul
pseudocrup a fost înlocuit cu crup sau sindrom crup.
Ce este pseudocrup?

Pseudocrup este o afecţiune care constă în
inflamaţia mucoasei laringelui şi apare cel mai des
în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 18 luni
şi 6 ani. La această vârstă, deschiderea laringelui
este încă foarte îngustă iar mucoasa reacţionează
foarte puternic la inflamaţii acute. Prin inflamare,
orificiul respectiv se îngustează suplimentar şi este
ameninţat de obturarea completă. Factorii de mediu,
vremea foarte umedă, poluarea şi fumatul pasiv
facilitează declanşarea acestei afecţiuni. Uneori sunt
posibile şi cauze alergice sau chiar bacterii.

Simptomele

Cel mic începe să tuşească, vocea devine tot mai
răguşită şi respiraţia este puternic afectată şi
este şuierătoare. Copilul suferă de insuficienţă
respiratorie, se instalează teama de sufocare
care îi creează o stare şi mai mare de agitaţie,
crescând suplimentar consumul de oxigen deja
redus. Ca urmare a lipsei de oxigen, buzele şi
unghiile încep să se coloreze într-o nuanţă
albastră,iar faţa devine tot mai palidă.

Prim-ajutor

• Luaţi copilul în braţe şi încercaţi să îl calmaţi.
• Mergeţi la aer, deschideţi larg fereastra sau
direct pe balcon, chiar dacă este iarnă.
• Opriţi încălzirea pentru a evita inhalarea de
aer uscat şi prăfos. Se recomandă aerul umed
şi rece care să ajute la dezinflamarea mucoasei.
Porniţi apa rece la duş şi agăţaţi prosoape
umede în camera copilului.
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• Cel mic ar trebui să bea cât mai multe lichide
(apă la temperatura camerei).
• Aşezaţi-l cu trunchiul mai sus faţă de restul
corpului.
• Dacă este cazul, administraţi medicamentele
prescrise de medic (ex: supozitoare cu cortizon
sau spray cu epinefrină).
În cazurile severe, când în ciuda administrării
de cortizon insuficienţa respiratorie se menţine,
sunaţi imediat la urgenţe.

Complicații posibile

Pseudocrup este de cele
mai multe ori inofensiv,
există însă şi riscul
extinderii spre urechea
medie,
trahee
sau
plămâni. În cazul unui
atac
bacterian
este
posibilă şi declanşarea
unei pneumonii.

Cum pot fi evitate astfel de
atacuri?

Trebuie să acordaţi atenţie unei alimentaţii
sănătoase şi echilibrate, să respectaţi un regim de
viaţă sănătos, cu multă mişcare în aer liber pentru
fortificarea sistemului imunitar al celor mici. În
cazul copiilor care suferă în mod repetat de astfel
de atacuri, pregătiţi-vă o trusă cu medicamente de
prim-ajutor şi folosiţi un umidificator, în special în
anotimpurile reci. De asemenea, părinţii trebuie să
evite să fumeze în locuinţă.

FAMILIE

Febra la copii
- ce se ascunde în spatele ei?

Copiii suferă mai des de febră decât adulţii. Unii copii se plâng de dureri de
burtă, stări de greaţă, uneori chiar şi de vărsături, în timp ce alţii prezintă
dureri de cap şi de membre. Uneori este prezentă şi tusea, nasul începe
să fie congestionat, au frisoane şi pofta de mâncare le dispare. Vorbim de
o stare febrilă atunci când temperatura organismului depăşeşte 38,5°C.
Însă în unele cazuri, deja o temperatură între 38°C şi 38,5°C este un
indicator clar al unei afecţiuni. Dimineaţa temperatura organismului este
cu 0,5 °C mai mică decât seara.
Cauze frecvente ale febrei

• Infecțiile vezicii urinare
• Apendicita
• Bronșita
• Meningita
• Infecția căilor respiratorii superioare
• Pneumonia
• Infecții gastrice
• Otita
• Mononucleoza
• Infecții virale (ex: anumite boli ale copilăriei)

Cum putem combate febra?

În majoritatea cazurilor, dar în special în rândul
copiilor, împachetările de răcire sunt foarte
eficiente. Este necesară acordarea de atenţie
la un sistem circulator stabil. În farmacie sunt
disponibile diferite medicamente antipiretice
care pot fi administrate şi fără reţetă. În cazul
copiilor foarte mici se recomandă administrarea
medicamentelor sub formă de supozitoare,
siropuri sau granule solubile, fiind prea mici
pentru a înghiţi tablete. Astfel, substanţa poate
acţiona foarte repede.
Siropurile au avantajul de a putea fi dozate
în funcţie de greutatea copilului. Folosirea
granulelor solubile se recomandă în special
copiilor mai mari. Valabil pentru toate
substanţele active: trebuie dozate în funcţie
de vârstă şi de greutatea copilului. Respectaţi
indicaţiile de dozare de pe ambalaj sau întrebaţi
medicul sau farmacistul.
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Când trebuie să vă adresați medicului?

Dacă starea febrilă durează peste 24 de ore,
se recomandă un consult medical. În cazul
sugarilor, febra poate fi singurul simptom al
prezenţei unei afecţiuni. Gravitatea stărilor
febrile diferă de la un caz la altul, iar spectrul
posibilităţilor variază de la o simplă rinită sau
cazurile foarte periculoase de meningită.
În următoarele situaţii este posibil ca starea
febrilă să depăşească valorile normale şi să fie
necesar un consult medical:
• Atunci când febra începe să pună organismul
în pericol (ex. convulsii febrile sau deshidratare)
• Când organismul da semne că nu reuşeşte să
combată afecţiunea
• Când există alte indicii ale unei afecţiuni severe
• Febra la nou-născuţi înainte de luna a 3-a de
viaţă
• Când starea febrilă conduce la un refuz
prelungit al celui mic de a bea lichide
• Stare febrilă fără cauze detectabile care
durează mai mult de trei zile
• Febră mare (la copii: peste 40*C) care se
menţine mai mult de o zi
• Stare febrilă care continuă în ciuda
tratamentului cu antibiotic
• Starea febrilă conduce la o stare prelungită
de oboseală şi sfârşeală a organismului (aşanumit “stare generală redusă”)
• În cazul în care chiar dacă nici una din
situaţiile de mai sus nu se aplică, însă părinţii
sunt în continuare îngrijoraţi.

Viza de publicitate nr.: 1340 din 18.11.2016

FAMILIE

Întărirea
sistemului imunitar
Rezistenţa proprie organismului reprezintă un sistem deosebit de eficient,
care însă poate trece prin scăderi temporare sau de durată. În copilărie,
sistemul imunitar nu este încă dezvoltat complet. Odată cu înaintarea în
vârstă, la fel ca şi organele, şi sistemul imunitar începe să dea semne de
îmbătrânire şi să nu mai funcţioneze la parametri optimi.
Factorii de stres pentru sistemul imunitar

Pe lângă factorii condiţionaţi genetic şi cei
externi (cum ar fi noxele din mediu) care ne
afectează sistemul imunitar, ne confruntăm şi
cu factori individuali care pot afecta pe termen
lung rezistenţa sistemului imunitar, cum ar fi
stresul permanent şi suprasolicitarea la locul
de muncă, excesele în consumul de alcool şi
tutun, anumite medicamente, administrarea în
exces de medicamentelor în general, expunerea
prelungită la soare, alimentaţia neregulată şi
insuficient de variată, zahărul în exces, privarea
de somn şi sedentarismul.

Cauzele condiționate de boală și
medicamente pentru un sistem imunitar
slăbit

Sistemul imunitar poate fi afectat şi de
afecţiuni metabolice, operaţii, radioterapii
şi medicamente. Persoanele cărora le sunt
administrate medicamente analgezice pe
o perioadă lungă de timp se confruntă cu o
inhibare a formării de celule imune speciale.
• Activitatea celulelor fagocitare scade simţitor
în cazul pacienţilor aflaţi sub tratament cu
anumite antibiotice.
• În cazul persoanelor diabetice, sistemul
imunitar are deseori de suferit, fapt resimţit
cel mai frecvent prin infecţii la nivelul căilor
respiratorii, a pielii şi a tractului uro-genital.
• Rezistenţa organismului este puternic afectată
prin radioterapie şi folosirea citostaticelor în
cazul pacienţilor cu tumori.
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Prin ce se caracterizează un sistem
imunitar slăbit?

Persoanele cu un sistem imunitar slăbit sunt
mai predispuse la infecţii şi suferă în medie de
3-4 infecţii anual. În plus, simptomele bolilor
sunt mult mai accentuate şi au nevoie de mai
mult timp pentru vindecare. În plus, se confruntă
şi cu o juxtapunere a mai multor afecţiuni: spre
exemplu, pe lângă bronşită suferă şi de sinuzită.

