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DOSAR DE
SĂNĂTATE

Emoțiile care îți
susțin sănătatea
Diana Amza, Psihoterapeut

Emoțiile își au rolul și locul lor în peisajul interior al omului și, fie ele
„pozitive” (plăcute) sau „negative” (dureroase, neplăcute), influențează
sănătatea organismului. Iată de ce este recomandat să cultivăm emoțiile
plăcute în viața personală. Acestea pot fi de două tipuri: activatoare
(bucuria, mândria, speranța, admirația, entuziasmul) și liniștitoare
(recunoștința, meditația, relaxarea, satisfacția, calmul, serenitatea).
Experimentarea emoțiilor
plăcute activatoare duce la
mobilizarea metabolismului,
fiind recomandată
persoanelor care suferă
de diabet, pe când emoțiile
plăcute liniștitoare duc
la calmarea sistemului
nervos, fiind recomandate cu
precădere persoanelor care
suferă de colon iritabil sau
hipertensiune.

Cultivați emoțiile pozitive!

Oamenii observă cu precădere
lucrurile negative din viață,
iar a cultiva în mod intenționat
buna-dispoziție, bucuria,

recunoștința, calmul, necesită
efort, însă acesta este cu
siguranță unul care merită
făcut!

Mai mult, acesta a depășit
cu zeci de ani așteptările
medicilor în ceea ce privește
evoluția bolilor sale.

Emoțiile pozitive au fost
incluse chiar și în forme de
terapie. Terapia prin râs
a fost inițiată de Norman
Cousins – autor, profesor si
promotor al păcii globale –
care s-a confruntat cu o serie
de diagnostice și previziuni
sumbre privind durata vieții
sale. Autorul mărturisește
că 10 minute de râs reduc
senzația de durere și îi permit
un somn liniștitor.

Terapia prin râs folosește
râsul (conectat sau nu la
umor) pentru a reduce stresul
și a crește imunitatea, fiind
studiată științific pentru a
depista efectele sale asupra
indicatorilor de imunitate
și de recuperare. Astfel, a
fost evidențiată activarea
celulelor NK (natural killer) și
a limfocitelor T, implicate în
protejarea de microorganisme
periculoase, precum
și creșterea producției
de interferon gamma,
responsabil de răspunsurile
imune și inflamatorii ale
corpului.

Pentru a contracara aplecarea naturală spre negativism,
se recomandă ca, pentru 1 eveniment de viață dureros sau
trăire neplăcută, să vă oferiți alte 3 experiențe care vă trezesc
emoții pozitive (o ieșire în parc, vizionarea unei comedii,
pictura, meditația, sau oricare alte activități care vă plac).
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În concluzie, cultivați simțul
umorului și râdeți, iar atunci
când totul pare cenușiu,
amintiți-vă să vă oferiți
contexte pozitive care vă
fac să experimentați emoții
plăcute. Conectați-vă la
lucrurile, persoanele și
acțiunile care vă hrănesc
sufletul cu bucurie, energie,
speranță, recunoștință sau
liniște!

DOSAR DE
SĂNĂTATE

Cum influențează
stilul de viață
starea emoțională
Între stilul de viaţă şi starea noastră emoţională pare, la o primă vedere, să
nu existe o legătură atât de strânsă. Însă, dacă analizăm cu atenţie trăirile
şi emoţiile din viaţa noastră, ne dăm seama cât de mult contează exerciţiul
fizic, o porţie de fructe proaspete, sau o întâlnire cu prietenii. Gândiţi-vă
cum v-aţi simţit după o plimbare în parc, ori cât de relaxaţi aţi fost după o
cină uşoară, alături de cineva drag.
Stilul de viaţă ne
influenţează starea
emoţională. Dar cum?

Studiile realizate în
domenii precum psihologie,
comportament sau educaţie,
relevă o serie de aspecte
interesante despre modul în
care stilul nostru de viaţă ne
afectează emoţiile. Astfel,
s-a descoperit1 că persoanele
care au o dietă bogată în
fructe şi legume, precum şi
un stil de viaţă activ, îşi pot
controla mai bine emoţiile,
iar acestea tind să fie mai
degrabă unele pozitive. În
acelaşi timp, capacitatea
acestor persoane de a-şi
regla emoţiile le motivează să
se implice în activităţi fizice
intense.
Activitatea fizică este
recomandată de către medici
pentru tratarea diferitelor
tulburări cognitive, însă
antrenamentele sportive de
diferite intensităţi au început
să fie utilizate şi pentru a
vindeca sau ameliora depresia
şi anxietatea. Motivul este

simplu: activitatea fizică creşte
nivelul neurotransmiţătorilor
responsabili pentru procesele
de învăţare, pentru starea de
bine, de euforie, de răspuns
la durere și la stres, pentru
autocontrol şi recompensă:
serotonina, epinefrina,
dopamina şi altele. Aşadar, dacă
vrem să ne simţim mai bine şi să
fim mai pozitivi, exerciţiile fizice
sunt o soluţie bună.
Cercetătorii au observat2
că alimentaţia de proastă
calitate, sedentarismul şi
obezitatea coincid cu stări
depresive, anxietate, stres,
şi o capacitate limitată de
automotivare. În plus, fumatul
şi consumul excesiv de alcool
contribuie la accentuarea
stărilor de depresie şi
anxietate3. Pe de altă parte,
persoanele care renunţă la
fumat şi/sau consumă alcool
cu moderaţie experimentează
o sănătate mintală mai bună şi
emoţii pozitive.
Un stil de viaţă de calitate
presupune şi un mod creativ

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3817414/
2 https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5526-2
3 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12522
4 https://jech.bmj.com/content/66/8/698

Stilul de viaţă sănătos
influenţează modul
în care funcţionează
organismul, acesta având
un rol important şi asupra
emoţiilor noastre pozitive.
de a petrece timpul liber.
Cu cât activităţile noastre
sunt mai variate (mersul
la cinematograf, la teatru
sau la concerte, vizitarea
de muzee sau galerii,
participarea la diferite tipuri
de evenimente, socializarea),
cu atât nivelul de satisfacţie
şi starea mintală de bine se
amplifică 4. În acelaşi timp,
este importantă şi odihna,
un creier odihnit având o
capacitate mult mai mare
de reglare a dispoziţiei şi de
control al emoţiilor.
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NOUTĂŢI
MEDICALE

Premiul Nobel 2021
pentru Medicină

Acordat pentru descoperirea receptorilor termici şi tactili
Abilitatea noastră de a simți căldura, frigul și atingerea, este esențială
pentru supraviețuire și stă la baza interacțiunii cu lumea din jur. În viața
noastră cotidiană, aceste senzaţii sunt atât de fireşti încât rareori ne
întrebăm cum sunt inițiate impulsurile nervoase ce determină percepţiile
specifice. Laureații Premiului Nobel pentru Medicină din acest an, David
Julius şi Ardem Patapoutian, au realizat o serie de descoperiri excepţionale,
care răspund la această întrebare.
Ştiinţă la nivel înalt –
temperatura

Începând din anii 1990, David
Julius de la Universitatea
California din San Francisco,
biochimist american şi expert
în biologie moleculară, a utilizat
capsaicină – compusul care
conferă iuţeală ardeiului şi
senzația de arsură – pentru
a identifica un senzor în
terminațiile nervoase ale pielii,
senzor ce răspunde la căldură.
Se ştia deja despre capsaicină
că activează celulele nervoase
ce produc senzaţia de durere,