Iată cum vă puteți întări sistemul imunitar

• Întărirea sistemului imunitar reprezintă o
sarcină de durată. Este greşit să credem că
răcelile pot apărea numai în sezonul rece,
deoarece cei mai frecvenţi agenţi patogeni
pentru răceli sunt viruşii care nu sunt
specializaţi în anumite perioade ale anului şi ne
pot afecta indiferent de anotimp.
• Începeţi încă de azi un program de fitness
pentru sistemul dvs. imunitar: alimentaţia
echilibrată, bogată în vitamine şi fibre vegetale,
somn suficient şi mişcarea regulată, gimnastică,
înot etc. reprezintă un antrenament de succes
pentru rezistenţa propriului organism. Un bun
antrenament pentru sistemul imunitar poate
consta şi în stimularea sistemului circulator
prin vizitele la saună şi practicarea duşurilor
alternative
• Este important să nu exageraţi. Sporturile
de performanţă afectează în timp sistemul
imunitar, fapt confirmat de medicii sportivi cu
experienţă.

Tu
ai
un
produs
Tu ai un produs

acasă?
acasă?

BRONCAMIL SIROP
BRONCAMIL
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Supliment alimentar contine extracte de plante, sirop de
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ANALIZE MEDICALE
EXPLICATE

Ce investigații
sunt necesare
dacă răciți des?
De ce răciţi des?

Răceala comună (rinofaringita
acută) este este cea mai
frecventă
afecţiune
întâlnită în sezonul rece.
Este o infecţie virală, fiind
cunoscute peste 200 de
specii diferite de virusuri
care pot să producă
această boală. Deoarece
specii virale diferite pot
circula în acelaşi timp, o
persoană poate să dezvolte o
nouă răceală imediat după ce
a avut o răceală sau chiar în timp
ce mai prezintă încă semnele vechii
răceli. O altă cauză a răcelilor dese este marea
contagiozitate a virozelor şi transmiterea lor
aerogenă.

Cât de des este normal să răciţi?

Răceala comună afectează oameni de toate
vârstele. Sugarii şi copii mici (1-3 ani) se
îmbolnăvesc de răceală în medie de 7-8 ori pe
an, fără că acest lucru să se considere patologic.
Copiii mai mici de 5 ani care merg în comunitate
(creşă, grădiniţă) răcesc în mod normal de 3-4
ori pe sezon. În cazul copiilor mari şi al adulţilor,
1-2 răceli pe sezon sunt considerate normale.

Când trebuie să vă îngrijoraţi?

În cazul copiilor, răcelile repetate dar şi cele
trenante, care durează săptămâni la rând, sunt
motive de îngrijorare. Copilul care tot timpul
este răcit trebuie consultat de medicul pediatru
şi investigat pentru stabilirea cauzei.
Cele mai frecvente cauze pentru care copiii
răcesc mai des decât în mod normal sunt:
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vegetaţiile adenoide, polipi nazali,
igiena nazală defectuoasă
(copii nu ştiu să sufle nasul),
dar pot să fie şi cauze mai
grave precum: deficitele
imune, fibroză chistică,
bolile
metabolice,
astmul bronşic sau bolile
congenitale de cord.
Atât în cazul copiilor
cât şi în cazul adulţilor,
pentru
aprecierea
gravităţii răcelilor se va lua
în considerare atât numărul
infecţiilor pe sezon cât şi gravitatea
episoadelor:
Motive de îngrijorare în privinţa răcelilor pot fi:
• răcelile foarte frecvente (mai mult de 1-2
răceli pe sezon la adulţi sau 2-4 răceli pe sezon
la copii)
• episoadele lungi de răceală (simptome mai
mult de o săptămână)
• apariţia complicaţiilor (otită, sinuzită, pneumonie)
ce pot necesita chiar internarea în spital
• lipsa de răspuns la medicaţia obişnuită
simptomatică (antiinflamatoare, antipiretice)

Analizaţi-vă stilul de viaţă dacă răciţi des

Stilul de viaţă nesănătos conduce la scăderea
imunităţii şi aceasta poate să fie cauza pentru
care răciţi des. Cauzele ce pot să conducă la
slăbirea imunităţii sunt:
• alimentaţia nesănătoasă (alimente rafinate,
zahăr, margarină, aditivii alimentari), alcool, fumat
• suprasolicitarea psihică, stresul cronic,
sedentarismul
• lipsa somnului, muncă de noapte
• expunerea prelungită la dispozitive electronice

Evaluaţi-vă imunitatea prin
teste de laborator!

Imunitatea se poate testa prin
analize de laborator. Persoanele
care au probleme cu sistemul
imunitar pot solicita medicului
analize de laborator pentru
investigarea imunităţii. Astfel,
imunograma şi hemoleucograma
oferă informaţii valoroase despre
cum funcţionează sistemul imunitar
al unei persoane.
Imunograma măsoară anticorpii
produşi de organism după ce
acesta vine în contact cu microbii
(imunoglobulinele Ig A, Ig G, Ig M, IgE).
Nivelul seric al imunoglobulilnelor IgG, IgA
şi IgM arată capacitatea de apărare împotriva
infecţiilor virale şi bacteriene iar imunoglobina
IgE indică dacă pacientul suferă de alergii.
Un nivel scăzut de proteine serice reflectă de
asemenea probleme de imunitate, anticorpii
fiind constituiţi din proteine.
Hemoleucograma este o analiză uzuală foarte
valoroasă, indentifică numărul şi procentul
globulelor albe specializate în imunitate
(leucocite, limfocite, macrofage etc.) şi oferă
indicii pentru tipul de infecţie prezentă în
organism (acută, cronică, virală sau bacteriană)
şi despre răspunsul imunitar al organismului.

Verificaţi dacă aveţi o alergie

În cazul răcelilor dese este foarte adesea
vorba despre un teren alergic. Alergiile au
ca mecanism principal o reacţie imunitară
exagerată de apărare la substanţe care nu sunt
în mod normal dăunătoare pentru mucoasa
respiratorie.
Alergiile produc inflamaţia cronică a mucoaselor
căilor respiratorii, care devin sensibile şi
reacţionează violent la orice infecţie virală.
Alergiile întreţin infecţiile virale iar infecţiile
virale declanşează reacţiile alergice. Se creează
astfel un cerc vicios, cu simptome trenante şi
greu de controlat.
Testele pentru alergii se pot efectua la orice
vârstă. Identificarea alergenilor este foarte
importantă pentru că permite controlul alergiilor
respiratorii prin îndepărtarea sau evitarea
factorilor declanşatori (exemplu: mucegaiul din
casă, părul de animale, polen, etc.).

Consultaţi un specialist ORL

Examenul ORL este important în cazul răcelilor
dese. Poate depista dacă aceste dese răceli se
asociază cu o sinuzită cronică, o otită medie,

polipi nazali sau o deviaţie de sept nazal. Polipii
nazali apar adesea ca urmare a infecţiilor virale
repetate sau apar pe un fond alergic. Rezolvarea
infecţiilor respiratorii repetate se poate obţine
numai prin tratamentul corect al tuturor
cauzelor.

Faceţi un examen radiologic pulmonar

Examenul radiologic pulmonar este necesar
dacă răciţi des sau aveţi o răceală trenantă,
mai ales dacă: sunteţi fumător, aveţi o tuse
cronică mai veche de 3 săptămâni, aveţi un
junghi toracic, aţi scăzut în greutate recent sau
transpiraţi noaptea. Este un examen valoros
în aceste situaţii şi permite diagnosticul unor
afecţiuni grave ce se pot ascunde sub masca
unei răceli capricioase.

REȚINEȚI

• Răcelile dese nu sunt întotdeauna cauzate de
scăderea imunității.
• În spatele unei răceli care se vindecă greu se
pot ascunde alte afecțiuni.
• Dacă răciți des, nu ezitați să vă adresați
medicului dumneavoastră.
Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
Competență Apifitoterapie,
Acupunctură și Homeopatie
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INTERVIU

Farmacistul
Alphega
- mereu alături de tine!
Administrator și farmacist diriginte Raluca Bostan, farmacia Malvira Farm, Adjud.
Ce reprezintă profesia de farmacist pentru
dumneavoastră şi ce v-a inspirat să optaţi
pentru ea?
Încă de mic copil mi-am petrecut timpul printre
rafturile farmaciei, cotrobăind prin sertare şi
spionând-o pe mama mea, tot farmacist, când
prepara diverse unguente şi soluţii în laborator.
Eram fascinată de dedicaţia mamei pentru
profesie, de caracterul relaţiei cu pacientul.
Ea m-a inspirat să devin farmacist. În timpul
practicii nu conştientizam la fel de mult ca
după terminarea studiilor, importanţa relaţiei
farmacist-pacient. Văzându-mă în faţa faptului
împlinit, am realizat că se creează o conexiune
vitală, că pui suflet, te implici, devii bolnav odată
cu pacientul şi chiar îl înţelegi.
Şi iată-mă astăzi, la 30 de ani, cu experienţa
câştigată în farmacie, descoperind importanţa
farmacistului şi rolul sau în viaţa pacientului.
Cum a început povestea dumneavoastră?
Vorbiţi-ne puţin despre istoricul farmaciei
dumneavoastră.
Suntem penultima farmacie deschisă în Adjud,
în urmă cu aproape 20 ani. Mama mea este cea
care a pornit în această aventură, timp în care
jongla şi cu atribuţiile familiale, iar farmacia
s-a dezvoltat cu suflet şi pasiune pe parcurs. În
cadrul ei activăm, împreună cu mama, şi eu şi
sora mea.
Am realizat în ultima perioadă nevoia de
îmbunătăţire a serviciilor şi Alphega a fost
alături de noi pentru a ne da curajul să începem
acest proces de modernizare. În prezent
facem investiţii pentru schimbarea imaginii şi
dezvoltare.
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Dacă ar fi să vorbiţi despre provocările pe care
le aveţi că farmacist, care sunt ele?
Cea mai mare provocare o constituie creşterea
încrederii pacientului în farmacistul comunitar.
Cred că profesia de farmacist a avut de suferit
foarte mult de pe urma comportamentelor
mercantile ale multora dintre colegii mei
farmacişti.
Drept urmare pacientul nu mai conştientizează
importanţa farmacistului în societate şi îl
cataloghează drept vânzător de medicamente.
Trebuie să aducem această profesie la
standardul la care era acum 20-30 de ani, când
farmacistul era cel care îmbunătăţea starea
de sănătate a pacientului, când sfatul lui era
necesar, preţios, indispensabil chiar.
Care consideraţi că este rolul unui farmacist
într-o
comunitate?
Cum
contribuiţi
dumneavoastră şi echipa dumneavoastră la
viaţa comunităţii?
Echipa cu care lucrezi este foarte importantă.
Întotdeauna în colectivul nostru a existat o
colaborare; colaborare care evident este în
intersul pacientului. Ne consultăm pentru a
ne asigura că pacienţii noştri primesc cele mai
bune sfaturi.
Rolul farmacistului şi al colegilor lui este de
a se integra în comunitate, de a simţi “pulsul”
acesteia. Farmacistul trebuie să fie primul
contact al pacientului cu sistemul medical, el îţi
poate ameliora suferinţa ori te poate îndruma
spre un consult medical de specialitate.

Care este, din punctul dumneavoastră de
vedere, „reţeta de succes” a unei farmacii?
În farmacie auzi tot felul de poveşti, de la cele
mai uşoare suferinţe, până la adevărate drame.
Pentru că un pacient să-ţi devină fidel, important
este să-l asculţi şi să încerci să-i ameliorezi
suferinţa, iar dacă nu este de competenţa ta,
să-l direcţionezi înspre medicul competent.
Evident că pacienţii revin şi datorită
disponibilităţii
medicamentelor
necesare
tratamentului. Nu poţi ţine pacienţii sănătoşi
doar cu sfaturi, dar cu depozitul gol. Cred că
şi personalul farmaciei îşi asumă o parte din
“vină”. Fiecare pacient interacţionează mai bine
sau se simte mai apropiat de unul sau altul din
angajaţi. Asta nu-i un lucru rău, în fond suntem
mai mult decât un colectiv, suntem o familie.
Care sunt motivele pentru care pacienţii revin
în farmacia dumneavoastră? Puteţi să ne daţi
câteva exemple?
Consider că sunt norocoasă pentru că miam putut exercita profesia într-un orăşel mic,
în care pacienţii sunt fideli, iar comunicarea
cu aceştia se leagă mai uşor. Mai ales că eu
am copilărit în farmacie şi am avut ocazia
să interacţionez cu pacienţii, să-i cunosc
îndeaproape. Relaţia cu pacienţii noştri este
una strânsă. Unii pacienţi traversează tot oraşul
pentru a veni la noi în farmacie. În cazul nostru,
disponibilitatea ne recomandă. Ne străduim în
permanenţă să ţinem pasul cu toate noutăţile
din domeniu, pentru a putea consilia pacienţii în
privinţa noilor metode de tratament.
Farmacistul Alphega reprezintă farmacistul
de familie. Puteţi să ne descrieţi conceptul de
„farmacist de familie”?
Farmacistul de familie reprezintă farmacistul
care şi aduce aminte că acum o lună de zile ai
fost la farmacie şi că ai primit sfaturi despre
îmbunătăţirea stării de sănătate a copilului tău,
iar când revii cu o problemă a părintelui sau a
ta, acesta te întreabă ce mai face copilul tău.
Este cel care te cunoaşte, îţi cunoaşte familia şi
are un sfat pentru fiecare din membrii acesteia.
De ce ar trebui să se orienteze pacientul
către o farmacie de familie, spre deosebire
de o farmacie de lanţ? Cum aţi caracteriza
activitatea dumneavoastră într-o astfel de
farmacie?
Cred că într-o farmacie de familie atmosfera e
alta, mai caldă, mai primitoare, mai prietenoasă.
Noi ne cunoaştem pacienţii. Într-o farmacie de
lanţ sesizez răceala angajaţilor, disponibilitate

există, însă interesul şi devotamentul
farmacistului dintr-o comunitate restrânsă, de
familie este notabil mai intens.
Mai mult, avem o bază de date a pacienţilor şi
ne interesăm periodic de sănătatea lor şi cum
putem să venim în sprijinul nevoilor acestora,
de exemplu prin aprovizionare eficientă.
Ce s-a schimbat în farmacia dumneavoastră
odată cu aderarea la programul Alphega?
Farmacia noastră este una micuţă, intimă, în
care înainte de aderare, produsele erau aşezate
pe raft fără vreun soi de aranjament. Odată
cu aderarea la programul Alphega, ordinea a
“aterizat” în farmacie. Angajaţii sunt preocupaţi
de aspectul rafturilor noi, iau parte la cursuri
de perfecţionare mai des, iar eu, în calitate de
farmacist, am ocazia să îmbunătăţesc sistemul
operaţional datorită informaţiilor preţioase
oferite de iniţiatorii proiectului.
Care a fost reacţia pacienţilor când au intrat în
noua farmacie Malvira-Alphega?
Iniţial câţiva din pacienţi au întrebat panicaţi
dacă închidem, ne mutăm sau am vândut
farmacia. Evident i-am calmat explicându-le
intenţia noastră şi ce beneficii oferă modificările
implementate de Alphega.
Alphega ne ajută să ne modernizăm şi astfel
îmbunătăţim serviciile acordate pacienţilor.
Părerile pacienţilor sunt bune, au primit cu
căldură iniţiativa noastră, mai ales când au
înţeles care sunt paşii necesari schimbării, sunt
inspiraţi de ei şi sunt realizaţi pentru ei, pentru
îmbunătățirea relaţiei cu ei.
O farmacie Alphega este o farmacie aproape de
pacienţi? Cum veţi fi mai aproape de pacienţii
dumneavoastră de acum înainte?
Odată cu implementarea tuturor beneficiilor
proiectului Alphega, vom reuşi să fim mai
aproape de aceştia, prin programe dedicate
afecţiunilor cronice. Iar odată cu perfecţionarea
cunoştinţelor angajaţilor vom putea fi mai
apropiaţi de pacienţi, oferindu-le consultanţă
personalizată şi opţiuni de tratament pentru ei.
Aveţi
un
mesaj
pentru
pacienţii
dumneavoastră?
Vrem să ne ocupăm de fiecare pacient în parte
pentru ca relaţia noastră să fie mai durabilă
şi astfel să creştem încrederea acestora
în farmacistul de familie. Cu răbdare şi
devotament avem grijă de fiecare membru al
familiei dumneavoastră.
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AFECȚIUNI

Inflamația
vezicii urinare
- în sezonul rece

Riscul dezvoltării unei inflamaţii a vezicii urinare este mai mare în
sezonul rece. Frigul este un factor favorizant pentru dezvoltarea unei
inflamaţii bacteriene la nivelul vezicii urinare. Cauza infecţiilor urinare
este reprezentată însă de bacterii, care ajung să se înmulţească şi să se
ataşeze la nivelul căilor urinare, producând iritaţia şi inflamaţia acestora.
Femeile sunt mai expuse

Expunerea la temperaturi joase, un consum
insuficient de lichide şi sistemul imunitar
deficitar reprezintă factori propice pentru
evoluţia unei astfel de afecţiuni. Femeile
sunt afectate mai frecvent de aceste atacuri
bacteriene la nivelul vezicii urinare. Explicaţia
stă în dimensiunea mult mai mică a uretrelor,
comparativ cu bărbaţii. Astfel, agenţii
patogeni ajung mult mai simplu în organism.
Temperaturile scăzute şi stresul afectează
sistemul imunitar din regiunea respectivă a
organismului. Ca măsură preventivă trebuie
ajustat consumul de lichide şi evitarea expunerii
organismului la frig.