însă mecanismul era încă
necunoscut. Cercetările asupra
milioanelor de fragmente ADN
au condus la descoperirea unei
gene care codifică proteina
capabilă să reacționeze la
capsaicină. Studii ulterioare
au identificat un canal ionic,
receptorul TRPV1, ce se
activează la temperaturi
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percepute ca fiind dureroase.
În paralel, şi fără existenţa
unei comunicări între cei doi
oameni de ştiinţă, Ardem
Patapoutian –biolog și
neurocercetător investigator
în cadrul Institutului Medical
Howard Hughes, şi cercetător
la Scripps Research, La
Jolla, California – descoperea
TRPM8, un receptor care se
activa la temperaturi scăzute.
Ardem Patapoutian și echipa
sa au identificat o linie celulară

nou canal ionic primea numele
de Piezo1, după cuvântul grecesc
pentru presiune (piesi), urmând a
fi descoperit şi un al doilea astfel
de canal: Piezo2, ambele fiind
activate direct de exercitarea
presiunii asupra membranelor
celulare. Studii ulterioare au
demonstrat că Piezo2 joacă un rol
important în detectarea poziției și
mișcării corpului, cunoscută sub
numele de propriocepție, ambele
canale reglând procese fiziologice
importante: tensiunea arterială,
respirația, și controlul vezicii
urinare.

care a emis un semnal electric
măsurabil, atunci când celulele
individuale erau împinse cu o
micropipetă. De aici şi până
la succesul în descoperirea
unei singure gene, a cărei
anulare a făcut ca celulele să
fie insensibile la atingerea cu
micropipeta, a fost o muncă de
cercetare covârşitoare. Acest

Descoperirile laureaţilor la
Premiul Nobel pentru Medicină
din 2021 deschid calea nu numai
către înțelegerea mecanismelor
prin care temperatura şi forţa
mecanică iniţiază impulsuri ce
ne permit să percepem şi să ne
adaptăm lumii în care trăim, dar
şi către noi tratamente pentru o
serie de boli cronice.

Senzaţiile tactile

NOUTĂŢI
MEDICALE

Adevărul
despre COVID-19
şi „ciuperca neagră”

În primăvara şi vara anului 2020, India a fost lovită de al doilea şi cel mai
fatal val al pandemiei de COVID-19, care a determinat sucombarea sistemului
medical. Pe lângă implicaţiile vizibile ale pandemiei, India s-a confruntat şi
cu o formă extrem de agresivă a infecţiilor cu Aspergillus şi Mucorales, ce au
primit denumirea de „ciuperca neagră”, cu rate mari de mortalitate.
De la cazuri extrem de rare,
India a ajuns, în decurs de
două luni, la peste 40.000 de
cazuri de mucormicoză, dintre
care peste 31.000 de natură
rinocerebrală cu implicaţii
precum extirparea unui ochi, a
unor părţi din nas sau din alte
zone afectate, de la nivelul
capului.

Ce sunt aspergiloza şi
mucormicoza?

Aspergiloza şi, respectiv,
mucormicoza, sunt
infecţii oportunistice ce
se manifestă la nivelul
sinusurilor, pasajelor nazale,
cavităţii bucale, creierului,
plămânilor, pielii şi sistemului
gastrointestinal, prin
expunerea persoanelor la
fungi saprofiţi din speciile
Aspergillus şi Mucorales.
Aceste ciuperci se regăsesc
oriunde în mediu: în sol,
plante, gunoi de grajd,
fructe sau legume aflate în
descompunere, apă şi aer.
Transmiterea la om a
sporilor acestor ciuperci are
loc frecvent, prin inhalare,
înghiţire sau atingere, în
momentul manipulării
materiilor purtătoare, însă

sistemul imunitar,
în special
celulele
fagocite,
detectează
rapid
sporii şi îi
anihilează.
Aceste
infecţii
nu sunt
contagioase,
ele nu se transmit
de la om la om, însă
avansează rapid şi sunt foarte
greu detectabile în formă
incipientă, iar medicaţia este
limitată. De aici şi dificultatea
de a trata atât de mulţi
pacienţi infectaţi la scurt timp
de la vindecarea de COVID-19,
ceea ce a dus la declararea de
epidemie la nivelul Indiei.

Factori de risc
în aspergiloză şi
mucormicoză în contextul
COVID-19
Diabetul necontrolat a fost
unul dintre cei mai frecvenţi
factori de risc raportaţi în
India, unde diabetul este
deseori lăsat netratat, iar
pacienţii au un nivel ridicat
al glicemiei în sânge. Acest
lucru face ca organismul să

devină un mediu
mai propice
dezvoltării
infecţiilor
fungice.
Un alt factor
de risc, în
special în
contextul
pandemiei
de COVID-19,
este utilizarea
corticosteroizilor în
tratarea cazurilor severe
de COVID-19, în spitale.
Corticosteroizii sunt substanţe
puternic imunosupresoare, ce
reglează reacţia exagerată a
sistemului imunitar, apărută
în cazurile grave de COVID-19.
În acelaşi timp, corticosteroizii
afectează capacitatea
fagocitelor de a consuma
factorii patogeni pătrunşi în
organism, lăsând astfel o
persoană mai vulnerabilă la
infecțiile fungice.
Clima caldă şi umedă, ce
favorizează propagarea
fungilor, poate fi responsabilă
inclusiv pentru un număr
ridicat de infecţii, însă acest
lucru nu este valabil pentru
România sau Europa.
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SFATUL
PSIHOLOGULUI

Dezvoltă abilitățile
de bază ale
copilului tău
Diana Amza, Psihoterapeut

În goana după performanța școlară,
părinții dezvoltă cât mai devreme
abilitățile de calcul, de scris și
de citit ale copiilor, ignorând
fundația pe care toate acestea se
construiesc. Iată mai jos șapte
abilități de bază pe care este
recomandabil să le cultivați la
copii înainte ca aceștia să intre
la școală, pentru dezvoltarea
cognitivă ulterioară și performanța
școlară.
1. Capacitatea de observare
a copiilor este naturală și
spontană, fiind legată strâns
de atenție, însă la început
aceasta fluctuează. Copilul
are nevoie de ghidaj pentru
a ordona informațiile și a se
menține, cu intenție, asupra
unui stimul. Pentru aceasta,
vorbiți-i încă de la naștere
și ghidați-i atenția către
diferite obiecte, prin cuvinte
și gesturi. Însoțiți observarea
cu lărgirea treptată a
vocabularului.
Întăriți comportamentele
de observare corectă atunci
când acestea apar („Ce bun
observator ești!”, „Ce bine ai
văzut!”) și folosiți întrebările
de explorare („Ce ai observat
că a făcut pisica atunci când
i-ai pus lapte?”). Pe măsură
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ce înaintează în
vârstă, observațiile
pot fi mai subtile („Ce ai
observat că se întâmplă atunci
când te culci târziu?”).
2. Capacitatea de autocontrol se referă la abilitatea
de a-și controla frustrările,
impulsurile sau exprimările
neadecvate ale emoțiilor.
Acest lucru poate face copilul
să o ia de la capăt atunci când
greșește, să stea pe scaun
în cursul orelor, să se poarte
frumos în public, să se abțină
de la lovituri atunci când se
înfurie, sau de la plâns atunci
când se lovește. Pentru a
o dezvolta, este nevoie să
arătați întâi empatie.
Numiți emoțiile copilului,
încurajând verbalizarea lor.