Nu apelați întotdeauna la soluții chimice

Nu apelaţi la antibiotice de îndată ce constataţi o
inflamaţie a vezicii urinare. Expuneţi organismul
la un stres inutil, iar administrarea regulată de
antibiotic va creşte rezistenţa organismului la
efectul acestora, urmând să devină inutile în
cazul unei afecţiuni severe. Inflamaţiile uşoare
ale vezicii pot fi tratate cu preparate pe bază
de substanţe naturale, mult mai bine tolerate
de organism decât antibioticele. La primele
semne ale unei vezicii inflamate, puteţi apela
la preparatele cu extract din merişor sau
strugurii ursului, care sunt principalele remedii
naturiste, pentru infecţiile urinare, având efecte
antiseptice şi antiinflamatoare la nivelul căilor
urinare.
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Este indicat să efectuaţi un examen sumar
al urinei şi o urocultură pentru evidenţierea
bacteriilor în urină.

Hidratați-vă!

Chiar şi cei care optează pentru tablete, nu
trebuie să uite necesitatea unui consum sporit de
lichide, respectiv de minim 2 litri / zi. Numai aşa
pot fi eliminate lichidele din vezică, stimulând
procesul de vindecare. Pentru stimularea
clătirii vezicii, puteţi consuma ceai diuretic, care
poate conţine frunze de mesteacăn şi ortosifon,
cunoscutele pentru efectul diuretic. Foarte
important: dacă inflamaţia vezicii urinare este
însoţită de o stare febrilă sau/şi de sânge în
urină, este indicat să va adresaţi unui medic.

Măsuri pentru anotimpul rece

• Nu vă aşezaţi pe suprafeţe reci (bănci, pietre,
ziduri etc).
• Purtaţi pulovere şi geci mai lungi de nivelul
şoldurilor. De asemenea, purtaţi încălţăminte
călduroasă.
• Dacă suferiţi de o predispoziţie pentru
inflamaţii ale vezicii urinare: consumaţi ceaiuri
diuretice.
• În cazul inflamaţiilor minore, apelaţi la
preparatele naturiste.
• Fructele şi legumele vor accelera procesul de
vindecare.
• În cazul stărilor febrile, a sângelui în urină,
prezentaţi-vă imediat la medic!

AFECȚIUNI

Răceala

- prevenție și tratament
Răceala sau infecţia gripală se face
simţită prin simptome precum tusea,
durerile în gât, durerile de cap, de membre,
oboseală şi stări febrile. Agenţii patogeni
sunt diferiţi viruşi, cum ar fi rinovirușii care
se transmit prin aer.
Măsuri preventive

Odihna şi somnul sunt benefice pentru o
recuperare cât mai rapidă în cazul răcelilor.
O cură suplimentară de infuzie cu ceai de tei
şi flori de soc, băile la picioare pot combate
răceala încă de la primele simptome. Numai
cei căliţi reuşesc să treacă peste iarnă fără
probleme. Practicarea regulată de sport,
vizitele la saună şi băile fierbinţi sau duşurile
alternative stimulează sistemul imunitar.
Pregătirile pentru sezonul rece trebuie să
înceapă cu trei luni în avans.
Cea mai bună protecţie împotriva răcelii este
starea bună a sistemului imunitar. Capacitatea
de protecţie a organismului poate fi stimulată
cu câteva plante medicinale cum ar fi
echinaceea (Echinacea purpurea, Echinacea
pallida), eupatorium, indigo sălbatic (Baptisia)
sau tuia, care pot fi combinate sau consumate
separat în ceaiuri. Atenţie însă la dozarea
corectă. Doar aşa poate fi garantată eficienţa
acestora. Alimentaţia sănătoasă joacă şi ea un
rol important. Consumaţi vitaminele necesare,
în special C şi B sub formă de fructe citrice, kiwi
sau tablete. Dacă este consumată în cantităţi
suficiente, vitamina C sprijină sistemul imunitar.

Cei care se simt expuși riscului de a
răci, trebuie să își întărească din timp
rezistența organismului:
• prin vizite regulate la saună,
• prin duşuri alternative calde/reci,
• prin mişcare la aer curat,
• prin stimuli din plante disponibili în farmacii.
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Îmbrăcămintea trebuie adaptată la condiţiile
meteo pentru a evita răcirea organismului.
Dacă însă răceala îşi face simţită prezenţa,
• Acordaţi atenţie unei îngrijiri corespunzătoare
a organismului,
• Hidrataţi-vă suficient,
• Asiguraţi suficientă umiditate în spaţiile
încălzite.
Dat fiind faptul că nu există medicamente
împotriva viruşilor, tratamentul este doar
simptomatic. Medicamentele de răceală conţin
substanţe active tipice simptomelor răcelii şi
îmbunătăţesc starea generală a organismului.
Inclusiv metodele populare împotriva răcelii,
cum ar fi inhalaţiile, împachetările pentru
scăderea febrei, sunt apreciate şi în prezent
datorită eficienţei.
Tratamentul răcelilor “banale” diferă în
funcţie de simptome, iar medicamentele sunt
disponibile în farmacii, fără a necesita reţetă.
Prin respectarea câtorva măsuri generale,
răceala simplă cu tuse, nas congestionat şi
febră uşoară se vindecă şi fără supraveghere
medicală. Dacă însă simptomele se prelungesc
pe o perioadă de peste 10 zile, se recomandă
consultarea unui medic.

AFECȚIUNI

Răcit la
locul de muncă
În medie, un angajat din doi suferă în sezonul rece de o infecţie gripală.
Contactul cu persoană răcită este greu de evitat tocmai la locul de muncă.
Vă oferim câteva sfaturi pentru a evita riscul de infecţie la locul de muncă
şi cum ar trebui să reacţioneze angajaţii răciţi.
Cât de mare este riscul de infecție la locul
de muncă în timpul unui val de răceală?
Riscul este foarte mare. Viruşii de răceală
se transmit prin aer. Atunci când strănutăm
sau tuşim, viruşii pot ajunge la distanţe de 1
metru, astfel că persoanele care lucrează în
spaţii compacte sau cei care se află în contact
cu diferite persoane, spre exemplu la serviciul
clienţi, sunt mai expuşi riscului de infecţie decât
angajaţii din halele mari, unde contactul între
persoane este mai puţin apropiat. Profesorii şi
educatorii sunt şi mai expuşi, deoarece copiii
răcesc mult mai des decât adulţii, având un
sistem imunitar în formare.

Deseori există conflicte în spațiile comune
referitoare la temperatura ambientală și
de situația aerisirii.
Atunci când temperatura din spaţiul
de muncă este setată la o valoare
prea mare, iar spaţiile sunt
aerisite insuficient, riscul
de transmitere a răcelilor
creşte. Aerisirea regulată
a încăperilor scade riscul
prezenţei viruşilor întrun spaţiu, iar umiditatea
aerului
din
camera
creşte. Instalaţiile de aer
condiţionat pot afecta şi ele
sănătatea. În multe birouri,
aceste instalaţii sunt reglate
necorespunzător şi devin sursa
răcelilor prin aerul rece şi uscat pe
care îl produc. Rugaţi responsabilul să
nu seteze instalaţia la o temperatură prea joasă.
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Cum ar trebui să ne comportăm în calitate
de angajați atunci când simțim primele
simptome de răceală?

Mulţi angajaţi încep în acest stadiu să consume mai
multe fructe şi vitamine pentru a se menţine apţi de
muncă. Însă deseori stadiul răcelii este prea avansat
pentru a mai putea fi evitată. Infecţia începe deseori
cu probleme la înghiţire şi dureri în gât. Încercaţi
să menţineţi mucoasele (gât, nas) cât mai umede
şi mai calde. Pentru a evita transmiterea infecţiei:
păstraţi distanţa faţă de ceilalţi colegi, spunându-le
acestora şi motivul. Cu siguranţă vor înţelege.

Răceala poate deveni mai severă când
continuăm să mergem la muncă?
Depinde de natura activităţii. Cei care nu
trebuie să depună eforturi fizice şi pot controla
simptomele răcelii, ar trebui să se prezinte
în continuare la muncă. Nu însă şi
dacă răceala este însoţită de
febră, deoarece riscă alte
afecţiuni secundare cum ar
fi miocardită (inflamarea
muşchiului inimii). Dacă
observaţi că aveţi febră,
luaţi legătura cu medicul
de familie, deoarece în
acest stadiu, viruşii s-au
extins deja în întregul
organism prin mucoase.
Trebuie să ţineţi seama că
riscul de infecţie este foarte
mare, astfel că aţi putea provoca
îmbolnăvirea şi astfel absenţa mai
multor angajaţi, prezentându-vă răciţi
la muncă.