Ajutați
copilul
să privească
sursele de frustrare ca pe
probleme ce pot fi rezolvate
prin încercarea mai multor
strategii, și recompensați-l
atunci când reușește să
aștepte, să amâne o plăcere,
să reziste distragerilor.
3. Capacitatea de organizare,
planificare și prioritizare
reflectă abilitatea de a face
un plan de acțiune, de a
gândi înainte de a acționa.
Copiii manifestă mai târziu
aceste abilități, pe măsură
ce creierul se dezvoltă, însă
puteți oferi din timp un model
pozitiv. Pentru a stimula
aceste abilități, mențineți un
mediu organizat, ordonat,

implicați copilul în stabilirea
rutinei și ordinii („Hai să
facem planul zilei de azi!”),
verbalizați „pașii” de acțiune
pentru a rezolva o problemă,
faceți împreună liste de
cumpărături.
4. Flexibilitatea în gândire
se manifestă prin capacitatea
de a înțelege perspectiva
altuia, dar și de a găsi soluții
creative la probleme. Adresați
întrebări care ghidează copilul

fără a oferi imediat soluția
(„Ce crezi că a vrut sora ta
să facă?”, „De ce crezi tu că
se simte tristă fetița aceea
de la grădiniță?”, „Oare cum
vede pisica jocul nostru cu
mingea?”, „Ce am putea face
să atragem porumbeii la
noi?”, „Ce alt obiect am putea
folosi în loc de polonic?”).
5. Memoria de lucru se
referă la abilitatea de a reține
informații utile unei sarcini
și de a le folosi în practică
atunci când este nevoie, ca
de exemplu atunci când
copilul ține minte un
șir de mișcări și le
reproduce mai târziu,
la ora de sport, sau
când joacă diverse
jocuri de memorie,
ține minte câteva
produse din lista de
cumpărături sau un
șir de instrucțiuni
ori direcții.
6. Capacitatea de a se
auto-motiva se referă
la a găsi acea motivație
intrinsecă pentru diferite
activități. Cu siguranță,

copilul nu se va simți la
fel de motivat pentru toată
paleta de activități care i se
oferă sau pe care trebuie să
le urmeze, însă vor exista
câteva care îl vor atrage și
îi vor absorbi atenția. Puteți
dezvolta această capacitate
prin expunerea copilului la
diferite activități pentru a-și
găsi pasiunile (sporturi, arte,
știință), dar și prin încurajarea
unor strategii de amânare
a recompensei și de auto-

în imagini. Copilul mic nu are
noțiunea abstractă a timpului,
însă poate înțelege trecerea de
la o activitate la alta, cu ajutorul
suportului vizual.
Alte modalități de a
dezvolta această abilitate
sunt: familiarizarea cu
noțiunea de minut (60 de
secunde), prin organizarea
de mici concursuri-fulger
și numărarea simultană a
secundelor („Cine rezistă
un minut într-un picior?”),

recompensare („După ce
termini de colorat fișa, ce
răsplată vrei să îți oferi, de
exemplu să joci șotronul sau
fotbal?”).
Evitați folosirea alimentelor
(în special dulciurile) ca
recompensă.

folosirea unei mici clepsidre
de 2 minute la activitatea de
spălat pe dinți, sau estimarea
timpului în termeni de
activități (în loc să spuneți
copilului „mai stăm 15 minute
în parc” puteți spune „mai
stăm cât să mai joci o dată
fotbal și apoi mergem acasă”).

7. Capacitatea de gestionare a
timpului poate fi dezvoltată la
copiii de vârstă preșcolară prin
utilizarea unor programe zilnice

Aceste abilități reprezintă
fundamentul pe care se
vor construi toate celelalte
performanțe școlare și
cognitive. Dezvoltarea lor
se face, în primul rând, prin
interacțiunea cu părinții și
persoanele îngrijitoare,
fără a necesita cursuri
speciale. Iar, uneori,
atunci când îi spuneți
copilului „Vin în 5
minute!”, puteți
avea surpriza ca cel
mic să vă aștepte
numărând până la
60 pentru fiecare
degețel de la o
mână, spulberânduvă speranța la câteva
momente de solitudine
prelungită, dar făcându-vă
mândri de istețimea lor.
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FARMACIA
VERDE

Avantaje
suprinzătoare ale
plantelor de interior
Plantele de interior pot înfrumuseţa orice spaţiu, de la camera de zi, la
locul de muncă sau biroul de acasă, dormitor, bucătărie sau chiar o baie
cu lumină naturală. Pe lângă valoarea estetică, plantele de interior au
şi o serie de beneficii pentru sănătate. Citiţi articolul şi apoi mergeţi să
cumpăraţi 2-3 plante, care să vă lumineze şi să vă încânte zilele!
Beneficii pentru sănătate
ale plantelor de interior

s-au putut concentra mai bine
la proiecte. Persoanele care
lucrează în birouri cu plante
de interior se pot concentra

interior, întrucât elimină
agenţi toxici precum
formaldehidă, benzen şi xilen
din aer, eliberând oxigen.

şi înmulţirea lor, ajută la
reducerea nivelului de
cortizol (hormon al stresului)
şi a hipertensiunii arteriale.
Plantele de interior, prin
simpla lor prezenţă în
casă sau la birou, creează
o atmosferă liniştitoare şi
confortabilă. De asemenea,
îngrijirea plantelor de
interior este recomandată
persoanelor care suferă de
tulburări emoţionale, întrucât
s-a observat că ameliorează
simptomele asociate cu
depresia, anxietatea, demenţa
și induc o stare de bine
mentală şi emoţională.

mai uşor la muncă, au un
nivel de stres mai scăzut şi
o satisfacţie mai mare decât
cele care nu au plante în jurul
lor. O bromelia, un pothos
sau o ferigă micuţă merită
să îşi găsească loc pe biroul
dumneavoastră.

Bambusul şi ficusul captează
benzen, tricloretilenă și
formaldehidă din aerul
ambiental, sunt plante
rezistente şi pot creşte până la
2 metri înălţime.
Ferigile, Chlorophytum (planta
păianjen) şi Sansevieria atrag
toxinele care se acumulează, în
general, în locuinţă, eliberează
oxigen şi umidifică aerul.

Îngrijirea plantelelor de
interior: udarea, plantarea

Plantele susţin concentrarea,
creativitatea şi productivitatea
în spaţiile de studiu şi la locul
de muncă. Studenţii care au
plante în sălile de clasă sau
de lucru au învăţat mai uşor şi
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Cel mai important beneficiu
al plantelor de interior este
îmbunătăţirea calităţii aerului.
Anumite specii de plante
captează gaze toxice din aerul
ambiental şi le filtrează. În plus,
plantele ajută la umidificarea
naturală a aerului, atunci când
sunt aşezate mai multe unele
lângă altele.

Plante de interior care
purifică aerul

Epipremnum sau Scindapsus
este considerată una dintre
cele mai bune plante de

Atenţie!

Unele plante pot fi toxice
pentru animalele de companie.
Cumpăraţi plante din florării
şi cereţi informaţii florarilor
despre siguranţă şi îngrijire.
Persoanele alergice la polen
pot alege specii de plante care
nu înfloresc sau elimină foarte
puţin polen, iar în cazul alergiilor
la mucegaiuri, este important
să permiteţi pământului să se
usuce între udări.
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FARMACIA
VERDE

Ginseng
Energie pentru viață

Rădăcina de Ginseng este utilizată
în medicina tradiţională chinezească
încă din antichitatea timpurie,
pentru proprietăţile sale tonifiante
şi adaptogene. Există peste 10 tipuri
de Ginseng şi fiecare tip are beneficii
vindecătoare unice datorită componentelor
fitochimice diferite. Acestea includ saponine,
uleiuri şi fitosteroli, zaharuri, acizi organici,
aminoacizi și peptide, vitamine și minerale,
precum şi enzime. Până în prezent, au fost izolate și
identificate 13 saponine, ca fiind principalele substanţe
active, acestea fiind numite ginsenozide.
În acelaşi timp, datorită
numeroaselor utilizări
din medicina tradiţională
şi naturistă, s-a putut
demonstra, inclusiv prin
studii clinice, că o parte dintre
beneficii sunt reale. Acestea
sunt:

Ginseng roşu Korean, poate
reduce stresul oxidativ, ceea
ce duce la îmbunătățirea
funcției cognitive. Beneficiile
sale sunt vizibile şi în cazul
persoanelor în vârstă care au
urmat tratament cu Ginseng
peste 3 ani.

Energie vitală

Controlul diabetului

Administrarea de Ginseng
poate stimula fizic şi psihic
persoanele care suferă
de oboseală cronică. De
asemenea, s-a observat că
rădăcina de Ginseng are
efecte revitalizante pentru
persoanele care se află
sub tratament împotriva
cancerului.

Funcţie cognitivă
îmbunătăţită

Ginsengul, datorită
saponinelor cu rol antioxidant,
poate îmbunătăţi procesele de
memorie şi gândire, inclusiv
în cazul persoanelor cu
deficite cognitive. Ginsengul,
în special varietatea de

Studiile efectuate pe
persoane cu şi fără diabet au
evidenţiat faptul că Ginsengul
a îmbunătățit semnificativ
nivelul glicemiei a jeun (pe
nemâncate), atât pentru
diabetici, cât și pentru nondiabetici. De asemenea,
Ginsengul poate ameliora
rezistenţa la insulină.

Tratamentul disfuncţiei
erectile

Administrat pe termen
lung, extractul de Ginseng
poate trata disfuncţia
erectilă uşoară până la
moderată. Spre deosebire
de medicamentele cu efect
rapid, Ginsengul este benefic

în disfuncţia erectilă atunci
când este luat constant, pe o
perioadă mai îndelungată.

Atenţionări şi efecte
secundare

Întotdeauna citiţi eticheta
produsului cu Ginseng şi
asiguraţi-vă ca acesta conţine
cu adevărat Ginseng şi că
oferă beneficiile de care aveţi
nevoie. Discutaţi cu medicul
curant în cazul în care suferiţi
de afecţiuni cardiovasculare,
dacă urmaţi un tratament cu
antidepresive, dacă sunteţi
însărcinată sau alăptaţi.
Ca orice supliment alimentar,
Ginsengul poate avea şi o
serie de efecte secundare,
precum: durere de cap,
insomnie, probleme digestive,
accelerarea pulsului sau
reacţii alergice cutanate.
Solicitaţi sfatul medicului
sau al farmacistului dacă le
întâmpinaţi.
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Vederea şi
lumina artificială

Lumina artificială este o descoperire recentă a omenirii, care permite
oamenilor să fie activi mult timp după lăsarea întunericului şi înainte de
răsăritul soarelui, precum şi în diferite tipuri de clădiri, cu sau fără acces la
lumina naturală.

Cele mai utilizate surse
artificiale de iluminat sunt
becurile economice de
tip fluocompact şi LED,
ultimele fiind întâlnite
şi la dispozitivele
electronice cu
ecran. Acestea
generează mai ales
lumină albastră, cu
lungime de undă
foarte scurtă şi
un nivel de energie
ridicat, ce poate
interfera cu modul
de funcţionare al
organismului uman.
Supraexpunerea la surse
ce emit mai ales lumină
albastră poate fi un factor de
risc pentru anumite probleme
de sănătate.

Cum afectează lumina
artificială vederea

Radiaţiile ultraviolete şi
infraroşii pot provoca leziuni
ale corneei, ce pot fi tratate
prin intervenţii medicale sau
chirurgicale pentru evitarea
riscului de pierdere a vederii.
Acestea sunt, în general,
provocate de expuneri
prelungite la anumite tipuri de
surse de lumină, industriale
sau de tip laser. Becurile
şi lămpile utilizate pentru
iluminat artificial normal nu
ar fi de așteptat să provoace
fotokeratită, deoarece nu
ating praguri toxice de radiaţii.
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ochi roşii, uscaţi, vedere
înceţoşată, dificultăţi de
focalizare, dureri de cap,
cervicale şi de umeri.

Preveniţi efectele
negative ale
luminii artificiale
asupra vederii

Expunerea prelungită la
lumină artificială albastră
poate provoca leziuni oculare,
prin distrugerea de celule
la nivelul retinei, fiind un
factor de risc în dezvoltarea
degenerescenței maculare
la vârstnici, care poate duce
la pierderea vederii. Cauza
este pătrunderea radiaţiilor
cu nivel mare de energie,
ca în cazul luminii albastre,
prin stratul tot mai rarefiat
de melanină, ce protejează
retina de radiaţii, crescând
predispoziţia la boli oculare.
Simptome ale afectării vederii
sunt: oboseală oculară,

• Clipiţi des şi faceţi
pauze de câteva
minute la fiecare
oră sau două ore de
lucru la computer,
pentru a privi pe
fereastră sau a sta cu
ochii închişi.
• Închideţi dispozitivele
cu ecrane cu cel puţin o oră
înainte de culcare pentru a
permite corpului să secrete
melatonina, hormon ce induce
somnul.
• Purtaţi ochelari antireflex
de protecţie pentru lucrul la
computer şi ochelari de soare
pentru exterior.
• Utilizaţi picături lubrifiante
pentru ochi.
Din fericire, lumina albastră
nu este, în totalitate un factor
negativ, ea fiind prezentă şi
în lumina naturală a soarelui.
Ea este responsabilă pentru
reglarea ritmului circadian, a
nivelului nostru de energie şi
a metabolismului. Lumina de
spectru albastru este cea care
ajută plantele să crească.

FAMILIE

Sauna

Beneficii şi precauţii
Sauna este practicată de cel puţin 3000 de ani în cultura mayaşă, în
culturile din estul Asiei şi în Turcia, ca apoi să ajungă şi în Europa, datorită
popoarelor migratoare stabilite în Finlanda şi în celelalte ţări nordice, unde
era deja o tradiţie. Tot aici au fost realizate cele mai multe studii şi cercetări
cu privire la beneficiile saunei pentru organism.
Practicarea acestui ritual
implică şi o serie de riscuri,
în primul rând pentru
persoanele care suferă de
boli cardiovasculare, însă cu
respectarea câtorva reguli de
bază aproape oricine se poate
bucura de avantajele saunei.
Există trei tipuri de saună:
uscată sau finlandeză, umedă
sau hamam şi uscată, cu
raze infraroşii. Temperatura
în interiorul unei saune
finlandeze este cea mai
înaltă, putând ajunge şi până
la 85°C. În aceste condiţii,
temperatura la nivelul pielii
creşte rapid la 40°C, pulsul
se accelerează cu 30%, iar
sângele este împins spre
piele şi extremităţi. Tensiunea
poate creşte sau scădea
brusc, aşadar persoanele
cu boli de inimă trebuie sa
discute cu medicul curant
înainte de a merge la saună.