AFECȚIUNI

Periostita
- inflamația oaselor

Periostul este un ţesut conjunctiv care acoperă aproape întreaga suprafaţă
a osului. Atunci când se instalează periostita, ţesutul respectiv este
inflamat. Dat fiind faptul că periostul conţine nenumăraţi nervi, pe lângă
vasele de sânge şi cele limfatice, o astfel de inflamaţie este de regulă
dureroasă.
În spatele inflamaţiei osoase se pot ascunde
diverse cauze. Cele mai frecvente sunt
suprasolicitările prin sport, cum ar fi:
• antrenament prea intens sau extins
• schimbarea condiţiilor de antrenament,
respectiv a solului
• schimbarea tehnicii
• încălţăminte necorespunzătoare sau material
nepotrivit
• deformări ale piciorului

Periostita cauzată de agenți patogeni

Pe lângă suprasolicitare, inflamaţia osoasă
poate fi provocată şi de agenţi patogeni precum
virusuri şi bacterii. Deseori, simptomele apar
pe fondul unei inflamaţii a măduvei osoase şi a
oaselor.
Agenţii patogeni pot pătrunde în organism
printr-o accidentare sau o operaţie, dar este
posibil că aceştia să fie deja prezenţi în organism
şi să ajungă în oase prin sânge. Aceste
situaţii sunt posibile în cazurile de
sifilis, tuberculoză sau febră
tifoidă.

Simptomele tipice ale
periostitei

Indiferent că inflamaţia
osoasă apare în zona
gambei,
a
cotului
sau a călcâiului, este
întotdeauna însoţită de
durere, resimţită mai
ales în timpul mişcării
sau sub presiune. Durerea
poate însă să apară şi în
repaus.
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În mod normal, intensitatea durerii scade când
organismul este în repaus şi reapare odată cu
reluarea mişcării. Zona afectată se înroşeşte şi
este caldă la atingere. Pe lângă dureri, printre
simptome se numără şi inflamarea zonei
afectate şi limitarea libertăţii de mişcare.

Tratamentul periostitei

Tratamentul periostitei diferă în funcţie de cauză.
Dacă avem de-a face cu o infecţie bacteriană,
doctorul ne va recomanda de cele mai multe ori
un tratament antibiotic. În cazul suprasolicitării
fizice, se recomandă în primul rând repaus. În
plus, durerile pot fi reduse în intensitate prin
aplicarea de comprese reci şi administrarea de
medicamente antiinflamatoare. În cazuri rare
se recomandă intervenţia chirurgicală pentru
îndepărtarea focarului inflamaţiei. Inflamaţiile
osoase sunt de durată. Uneori este nevoie
de luni întregi până la dispariţia completă a
durerilor. Chiar şi după un interval mai lung
lipsit de simptome, este posibil că durerile să
reapară spontan. Această situaţie este posibilă
în special atunci când antrenamentele fizice
sunt reluate prea devreme.
În general, se recomandă că după depăşirea cu
bine a inflamaţiei, antrenamentele să fie reluate
trepatat, crescător: începeţi cu antrenamente
scurte, nu prea dese. Dacă simţiţi că durerea
reapare, întrerupeţi activitatea fizică. Încercaţi
să alternaţi tipurile de sport. În locul alergării,
aţi putea opta pentru înot. În cazul disconfortului
intens sau repetat, se recomandă să vă adresaţi
din timp medicului.

FARMACISTUL
ALPHEGA

Pseudoestrogenii
- o amenințare pentru sănătate

În ultimii ani s-a acordat o tot mai mare importanţă efectelor produse
asupra sănătăţii de aceşti pseudoestrogeni care sunt omniprezenţi în
viaţa noastră.
Ce sunt pseudoestrogenii?

Pseudoestrogenii
sunt
compuşi chimici, lipofili
care copiază întocmai
efectele
estrogenului
natural
(hormon
feminin),
dar
care
nu sunt identici ca
structură cu acesta.
Aceştia
au
afinitate
pentru aceiaşi receptori
ca şi estrogenul şi astfel
“mimează” efectele acestuia
din
urmă.
Prin
urmare,
pseudoestrogenii pot perturba echilibrul
hormonal al organismului. Cei mai cunoscuţi
pseudoestrogeni sunt parabenii, ftalaţii şi
bisfenolul A.

Unde se găsesc pseudoestrogenii?

Parabenii sunt utilizaţi în principal ca şi
conservanţi în produse cosmetice (demachiante,
fond de ten, rujuri) şi de îngrijire personală
(deodorante, şampoane, paste de dinţi).
Ftalaţii îi găsim în parfumuri, lacul de unghii,
detergenţi, creme de corp, jucării din cauciuc
moale, tuburi flexibile (catetere, truse de
perfuzii).
Bisfenol A găsim în recipientele de plastic:
flacoane, caserole, dopuri de plastic, jucării de
plastic, folia de plastic din interiorul conservelor.

Cum ne afectează?

Pseudoestrogenii ajung în organism din
produsele de îngrijire personală pe care
le aplicăm pe piele (doamnele folosesc o
mulţime), din alimentele şi băuturile ambalate
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sau utilizate din recipiente de plastic (flacoane,
cutii alimentare, biberoane). Aceştia migrează
uşor din materialele plastice în alimente şi
băuturi mai ales la temperaturi ridicate sau în
mediu acid (băuturi carbogazoase).
Astfel se consideră că pseudoestrogenii sunt
responsabili de maturizarea precoce a fetiţelor
(cu 2-4 ani mai devreme decât acum 50 de
ani), severitatea sindromului premenstrual,
incidenţa crescută a chisturilor ovariene, a
fibroamelor uterine şi chiar a cancerului de sân
şi ovarian. La băieţi pseudoestrogenii provoacă
efeminare excesivă, iar la adulţi probleme de
potenţa, calitatea slabă a materialului seminal,
boli de prostată, până la cancer testicular.
Pseudoestrogenii afectează ambele sexe
având efecte semnificative asupra capacităţii
de concepţie (1 din 5 cupluri se confruntă cu
probleme de infertilitate).

Aceştia sunt totodată responsabili cu îngrăşarea,
provocând dezvoltarea în exces a ţesutului
adipos, în special abdominal. Estrogenul în
exces creşte cantitatea de grăsime corporală.
Ţesuturile grase produc şi stochează mai
mult estrogen, formându-se un cerc vicios ce
pune bazele unei îngrăşări continue, ce poate
degenera în obezitate.

Ce putem face să reducem expunerea la
pseudoestrogeni?

• Folosiţi produse dermato cosmetice şi de
îngrijire de bună calitate pe care este specificată
lispa parabenilor şi a ftalaţilor, atât cât este
posibil.
• Evitaţi depozitarea şi încălzirea alimentelor
în recipiente de plastic (acestea pot fi
folosite la depozitarea alimentelor uscate, a
medicamentelor).
• Consumaţi apă din recipiente de sticlă.
• Renunţaţi la jucăriile din plastic moale
pe care copii le rod şi încercaţi să
utilizaţi biberoane certificate
pe care se specifică lipsa
BPA (bisfenolA).

• Limitaţi consumul de conserve şi produse
semipreparate.
În ceea ce priveşte alimentaţia, legumele
precum varză de Bruxelles, varză, conopidă,
broccoli şi avocado conţin anumiţi fitonutrienți
care ajută organismul să lupte împotriva
acestor compuşi estrogenici.
Introducerea lor în dietă poate contribui la
echilibrarea hormonală, subţierea stratului
adipos şi contracararea efectelor nocive ale
pseudoestrogenilor asupra organismului

ÎNGRIJIRE

Vitaminele
Vitaminele sunt absolut esenţiale pentru nenumărate reacţii chimice din
corpul nostru, pentru creştere şi dezvoltare şi pentru un organism sănătos
şi imun. Spre deosebire de animale, omul are nevoie de un aport regulă de
vitamine, cum ar fi cel de vitamina C.
Doza zilnică de vitamine

Recomandările referitoare la necesarul zilnic de
vitamine sunt prevăzute sub formă de directive
şi variază în funcţie de instituţiile care stabilesc
respectivele indicaţii. Diferenţele se datorează
dificultăţii de a stabili cu exactitate necesarul
de vitamine din organism. În Statele Unite ale
Americii, oamenii de ştiinţă par să recomande
aşa numite supradoze de vitamine. Această
abordare ar trebui însă privită cu ochi critici,
deoarece după o anumită cantitate, vitaminele
sunt eliminate din organism fără a fi procesate,
iar pe de altă parte, supradozele anumitor
vitaminele provoacă o creştere a necesarului
altora în vederea procesării, ajungându-se chiar
la carenţe.