Sauna şi beneficiile pentru
sănătate
Sauna creşte temperatura
internă a corpului cu 1-2°C,
contribuind astfel la activarea
celulelor proinflamatorii
ale sistemului imunitar,
la dilatarea şi creşterea
elasticităţii vaselor sangvine
şi la creşterea pulsului. De
aceea este foarte importantă
răcorirea completă, de cel
puţin 30 de minute, între

sesiuni.
Pe termen lung, o
frecventare de 2-3
pe săptămână a
saunei, contribuie
la reglarea
hipertensiunii
arteriale şi
la reducerea
riscului de boli
cardiovasculare.
De asemenea,
sauna se
recomandă
după efort fizic,
întrucât relaxează
muşchii, accelerează
transpiraţia şi, astfel,
susţine detoxifierea
organismului.
Indiferent de tipul de saună:
uscată sau umedă, aceasta
stimulează circulaţia
sangvină, poate ameliora
durerile articulare şi
musculare şi conferă o mai
bună flexibilitate articulară.
În plus, revitalizează pielea şi
conferă o stare de bine.

Precauţii în utilizarea
saunei

• Discutaţi cu medicul
dumneavoastră, înainte
de saună, dacă suferiţi de
afecţiuni cardiovasculare sau
renale, astm, hipertiroidie sau
scleroză multiplă.
• Staţi maximum 15 minute
în saună şi luaţi pauze de

minimum 30 de minute între
sesiuni.
• Nu consumaţi alimente sau
alcool înainte sau imediat
după saună.
• Permiteţi corpului să se
răcorească natural, ieşind pe
o terasă sau făcând un duş cu
apă călduţă. Dacă nu aveţi alte
contraindicaţii, puteţi face şi
un duş rece sau o baie Kneipp.
• Beţi 2-4 pahare cu apă după
saună.
• Părăsiţi sauna dacă aveţi
ameţeli, dificultate de
respiraţie, durere de cap sau
stare de leşin şi contactaţi
medicul.
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Susține vindecarea
corpului, din interior!
Diana Amza, Psihoterapeut

Echilibrul psihologic este important pentru a restabili echilibrul și
sănătatea organismului, fapt promovat de Dr. Gabor Maté, expert în adicții,
traume și îngrijiri paliative. Iată câteva lucruri pe care puteți să le faceți,
cu impact pozitiv asupra imunității și procesului de vindecare, precum
și câteva modalități practice inspirate din psihoterapia prin acceptare și
angajament, care să vă direcționeze spre realizarea lor.

1. Fiți conștienți de emoții.
Recunoașteți si numiți
emoțiile atunci când apar.
Observați senzațiile specifice
emoției, postura și mimica,
tonul pe care vorbiți. Faceți
din acest lucru un obicei,
parte a discursului vostru
intern: „Iată, observ că
simt furie, e aici, în zona
stomacului…”.
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2. Dezvoltați o atitudine de
acceptare și compasiune față
de sine. Deseori, oamenii au
standarde duble în ceea ce
privește bunătatea, fiind mai
ușor să ajute, să ierte și
să înțeleagă dificultățile
altora. Întrebați-vă
mai des: „Ce gest bun
pot face pentru mine
astăzi?”

răzgândit” celor din jur, chiar
dacă acest lucru vă este
inconfortabil.

3. Gestionați furia.
Deși toate emoțiile
au impact asupra
corpului, furia poate
fi problematică atunci
când este reprimată,
ducând la afectarea
imunității, dar și când
este exprimată necontrolat,
ducând la boli cardiovasculare. Ieșiți din situație,
luați o pauză și amintiți-vă
de modelul pe care doriți
să îl oferiți celor dragi,
pentru a susține schimbarea
comportamentală.

6. Comunicați asertiv.
Folosiți mesajul de tip „eu” în
comunicarea cu persoanele
apropiate. Acesta cuprinde
referirea la ceea ce se observă,
la gânduri, emoții, nevoi și
solicitări: „Eu observ că… și
mă gândesc că…”, „Mă simt…
în situația aceasta și am nevoie
de… Crezi că ai putea să…?”.
Folosiți mesajul de tip „eu” în
relațiile apropiate, ori de câte
ori simțiți nevoia de a vă stabili
granițele și afirma nevoile.

4. Deveniți autonomi. Aflați
cine sunteți, ce valori vă
ghidează, asumați-vă limitele
și dorințele pe care le aveți
în relații. Un prim pas este
a învăța să spuneți „nu”, „nu
încă”, „nu acum” sau „m-am

5. Dezvoltați relațiile sociale.
Ieșiti cu un prieten, oferiți
o îmbrățișare, vizitați un
coleg, apelați la sprijinul
unui specialist sau al unei
persoane apropiate când
treceți prin dificultăți.

7. Trăiți cu sens, autentic,
spiritual, afirmându-vă
autenticitatea. Stabiliți țeluri
pe termen lung, conectați-vă
la puterea creativă interioară
și la valorile personale.
Practicați recunoștința,
încheind ziua cu amintirea
lucrurilor pentru care sunteți
recunoscători.

FAMILIE

Radonul

Gazul cancerigen din casă
Radonul este un gaz incolor şi inodor,
emanat de uraniu – element radioactiv
regăsit în mod natural în sol, în roci şi
în apele din subsol. Acesta se ridică la
suprafaţă şi are tendinţa de a se acumula
în spaţii închise, precum: peşteri, mine,
pivniţe, parcări subterane, încăperi nearisite
situate la subsol şi la parter, urcând chiar şi
până la etaje superioare, prin fisuri ale zidurilor.
Radonul şi riscul de
cancer pulmonar

Radonul se descompune
în atomi ce se ataşează la
particulele de praf şi pătrund
în plămâni. Aici, emit radiaţii
radioactive ce interferează
cu ADN-ul celular, producând
transformări maligne ale
ţesutului pulmonar.

Persoanele expuse la radon în
mediul profesional sau casnic
sunt mult mai predispuse
la dezvoltarea cancerului
pulmonar, dacă fumează.
Coroborarea celor doi factori
creşte exponenţial riscul de
cancer pulmonar.
În plus, riscul de expunere
este proporțional cu
concentrația de radon din
aerul respirat și cu durata
expunerii la radon. Cea mai
mare expunere o au lucrătorii
în mine şi persoanele
care trăiesc în locuințe
contaminate.

Măsuri de combatere
a expunerii la radon în
locuinţe

acestuia în atmosferă.
- Evitarea montării sau
înlăturării dalelor de podea
sau a altor elemente din granit,
dacă acestea provin din zone
cu concentraţii mari de uraniu
în sol.
- Aerisirea frecventă a locuinţei
contribuie la înlăturarea
aerului poluat din interior şi

depăşeşte 4 pCi/l sau 600 Bq/
m3, se recomandă o serie de
măsuri pentru reducerea sa.

introducerea de aer curat.
Evitaţi aerisirea în orele de trafic
intens sau dacă din exterior vine
un miros chimic puternic. În
acest caz, utilizaţi aparatul de
aer condiţionat.