Vitamine: carenţe

Există numeroase simptome necaracteristice
care indică anumite carenţe de vitamine
precum pielea uscată, crăpată, unghiile
fisurate, probleme de creştere ale părului, pot
fi simptomele unor carenţe de vitamine din
organism.
Există situaţii care pot conduce la instalarea
carenţelor de vitamine precum:
• Dietă monotonă constând în principal din
„calorii goale”.
• Tulburări de resorbţie datorate problemelor
de digestie (tulburări ale bilei sau de resorbţie
în urma operaţiilor intestinale, a afecţiunilor
intestinale cronice sau infecţioase etc.
• Necesar crescut de vitamine, în situaţii de
stres, în perioada de sarcină sau a efortului fizic
extrem.
• Probleme de stocare a vitaminelor în cazul
insuficienţelor hepatice.
• Eliminare sporită a vitaminelor pe fondul
insuficienţei renale sau hepatice sau a
transpiraţiei abundente.
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Carenţele sunt periculoase în mod special
pentru următoarele persoane:
• Sugarii hrăniţi pe termen lung doar cu lapte
matern (peste patru luni).
• Copiii şi tinerii cu diete neechilibrate (prea
multe dulciuri) şi necesar sporit condiţionat de
creştere.
• Femeile gravide, deoarece începând din
cea de-a patra lună de sarcină, necesarul de
vitamine creşte.
• Persoanele în vârstă: diete neechilibrate de
cele mai multe ori, capacitate de absorbţie
redusă odata cu vârsta.
• În cazul consumului constant de alcool pot
apărea carenţele de vitamina B1.

Vitamine obţinute sintetic

Piaţa oferă deja de ceva vreme, posibilitatea de
a consuma vitaminele sub formă „sintetică”.
Din punct de vedere chimic, aceste vitamine
obţinute sintetic, au aceeaşi structură ca şi cele
naturale. Însă fructele, legumele şi produsele
animale conţin vitamine pe care le oferă în
combinaţie cu alte substanţe importante,
despre a căror funcţionare în corpul uman nu
se cunosc nici în prezent toate datele. Pericolul
supradozării din surse naturale este şi el mai
mic.

Supradozare

Excesul de vitamine solubile în apă este
eliminat, de regulă, prin rinichi sau prin ficat
şi de aceea consecinţele sunt numai pe termen
scurt. Vitaminele liposolubile (A, D, E şi K) se
depun în organism şi pot avea urmări neplăcute
în cazul exceselor. În special în rândul celor mici,
este foarte importantă evitarea supradozării
cu vitamine „sintetice”. Nu depăşiţi cantităţile
prescrise de medic.

ÎNGRIJIRE

Exerciții de
concentrare
- la locul de muncă

Fie că este vorba de birou, şcoală sau acasă, în viaţa omului modern apar
frecvent următoarele situaţii: lista sarcinilor pe care le avem de îndeplinit
este tot mai lungă, iar în timp capacitatea de concentrare şi performanţă
par să scadă. Puteţi învăţa să faceţi faţă stresului fără să vă sacrificaţi
capacitatea de concentrare şi vitalitatea.
Exerciții de concentrare

O ambianţă plăcută, aer curat, dietă echilibrată
şi somn suficient reprezintă condiţiile de bază.
Însă nu întotdeauna sunt şi suficiente. Exerciţiile
de concentrare sunt menite să stimuleze fluxul
de energie, să vă ajute să depăşiţi stările de
încordare, să stimuleze sistemul circulator
şi interacţiunea ambelor emisfere cerebrale,
sporind astfel performanţa şi capacitatea de
memorare.
Exerciţiul 1: luaţi o poziţie dreaptă, în picioare.
Ridicaţi genunchiul drept şi atingeţi-l cu cotul
braţului stâng. Concomitent, întindeţi braţul
drept în spate. Reluaţi poziţia dreaptă. Ridicaţi
apoi genunchiul stâng şi atingeţi-l cu cotul
braţului drept. Repetaţi exerciţiul de mai multe
ori, în propriul dumneavoastră ritm.
Exerciţiul 2: încercaţi acum să atingeţi talpa
piciorului drept cu mâna stângă şi invers,
însă pe la spate. Pentru mai multă varietate,
folosiţi-vă imaginaţia pentru aceste exerciţii. De
reţinut că trebuie să vă aplecaţi de la mijloc şi
să coordonaţi mişcările jumătăţii din stânga a
corpului cu jumătatea din dreapta.

Exerciţii de relaxare la locul de muncă

1. Masajul urechilor
Urechile sunt prevăzute cu circa 200 de puncte
de acupunctură, iar prin masarea acestora,
stimulaţi întreaga energie din organism.
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Prindeţi urechile între degete şi masaţi
marginile urechii, trăgând uşor în afară.
Masaţi apoi înspre vârful urechilor. Prindeţi
apoi urechea mai adânc între degetul mare
şi arătător şi masaţi din nou înspre vârful
urechilor. Repetaţi masajul până când întreaga
ureche este masată, de la lob la vârf.
2. Masarea punctelor de acupunctură din
claviculă
Aproximativ 2 cm la dreapta şi la stânga faţă
de stern, sub claviculă se află două puncte de
acupunctură. Masarea acestora vă va ajuta să
depăşiţi stările de stres şi anxietate. Frecaţi
punctele cu degetul mare şi arătătorul unei
mâini în timp ce plasaţi cealaltă mână pe
abdomen.
3. Taparea timusului
Timusul este localizat în spatele sternului.
Glanda timusului produce limfocite T necesare
organismului pentru combaterea infecţiilor şi
gestionării energiei din corp. Stările stresante,
problemele
emoţionale,
frica,
certurile
afectează timusul. Tapaţi uşor cu pumnul strâns,
de 10-12 ori în sensul acelor de ceasornic, pe
mijlocul cutiei toracice. Veţi simţi cu nivelul de
energie creşte, cum vă simţiţi revigoraţi şi cum
se instalează în organism o senzaţie de relaxare.

Tinerețe fără bătrânețe
fumat
r
a
n
o
m
l
și viață fără decamoarte!
ncer pu
Vino în perioada 16 ianuarie - 31 martie 2017 în farmaciile Alphega semnalizate
cu afișul campaniei și află mai multe despre campania “Spune Stop fumatului”.
ȘTIAI CĂ FUMATUL ESTE O BOALĂ?
Conform OMS (Organizației Mondiale a Sănătății),
în ICD-10 - Clasificarea tulburărilor mentale și de
comportament fumatul este încadrat ca fiind boală
cronică:
• Dependență tabagică (WhO ICD 10)
• Dependență nicotonică (APA DSM IV)
DE CE SĂ RENUNȚI LA FUMAT?
O viata sănătoasă
Alege o viață mai sănătoasă pentru
tine și apropiații tăi. Renunțarea la
fumat prezintă o suită de avantaje, atât
pe termen scurt, cât și pe termen lung,
îmbunătățind starea generală de sănătate
și reducând riscul apariției afecțiunilor
cauzate de acest obicei nociv.
Riscul unor boli grave
Dacă pe tine nu te sperie bolile cronice de plămâni,
cancerul cavității bucale, cataracta, anevrismele
aortei abdominale, leucemia mieloidă acută, află că
aceste primejdii se extind și asupra apropiaților tăi, pe
care i-ai transformat încet și sigur în fumători pasivi.
Aceștia sunt soțul/soția și chiar copilul tău!
Fumatul te poate orbi
Oamenii care fumează sunt de patru ori mai predispuși
la orbire, comparativ cu cei care nu au acest obicei.
Mulți indivizi nu cunosc această legătură dintre fumat
și degenerarea maculară, însă ea trezește îngrijorări în
lumea medicală. Degenerarea maculară este o boală
cronică a ochilor care poate cauza pierderea vederii în
centrul câmpului vizual. Până acum, studiile au indicat
că fumatul este responsabil pentru 20 de procente din
cazurile de orbire înregistrate la persoane peste 50 de ani.
Poți evita problema îngrășatului
Contrar credințelor populare care circulă printre
fumători, renunțarea la acest obicei nu aduce creșteri

în greutate. E adevarat că în lipsa țigărilor ești tentat/ă
să ronțăi orice, însă aici intervine voința fiecăruia.
Dacă disperarea de a trage un fum de țigară te
împinge să te răzbuni pe tot ce găsești în
frigider, este absolut normal să iei proporții.
Înlocuiește nicotina cu produse substitut,
cum sunt guma de mestecat sau
plasturii speciali concepuți pentru cei
care vor să renunțe la fumat și astfel vei
evita problemele cu greutatea.
Fumatul îți afectează oasele
De mult timp, acest viciu a fost asociat
cu osteoporoza. Comparativ cu bărbații,
se pare că femeile au un risc mai crescut
de dezvoltare a acestei boli. Spre deosebire de
femeile care nu fumează, fumătoarele produc mai
puțin estrogen și tind să experimenteze menopauza
mai devreme, lucru care poate contribui la pierderea
de masă osoasă.
Fumatul afectează fertilitatea
Dacă plănuiești să-ți extinzi familia în viitorul apropiat,
renunță la otrava ascunsă în pachetele de țigări.
Nicotina are efecte devastatoare asupra aparatului
genital și, nu în ultimul rând, asupra fertilității. Mai
mult decât atât, fumatul este unul dintre principalii
factori care determină sindromul morții subite la
sugar.
Fumatul îmbătrânește tenul
Tenul fumătorilor îmbătrânește prematur din cauza
radicalilor liberi conținuți în fumul de țigară (produc
deteriorarea celulelor). De asemenea, un studiu
efectuat recent de dermatologi a scos la iveală faptul
că fumatul activează producerea unor enzime care
distrug colagenul, principala proteină ce conferă
elasticitate pielii.
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Trenduri în fitness
pentru 2017
În anul 2017, mişcarea prin dans se va bucura în continuare de popularitate.
Va prezentăm în cele ce urmează cele mai noi trenduri în materie de
fitness pentru noul an.
Aerial Yoga

Aerial Yoga este o combinaţie
de yoga, gimnastică acrobatică
şi antrenament de forţă, iar
exerciţiile nu se realizează la
sol ci în aer. Nou trend provine
din SUA şi le oferă posibilitatea
participanţilor de a-şi întinde şi de
a-şi tonifia abdomenul şi spatele.
Pe lângă forţă, aerial yoga conţine şi
elemente de relaxare.
Sunt folosite materiale trapezoidale care
se aseamănă unor hamace. Ambele capete ale
materialelor sunt prinse într-un cârlig şi nu în două
cum este cazul hamacelor. Vă puteţi aşeza, întinde
sau antrena cu ajutorul hamacelor de yoga.