Detectoarele de radon
evaluează nivelurile de radon
din locuinţă, după o utilizare
de câteva zile și până la câteva
luni. Se acceptă ca fiind
normale valori de circa 1,3
pCi/l iar, dacă nivelul de radon

Acestea sunt:
- Etanşeizarea podelelor şi a
pereţilor, şi verificarea periodică
a acestora pentru a detecta
eventualele fisuri.
- Implementarea unui sistem
de ventilare a aerului interior,
mai ales în cazul caselor pe sol,
prin conducte de depresurizare
şi ventilatoare electrice. Alte
sisteme de protecţie acţionează
prin aspirarea aerului din solul
de sub clădire și pomparea

Nivelurile de radon depind
de o serie de factori, precum:
depozitele de uraniu, compoziţia
solului, condiţiile atmosferice,
materialele de construcţii,
nivelul de izolare al clădirilor, etc.
Comisia Naţională de Control a
Activităţilor Nucleare lucrează
deja la o hartă a concentraţiilor
de radon din România.
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Greșeli
de evitat în
tratamentul
congestiei nazale
Congestia nazală este cea mai frecventă manifestare a infecţiilor virale sau
bacteriene ale căilor respiratorii superioare. Tratamentele şi remediile
utilizate pentru ameliorarea congestiei nazale sunt, însă, deseori aplicate
fără o consultare a medicului. Astfel, de multe ori facem o serie de greşeli
în tratarea congestiei, ce pot conduce la complicaţii sau la o prelungire
nedorită a simptomelor.
Ce să nu faceţi când aveţi
congestive nazală

1. Nu utilizaţi apă clocotită
pentru inhalaţii. Inhalaţiile
cu aburi sunt ideale pentru
fluidificarea mucusului. Lăsaţi
apa fiartă la răcit, câteva
minute, înainte de începe
sesiunea de inhalaţii, pentru
a nu vă leza mucoasa nazală
cu aburul prea fierbinte.
De asemenea, asiguraţi-vă
că vasul cu apă se află pe o
suprafaţă solidă și nu există
riscul de a se vărsa.
2. Nu înghiţiţi şi nu
introduceţi uleiuri esenţiale
pure în nări. Uleiurile
esenţiale de eucalipt, mentă
sau cimbru contribuie la
decongestionarea căilor
aeriene, având efect relaxant
şi antiviral, însă nu trebuie
utilizate în stare pură direct
pe piele sau ingerate.
Întotdeauna diluaţi uleiul
esenţial în ulei de bază
(măsline, argan etc.) înainte
de a-l aplica pe piele. Puteţi
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pune câteva picături de ulei
esenţial în apa din vaporizator,
pe o dischetă demachiantă
sau batistă.
3. Nu luaţi medicamente
fără a fi necesar. Multe
medicamente din farmacii
au ca indicaţii şi congestia
nazală, însă trebuie să
verificaţi ingredientele active
şi să vă asiguraţi că nu aveţi
contraindicaţii. De asemenea,
antibioticele nu trebuie
luate pentru infecţii virale,
întrucât acestea sunt eficiente
doar în cazul infecţiilor
bacteriene. Congestia
nazală poate fi ameliorată cu
decongestionante sub formă
de spray sau picături nazale,
utilizate un număr limitat de
zile, conform prospectului,
recomandărilor medicului sau
ale farmacistului.
4. Nu utilizaţi apă de la
robinet pentru irigaţii
nazale. Aceasta poate conţine
microorganisme sau alte

substanţe iritante, ce pătrund
în căile respiratorii. Fierbeţi
apa de la robinet pentru 5
minute şi aşteptaţi să se
răcească înainte de a dizolva
puţină sare, sau achiziţionaţi
spray-uri nazale cu apă de
mare pentru irigarea nărilor
şi facilitarea eliminării
secreţiilor.
5. Hidratați-vă suficient.
Apa plată, ceaiurile de plante
şi supele calde ajută la
decongestionarea mucoaselor
nazale şi la fluidificarea
secreţiilor. Cel puţin 2 litri
de lichide pe zi sunt necesari
pentru a vă ameliora
simptomele.
6. Suflaţi nasul corect.
Procedura sigură de eliminare
a secreţiilor nazale constă în:
suflarea nasului alternativ, pe
fiecare nară, prin obturarea
celeilalte, niciodată ambele
nări în acelaşi timp.

AFECȚIUNI

Complicaţii în
hipertensiunea
arterială

Hipertensiunea arterială (HTA), un factor de risc major pentru sănătatea
cardiovasculară şi nu numai, afectează o mare parte din populaţie.
Incidenţa sa constituie un semnal de alarmă, simptomele fiind deseori
ignorate sau puse pe seama altor probleme de sănătate.
Efectele HTA asupra
organismului

Artere
HTA crește treptat presiunea
sângelui care curge prin
artere – vasele de sânge ce
transportă sângele de la
inimă spre restul corpului.
Acest proces poate duce
la deteriorarea învelişului
interior al vaselor sangvine,
ceea ce permite acumularea
de lipide, limitarea elasticităţii
arterelor şi a cantităţii
de sânge care ajunge la
organe. Slăbirea arterelor
şi presiunea mărită pot
conduce la anevrism arterial
şi, apoi, la ruperea acestora şi
hemoragie internă.
Inimă
Boala arterială coronariană
este cauzată de reducerea
fluxului sangvin către inimă,
din cauza îngroşării pereţilor
arteriali. Se manifestă prin
durere în piept, aritmii sau
chiar atac de cord. În plus,
HTA va determina inima să
pompeze mai mult sânge,
iar ventriculul stâng se
va îngroşa, ceea ce poate
constitui un pericol pentru
insuficienţă cardiacă, atac de
cord sau chiar moarte subită
cardiacă.
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Creier
Creierul depinde de un aport
optim de sânge şi oxigen
pentru a funcţiona corect. În
momentul în care HTA nu este
identificată şi tratată la timp,
pot apărea o serie de probleme,
precum accidentul ischemic
tranzitor – un precursor al
atacului vascular cerebral.
Limitarea fluxului sangvin către
creier poate duce şi la demenţă
vasculară, o afecţiune ce
constă în deteriorarea cognitivă
bruscă sau cronică, şi are ca
factor de risc HTA.
Rinichi
Glomeruloscleroza focală
segmentară este o boală a
rinichiului afectat de HTA, ce
apare atunci când capilarele
din rinichi se cicatrizează şi nu

mai pot filtra eficient lichidele
și toxinele din sânge. În plus,
rinichii au un rol important în
controlul tensiunii arteriale.
Aşadar, atunci când vasele
de sânge care îi menţin în
funcţiune au de suferit, rinichii
nu îşi mai pot îndeplini nici
acest rol, iar cercul vicios poate
duce la insuficienţă renală.
Ochi
HTA poate afecta vasele de
sânge de la nivelul globului
ocular, ducând la retinopatie
hipertensivă, modificări ale
fundului de ochi, hemoragii
sau blocarea fluxului sangvin,
ce pot determina vedere
înceţoşată, afectarea nervului
optic şi chiar pierderea
vederii.
Funcţia sexuală
Limitarea fluxului sangvin în
zona genitală poate determina
debutul disfuncţiilor erectile,
la bărbaţi, respectiv
diminuarea excitării sexuale,
a libidoului şi uscăciunea
mucoasei vaginale, la
femei.
Atenție: Hipertensiunea
arterială nu doare! Măsurați
periodic tensiunea arterială!

AFECȚIUNI

Mituri despre
sănătatea ficatului

Ficatul este un organ vital, esenţial în transportul substanţelor,
echilibrarea nivelului de hormoni, şi în detoxifierea sângelui. Ficatul
reglează nivelul de colesterol şi glucoză din sânge şi, pe lângă multe
alte procese fiziologice, procesează substanţele din alimente, băuturi,
medicamente şi suplimente alimentare. De aceea, este important să
cunoaşteţi şi să puteţi evalua corect cele mai cunoscute mituri despre
sănătatea ficatului.
Voi avea boala ficatului
gras sau altă boală a
ficatului doar dacă
beau mult alcool.

la rândul lor, filtrate prin
ficat, ceea ce îl poate supune
unor procese suplimentare.