Hot Hula

Similar trendului zumba, şi hot hula se bazează
pe elemente de dans. Ce diferă sunt ritmurile
şi mişcările. Hot Hula foloseşte muzică de tobe
specifică regiunii Polinezia şi ritmuri de reggae,
pe care se execută mişcări tradiţionale hula.
Prin dans sunt antrenate toate grupele mari
de muşchi în special picioarele, posteriorul şi
trunchiul. Cu cât muzica este mai rapidă, cu
atât sistemul circulator este pus mai mult la
treabă.

Piloxing

Piloxing se numără printre cele mai noi trenduri
fitness din SUA. Acest program de mişcare a
fost creat de o antrenoare de fitness din Suedia
şi constă într-o combinaţie de pilates, box
şi dans. Ora de piloxing începe cu exerciţii de
încălzire care constau dintr-o combinaţie de
paşi. Sunt incluse şi braţele şi loviturile de box
în ritmul muzicii. Prin purtarea de mănuşi de
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box sau a unor manşete cu greutăţi
prinse la articulaţiile braţelor,
intensitatea
antrenamentului
creşte
suplimentar.
În
intervalele pilates, participanţii
reuşesc să se relaxeze în timp
ce exerciţiile vizează grupele de
muşchi din zona abdomenului,
a picioarelor, a spatelui şi a
posteriorului, îmbunătăţind astfel
postura.

Aqua-Bouncing

Aqua-Bouncing reprezintă o combinaţie de aquajogging şi săritură pe trambulină, fiind deosebit de
distractiv. Cu ajutorul trambulinelor aflate în bazin
pot fi efectuate diferite exerciţii care îmbunătăţesc
rezistenţa, întăresc musculatura şi ajută la
eliminarea celulitei.
Dat fiind faptul că apa are o densitatea mai mare
decât cea a aerului, la săriturile în apă este necesară
aplicarea unei rezistenţe sporite, astfel că aquabouncing este mai eficient decât săriturile pe
trambulină. Antrenamentele în apă sunt uşor de
tolerat şi pentru articulaţii deoarece organismul în apă
devine aproape imponderabil. Astfel, aqua-bouncing
este ideal şi pentru persoanele cu exces de greutate.

Barre Concept

Barre Concept este un antrenament care pune
accent pe exerciţiile desfăşurate la bară de
balet. Cu ajutorul mişcărilor de balet, pilates,
yoga şi cele de forţă sunt antrenate ”zonele
problemă”: abdomen, picioare şi posterior,
urmărindu-se atingerea unei figuri de balerină.
Barre Concept întăreşte musculatura şi
îmbunătăţeşte mobilitatea, fiind ideal pentru
orice vârstă şi orice nivel de condiţie fizică.
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Îngrijirea
picioarelor
- în timpul iernii

Organismul nostru reacţionează iarna la temperaturile scăzute, prin
îngustarea vaselor de la exterior, în încercarea de a menţine temperatura
organismului la interior. Astfel, circulaţia sângelui din extremităţi
precum picioare şi mâini este insuficientă, determinând astfel scăderea
temperaturii.
Cauzele picioarelor reci

Alegerea încălţămintei corecte în timpul
iernii este foarte importantă. Încălţămintea
neadecvată nu va reuşi să menţină temperatura
picioarelor. O altă cauză a picioarelor reci
este tensiunea scăzută, dar şi afecţiunile
vasculare care însoţesc de regulă diabetul,
supraponderabilitatea,
fumatul
sau
hipertensiunea.
Vă oferim câteva sfaturi pentru a vă proteja
picioarele împotriva temperaturilor scăzute:
• Purtaţi şosete cu fibre metalice integrate
pentru a menţine picioarele la o temperatură
foarte plăcută.
• Încălţămintea de iarnă nu trebuie să fie foarte
strâmtă pentru a permite circulaţia sângelui la
nivelul picioarelor.
• Introduceţi în încălţăminte tălpici din blană de
miel pentru a menţine căldura picioarelor.
• Masaţi picioarelor cu cremă termică. Aceasta
stimulează circulaţia pielii şi determină
încălzirea picioarelor.
• Poziţia corectă a picioarelor stimulează
circulaţia. Evitaţi poziţia picior-peste–picior
pentru o circulaţie corectă a sângelui.
• Gimnastica picioarelor şi a degetelor de la picioare
stimulează circulaţia şi încălzesc picioarele.
• Vizitele regulate la saună şi duşurile calde/
reci pot antrena vasele sangvine, care nu se
vor mai îngusta la fel de mult la temperaturi
scăzute, evitându-se astfel răcirea picioarelor.
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• Băile la picioare cu uleiuri eterice pot încălzi
picioarele în mod deosebit. Aceste băi nu trebuie
să dureze mai mult de cinci minute

Transpirația picioarelor în timpul iernii

Atunci când sunt acoperite în mod excesiv,
picioarele transpiră în încăperi încălzite, iar
transpiraţia rămâne blocată în încălţăminte
şi la suprafaţa pielii, unde intră în contact cu
bacteriile, dând naştere unui miros neplăcut,
specific.
Iată câteva sfaturi pentru a evita transpiraţia
picioarelor:
• Optaţi pentru încălţăminte care să permită
respiraţia picioarelor (încălţăminte de piele şi
încălţăminte cu materiale TEX), care să menţină
picioarele uscate şi să permită un schimb între
aerul cald din interior cu aerul rece din exterior.
• Spălaţi-vă zilnic picioarele
• În interior, încercaţi să purtaţi încălţăminte
cât mai lejeră sau chiar să nu purtaţi deloc
încălţăminte pentru a lăsa picioarele să respire
• Pulverizaţi săptămânal încălţămintea în
interior cu un dezinfectant.
• Purtaţi şosete subţiri de bumbac, acestea
transportă mai uşor transpiraţia în exterior şi
reduc astfel umiditatea din încălţăminte.
• Împotriva picioarelor transpirate evitaţi
deodorantele cu clorură de aluminiu deoarece
ar putea dăuna pielii. Ca alternativă puteţi
încerca pudrele deoarece acestea absorb
transpiraţia şi menţin picioarele uscate.
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Bolile civilizației
- cum le putem preveni

În trecut, omul era obligat de împrejurări să petreacă mult timp mergând
pe jos sau alergând. Viaţa modernă de azi, cu diversele mijloace de
transport pe care ni le oferă, ne împiedică să facem mişcare în mod
regulat, în condiţiile în care mişcarea este vitală pentru sănătate şi pentru
prevenirea bolilor civilizaţiei.
De ce este sportul atât de sănătos?

Alimentarea tuturor celulelor organismului cu
oxigen şi glucoză trebuie asigurată constant.
Prin efortul fizic, organismul consumă energie
pe lângă necesarul de bază, stimulând astfel
sistemul circulator şi determinând inima să
pompeze mai mult sânge în sistemul circulator/
unitatea de timp. Metabolismul funcţionează
la o valoare ridicată inclusiv câteva ore după
depunerea efortului fizic. În plus este întărită
şi musculatura, scăzând şi riscul probabilităţii
unei infecţii.

Începeţi treptat

Antrenamentul trebuie să înceapă moderat
şi intensitatea trebuie să crească treptat.
În mod ideal, se recomandă 3-4 şedinţe de
mişcare de câte 20-40 minute/săptămână.
Evitaţi suprasolicitarea. Sportul ar trebuie să
reprezinte o activitate plăcută şi nu un chin.
Factorul distractiv va garanta, în special la
început, anduranţă.