Afecţiunile hepatice pot fi
ereditare, pot fi contractate
viral (hepatita A, B sau
C) sau se pot dezvolta ca
urmare a unei alimentaţii
greşite şi a consumului
excesiv de alcool (steatoza
hepatică), a expunerii
la diferite toxine, sau
din cauze necunoscute.
Ciroza hepatică este o fază
finală a fibrozei, o formă de
cicatrizare a ţesutului hepatic,
cauzată de diferite afecţiuni
ale ficatului, inclusiv steatoza
hepatică.

Am nevoie doar
de o detoxifiere a
ficatului pentru a-l
readuce la parametri
optimi.

În ciuda reclamelor la
preparate care promit să
readucă sistemul digestiv
într-o formă perfectă,
trebuie să ştiţi că ficatul
îndeplineşte funcţia de
detoxifiere a organismului. Cu
toate acestea, toxinele nu se
acumulează la nivel hepatic.
Suplimentele alimentare sunt,

simptome similare cu cele
ale demenţei, denumite
encefalopatie hepatică.
Această afecţiune provoacă
deteriorări ale creierului,
observate la persoanele cu
insuficiență hepatică acută
sau boală hepatică cronică.

M-aş fi simţit rău
dacă aş fi avut o
afecţiune a ficatului.

Respectarea recomandărilor
medicului, o alimentaţie
echilibrată, exerciţiu fizic şi un
consum moderat de alcool pot
asigura sănătatea ficatului.

Simptomele de demenţă
sunt cauzate doar de
boala Alzheimer şi
afectează doar
persoanele în vârstă.

Atunci când funcţiile
ficatului nu mai pot fi
asigurate, toxinele încep
să se acumuleze inclusiv la
nivelul creierului, provocând

Puteţi suferi de o
afecţiune a ficatului
fără să ştiţi, întrucât
simptomele sunt vagi şi
asemănătoare cu cele ale
altor afecţiuni, determinând
degradări hepatice aproape
asimptomatice. Atunci când
apar, aceste simptome pot
fi: oboseală, greață, urină
închisă la culoare sau icter.

Vinul şi berea sunt mai
bune decât tăria.

Cantitatea de alcool
consumată dăunează
ficatului. Alcoolul nu ar trebui
consumat de către persoanele
cu steatoză hepatică sau
boala ficatului gras iar, pentru
ceilalţi, maxim o porţie de
alcool de către femei şi două
porţii de alcool de către
bărbaţi, pe zi.

32

AFECȚIUNI

Cum știi că ai probleme
cu imunitatea?
Sistemul imunitar este
un ansamblu complex de
mecanisme şi structuri cu
rol în apărarea organismului
de factori patogeni: virusuri,
bacterii şi paraziţi. Atunci
când sistemul imunitar
funcţionează corect, infecţiile
sunt rare, vindecarea este
normală, iar organismul îşi
revine uşor.

Simptome ale problemelor
sistemului imunitar
Oboseala accentuată,
chiar şi în condiţiile unui
somn de 7-8 ore pe noapte,
poate fi un semn de sistem
imunitar hiperactiv. Atunci

stresului, consumului de
tutun şi alcool, sau a unei
diete deficitare în vitamine şi
minerale.
Sistemul imunitar este
un ansamblu complex de
mecanisme şi structuri cu
rol în apărarea organismului
de factori patogeni: virusuri,
bacterii şi paraziţi. Atunci
când sistemul imunitar
funcţionează corect, infecţiile
sunt rare, vindecarea este
normală, iar organismul îşi
revine uşor.
Dureri articulare asociate
cu inflamaţie şi articulaţii
rigide pot fi un semn de

când sistemul imunitar este
hiperactiv, acesta poate
declanşa eliberarea de
proteine pro-inflamatorii, care
provoacă o stare accentuată
de oboseală.

artrită reumatoidă, o boală
autoimună în cadrul căreia
sistemul imunitar atacă
propriile celule, provoacă
inflamaţia ţesutului articular
şi durere intensă.

Infecţii frecvente (peste
4 otite, 2 sinuzite, viroze,
pneumonii şi abcese cutanate
pe an), care au nevoie de
tratament îndelungat sau
repetat cu antibiotic, respectiv
vindecarea lentă a rănilor,
sunt semne ale deficienţelor
imunitare. Se manifestă
pe fondul tratamentelor
imunodepresive, a infectării
cu anumite virusuri, a

Eczeme şi alte probleme
ale pielii, care se manifestă
în urma expunerii chiar
şi limitate la soare, sau
a contactului cu anumite
materiale. Lupus este o boală
autoimună în care sistemul
imunitar atacă ţesuturile
sănătoase ale organismului.
La nivel cutanat, se manifestă
prin pete roşiatice, în fomă
de aripi de fluture, pe obraji.
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Eczema de contact – sau
dermatita atopică – este o
formă de reacţie exagerată
a sistemului imunitar, de
tip alergic și care provoacă
inflamaţie, iritaţie cutanată şi
prurit.
Pierderea părului pe zone
ale scalpului sau ale corpului
poate fi determinată de atacul
sistemului imunitar asupra
propriilor ţesuturi, şi anume
rădăcinile firelor de păr.
Dureri abdominale şi
probleme digestive precum
diaree, balonare şi pierdere
în greutate sunt simptome ale

bolii Crohn, colitei ulcerative
sau ale bolii celiace, afecţiuni
provocate de funcţionarea
incorectă a sistemului imunitar.
Depresia poate fi un semn
al problemelor de imunitate,
întrucât sistemul imunitar
poate transmite celule
inflamatorii – denumite
citokine – către creier,
care au ca efect scăderea
nivelului de serotonină, un
neurotransmiţător responsabil
pentru starea de bine. Vestea
bună este că exerciţiul fizic
poate crește nivelul de
serotonină, reducând inflamația
și ameliorând depresia.

AFECȚIUNI

Regenerarea
țesuturilor pe
bază de colostru

Diabetegen, un produs dermato-cosmetic de generație nouă, ajută la
regenerarea pielii cu probleme, slăbită sau predispusă la răni. Acesta își
datorează eficiența componentei principale, Colostrum-ul de cea mai înaltă
calitate – o substanță naturală rară și puternică care stimulează corpul să
se regenereze și să-și îmbunătățească imunitatea naturală.
Prezența unor substanțe
ajutătoare, cum ar fi
Alantoina, Panthenolul sau
Vitamina E, stimulează
efectul benefic și, în același
timp, facilitează vindecarea
țesutului rănit.

Poloneze, și este singurul
produs care a primit o
scrisoare de mulțumire
oficială din partea Asociației
Poloneze pentru Diabet,
pentru impactul semnificativ
pe care îl are

în reducerea numărului de
membre amputate ca urmare
a sindromului piciorului
diabetic.

Se recomandă în caz de:
• Sindromul piciorului diabetic
• Răni
• Zgârieturi
• Arsuri
• Acnee
• Iritații și răni ale epidermei
• Degerături
• Inflamație psoriazică a
pielii
• Ulcerații de decubit
• Hemoroizi
• Plăgi operatorii.
Diabetegen a fost
creat fără a se folosi
conservanți artificiali,
arome sau derivați chimici
de vreun fel, compoziția
sa simplă reducând la
minimum riscul reacțiilor
alergice.
Diabetegen este unul dintre
puținele produse care au
dreptul de a se promova cu
recomandarea Societății
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Recunoașteți
şi preveniți
complicațiile gripei

Odată cu sezonul rece, cazurile de viroză şi gripă se înmulţesc, pe fondul
aglomerărilor din săli, clase şi birouri. Dar şi din cauza reticenţei adulţilor
de a deschide geamurile şi de a aerisi, ori de a ieşi cu copiii în aer liber.
Astfel, virusurile se transmit mult mai uşor de la un individ la altul prin
tuse, strănut sau contact direct.
Gripa este o infecţie a căilor
respiratorii superioare
transmisă de virusul
gripal. Printre simptome se
întâlnesc: congestie nazală,
tuse, febră şi frisoane, durere
de cap şi musculară, stare
de rău generală. De cele mai
multe ori, gripa va trece de
la sine, în 7-10 zile, cu odihnă
şi remedii farmaceutice şi
naturale care vor ameliora
simptomele, ori ca urmare
a unui tratament antiviral.
Antibioticele nu tratează
gripa. Uneori, însă, pe fondul
unui sistem imunitar imatur
sau slăbit, sau a neglijării
simptomatologiei, pot apărea
o serie de complicaţii.