Alimentaţie şi hidratare

După sport, este foarte importantă hidratarea
şi înlocuirea mineralelor eliminate prin
transpiraţie. Alimentaţia trebuie să fie slabă
în grăsimi, bogată în carbohidraţi şi fibre
vegetale. Nu trebuie să renunţaţi la mişcare
odată cu înaintarea în vârstă. Este important
însă să adaptaţi tipul mişcării la vârstă
şi să asiguraţi varietate (anduranţă,
forţă, mobilitate, coordonare). Dacă vă
aflaţi sub tratament medicamentos,
consultaţi medicul pentru a vă asigura
care sunt aspectele de care trebuie să
ţineţi seama.
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Adaptarea la climă şi mediu
• La altitudini mari: ţineţi seama de rezistenţa
redusă.
• La frig: îmbrăcăminte călduroasă, rezistentă
la vânt, transferul umidităţii spre exterior
(transpiraţia).
• La cald: îmbrăcăminte adecvată, permeabilă,
hidratare pe măsură.
• În condiţii de smog, valori crescute ale stratului
de ozon vara: reducerea antrenamentelor,
planificarea orelor de sport dimineaţa devreme
sau seara târziu. În cazul alergiilor la polen,
mutarea activităţilor sportive în interior.

Mişcare zi de zi

Activitatea sportivă nu este legată în mod
obligatoriu de tipurile de sport. Puteţi obţine
efectele dorite, optând pentru urcarea treptelor
în locul ascensorului, parcurgerea distanţelor
mai mari pe jos, în locul maşinii etc. Cei care
sunt activi fizic sunt mai rezistenţi, se simt mai
bine, arată mai bine şi au o condiţie fizică mai
bună. Sportul poate fi mai plăcut când este
practicat în compania altora. Încercaţi, nu aveţi
nimic de pierdut!

LA DRUM
CU ALPHEGA

Vatra Dornei
- o destinaţie pentru distracţie,
relaxare şi evadare
Vatra Dornei, frumoasa staţiune montană din
Bucovina, este situată la o altitudine de 802
metri în Depresiunea Dornelor, la confluenţa
Bistriţei Aurii cu Dorna. Aici veţi fi înconjuraţi
de munţi, fără a vă simţi copleşiţi, şi de oameni
deschişi şi prietenoşi.

km până în vârful Dealului Negru la 1300 m
altitudine, acesta constituind un mijloc de
transport atât pentru cei care practică sporturile
de iarnă, cât şi pentru turiştii care doresc doar
să se bucure de aerul tare al înălţimilor. La
coborâre priveliştea este impresionantă.

Vatra Dornei este o staţiune extrem de versatilă,
putând face faţă exigenţelor turiştilor de
toate vârstele. Cel puţin, aşa am simţit noi la
ultima incursiune în micul orăşel de munte.
De asemenea, informaţii oficiale ne spun că
aici veţi găsi un bioclimat tonic stimulent cu
influenţă benefică asupra sistemului nervos.
Pentru refacerea sănătăţii, Vatra Dornei oferă
izvoare cu apă minerală carbogazoasă, termale,
bicarbonatate, calcice, magnezice şi sulfuroase,
mofete naturale de săruri de mare puritate şi
concentraţie de CO2 şi nămol de turbă din zona
Poiana Stampei.

În funcţie de condiţiile meteo şi de căderile
de zăpadă, puteţi încerca şi călătoriile cu
bicicletă pe cărările munţilor. De asemenea,
în special în sezonul cald, Vatra Dornei
oferă şi posibilitatea practicării sporturilor
extreme precum: river-rafting şi parapantă.
Coborârile cu barca pneumatică pe apa Bistriţei
înseamnă spectacol, curaj şi îndemânare,
iar echipamentul profesional şi instructorii
cu înaltă pregătire conferă siguranţă celor
interesaţi de acest sport.

Agrement în Vatra Dornei

La Vatra Dornei nu vă puteţi plictisi întrucât
staţiunea oferă o multitudine de opţiuni de
agrement, care vă vor ajuta ca după vacanţă să
reveniţi acasă relaxaţi şi cu o mai mare poftă de
viaţă.
Drumeţiile sunt o alternativă pentru obiectivele
turistice din oraş, întrucât pot fi uşor practicate.
Reperele cele mai accesibile sunt Dealul Negru,
Muntele Barnarelul, Runcul Mare şi Vârful
Ouşorul. Pentru temerari, recomandările ajung
până la trasee montane spre Masivul Călimani
sau spre Suhard şi Rodnei. Priveliştea este
încântătoare, urcuşul alternând cu drumul plat
prin păduri şi poieni alpine.
Din staţiune, respectiv de la baza pârtiei Dealu
Negru, telescaunul urcă pe o distanţă de 3
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Schi în Vatra Dornei

Vatra Dornei este în primul rând,
oraşul sporturilor albe. Pârtiile
de schi şi sanie, pentru
concursuri şi agrement
primesc în fiecare an mii
de turişti, amatori dar şi
sportivi de performanţă.
Aici veţi găsi patru
pârtii de schi: Dealu
Negru, Parc 1, Parc
2 şi Veveriţa, dar şi
o pârtie de sanie.
Pârtiile de schi
sunt
prevăzute
cu instalaţii de
transport pe cablu:
teleschi, telescaun
şi baby-ski şi cu
tunuri de zăpadă

pentru a asigura condiţii optime de schi. Pentru
începători există o şcoală de schi, iar celor
avansaţi le sunt dedicate pârtii cu porţiuni
provocatoare.

Obiective turistice în Vatra Dornei

Muzeul Etnografic al Bucovinei este amplasat în
clădirea primăriei. Expoziţia prezintă domeniile
principale ale artei populare bucovinene,
structurate sub forma zonelor etnografice
montane. De asemenea, muzeul ilustrează
două dintre ocupaţiile specifice zonei Dornelor
– creşterea animalelor şi plutăritul; sunt
organizate, de asemenea, două interioare
tradiţionale din zonă.
Muzeul de Ştiinţele Naturii şi Cinegetică prezintă
două aspecte: bogăţia floristică şi cea faunistică
a zonei Dornelor, precum şi pe cea cinegetică.
Muzeul, prin expoziţiile sale, abordează şi
probleme de ocrotire a naturii, de taxonomie,
filogenie şi de ecologie. Sunt expuse specii de
peşti (lostriţa, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul
de munte), amfibieni şi reptile, păsări (cocoşul
de munte, prepeliţa, cucuveaua, ciocănitoarea,
auşelul de iarnă (cea mai mică specie de la noi),
mamifere de mici dimensiuni, dar şi răpitoare
precum vulpea şi lupul. Vânătoarea este
reprezentată de trofee obţinute în România, de
o valoare deosebită.

Parcul Vatra Dornei din centrul staţiunii este
renumit pentru veveriţele care trăiesc aici şi
pentru concertele susţinute în sezonul estival.
Patinoarul din parcul Vatra Dornei, care
funcţionează în fiecare iarnă.
Vă recomandăm să admiraţi şi să vă imaginaţi
splendoarea Cazinoului din Vatra Dornei.
Clădirea, acum în stare avansată de degradare,
dar care încă reflectă eleganţa altor timpuri,
este construită în stil eclectic, cu influenţe ale
Renaşterii germane, şi a fost inaugurată la 10
iulie 1988.

Trasee montane
accesibile iarna

din

Vatra

Dornei

Vatra Dornei – Drancanii Dornei: timp de
mers – 3 ore dus întors de la şosea. Doritorii
pot parcurge traseul după traversarea răului
Bistriţa în zona Gara Mare. Este un parcurs
de dificultate redusă, prin fâneţe şi păşuni.
Vara este o abundenţă de fructe de pădure.
Perspectiva este minunată, deschizându-se
privirii oraşul Vatra Dornei (parţial), pârtia de
schi Dealu Negru, Cabana Telescaun, pârtia de
schi Parc, iar în plan îndepărtat Munţii Căliman
înspre sud; Munţii Suhard înspre vest, Munţii
Giumalău înspre nord-est şi Munţii Bistriţei
înspre est.
Vatra Dornei – Munceii Dornei: timp de mers –
3 ore dus întors de la şosea. Este un
traseu uşor ce se poate parcurge
fără
echipament
special.
Accesul se face de pe Pârâul
Colacelu, situat la 4 km de
Vatra Dornei pe şoseaua
înspre Bistriţa Năsăud.
Nu este un traseu
marcat şi nici nu necesită
acest lucru. Oferă o
perspectivă bună asupra
unei zone relativ întinse din
Depresiunea Dornelor.
Chiar
dacă
traseele
sunt
usoare, fiind accesibile şi iarna,
vă recomandăm să contactaţi
Salvamont Vatra Dornei, cu sediul
pe Strada Gării nr. 2 (în incinta Casei
de Cultură). TEL: 0726.686.687,
0744.33.23.78, 0748.84.85.15.
Vacanţă frumoasă la Vatra Dornei,
Echipa i-Tour
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DIVERTISMENT
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... suprafața plămânilor din corpul uman este
egală cu suprafața unui teren de tenis?
... pielea umană este înlocuită integral de
1.000 de ori pe durata unei vieți?
... unghiile de la mâini cresc de 4 ori mai
repede decât cele de la picioare?
... ochiul uman poate distinge până la
10 milioane de culori?
... potrivit unor cercetători din Germania,
probabilitatea de a suferi un infarct este
mai mare lunea decât în oricare altă zi
a săptămânii?

Sursa brightside.me
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