Complicaţii ale gripei

Sinuzita cauzată de virusul
gripal sau de bacterii determină
dureri de cap în zona frunţii şi
în lateralul nărilor şi de dinţi,
congestie nazală şi mucus de
culoare galben-verzui, halenă,
febră şi stare de indispoziţie.
În cazul otitelor, durerea se
va resimţi la nivelul urechii
şi a obrazului, cu scurgeri
de lichid şi dificultăţi de
auz. În ambele cazuri este
necesară vizita la medic şi
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administrarea tratamentului
prescris, ce include antibiotic
(în caz de infecţie bacteriană),
decongestionante,
antiinflamatoare sau
analgezice, hidratare şi
odihnă.
Bronşita constituie o
inflamaţie a bronhiilor ce
conduce la tuse productivă,
dificultăţi de respiraţie,
durere în piept şi stare
subfebrilă. Bronşita acută,
cauzată de gripă, se poate
vindeca fără un tratament
medicamentos, însă este
nevoie de hidratare cu lichide
calde, menţinerea unui aer
umed în încăperi, sesiuni de
inhalaţii, pentru decongestia
mucusului şi odihnă.
Pneumonia reprezintă o
infecţie pulmonară, ce
apare ca urmare a invadării
virale sau bacteriene a
plămânilor. Simptomele
inlcud: tuse productivă
cu mucus verde, galben
sau sângeriu, insuficienţă
respiratorie, dureri în
piept, febră, oboseală şi
confuzie, posibil greață,
vărsături şi lipsa apetitului.

Tratamentul va fi stabilit
de către medicul de familie
sau pneumolog şi constă în
administrarea de antibiotice,
în cazul pneumoniei
bacteriene, analgezice sau
antiinflamatoare, odihnă şi
hidratare.
Alte complicaţii, ce apar mai
rar, însă pot pune în pericol
organe vitale sunt: miocardita,
encefalita, miozita,
insuficienţa renală sau sepsis.
De aceea, atunci când aveţi
simptome de gripă este
important să urmaţi indicaţiile
medicului, să vă odihniţi
şi să permiteţi vindecarea
organismului.

INTERVIU

Tabără
pentru
tinerii
cu diabet

Ines Nerina: Mi-am dorit să
schimb perspectiva despre diabet
După ce a fost diagnosticată cu diabet tip I insulino-dependent, Ines Nerina
a ales să își împărtășească provocările noii sale vieți și cu alți pacienți. A
căutat să contruiască o comunitate a persoanelor cu această afecțiune,
având în minte o idee foarte curajoasă: normalizarea vieții cu diabet. La
inițiativa sa, în 2018, 15 tineri se întâlneau într-o tabără să învețe unul de la
celălalt, cum să „jongleze” cu diagnosticul primit.
Anul acesta, în perioada
30 august – 6 septembrie,
Ines a organizat a patra
ediție a taberei Type 1
Dreamers Camp, însă prima
sub umbrela asociației pe
care a fondat-o. Cei 20 de
participanți au fost selectați
din 140 de înscriși – persoane
cu diabet – în urma unui
interviu telefonic, despre care
Ines a povestit că a decurs
astfel: „Am râs la telefon cu
ei, am plâns, am povestit și
am petrecut cea mai intensă
săptămână de recrutare din
viața mea. Singură am vrut
să fac acest demers personal
pentru că am dorit să ofer
acces celor aflați la debutul
diabetului.”
Participarea în cadrul taberei
Type 1 Dreamers Camp a fost

gratuită, costurile organizării
fiind susținute de sponsori
printre care s-a numărat și
Alphega Farmacie. Timp de
7 zile, tinerii au avut parte de
educație de la specialiști, au
învățat atât teoretic, cât și
practic, au făcut activități în
aer liber, s-au conectat și s-au
distrat.
Iată ce ne-a împărtășit Ines
despre această experiență.

Care a fost scânteia care
a pornit proiectul Type 1
Dreamers Camp?

Motivația a venit dintr-o lipsă
personală: lipsa de suport
moral și de educație medicală
pe care le simțeam la debutul
bolii. După diagnostic,
majoritatea prietenilor
și cunoscuților mei nu
înțelegeau noua mea viață și

mă simțeam de foarte multe
ori singură. Din dorința de
a-mi face prieteni cu diabet
și de a învăța unii de la alții,
am decis să organizez prima
tabără. Am dat sfoară în țară
pe internet și am anunțat că
„tinerii și copiii cu diabet își
dau întâlnire”, iar cei care au
venit la prima ediție atunci,
astăzi îmi sunt prieteni și
continuăm să vorbim pe
grupul de Facebook făcut în
2018.

Cu ce provocări se
confruntă pacienții tineri,
copii și adolescenți,
diagnosticați cu diabet tip
1 insulino-dependent?

Viața modernă de astăzi nu
permite luxul de a sta la masă
și de a mânca cele trei mese
principale la ore fixe, iar asta
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e o provocare pe care o au și
copiii care merg la școală, dar
și tinerii care lucrează sau au
un orar solicitant.

teoria se împletește cu
practica. În fiecare dimineață
erau cursurile de educație
medicală, ținute de medici

pentru a ajuta la socializare.
Au fost drumeții pe munte,
fotbal, jocuri de echipă,
atelier de gătit, tombola

Din păcate, majoritatea
diagnosticaților sunt învățați
la început să respecte orarul
meselor, care se suprapune
cu schema de tratament
rigidă. Realistic vorbind, este
foarte greu să poți adapta
stilul de viață la „normele
arhaice ale diabetului”.
Lucrurile nu trebuie să
rămână așa, firește că
poți adapta diabetul
la ritmul tău, dacă
asimilezi anumite
cunoștințe și le
personalizezi pe nevoile
pacientului.

diabetologi, dieteticieni
nutriționiști și educatori
în diabet, iar la prânz
erau activități practice,
în care copiii exersau

cadourilor și multe altele.
S-au legat prietenii la jocul
de Treasure Hunt, când
toți au format o echipă ce a
trebuit să găsească comoara:
o pungă de bezele cu zero
zahăr, de care s-a bucurat
toată lumea în jurul focului
de tabără. A fost atins și
aspectul psihologic în
tabără, existând o serie
de activități în care
se discutau subiecte
precum: burnout-ul
diabetic, cele mai grele
provocări cu diabet,
cele mai frumoase lecții
pe care le-ai învățat de
la diagnostic, etc.

O altă provocare des
întâlnită la copiii și tinerii
cu diabet o reprezintă
oboseala psihică, ea fiind din
cauza acestor griji în plus, pe
care orice pacient cu diabet le
are: monitorizarea continuă a
glicemiilor, vizitele de rutină
la medic, internările regulate
și mersul prin spitale au un
impact asupra psihicului.
Rutina diabetică poate fi de
două ori mai obositoare când
este dublată de stigmatizarea
din exterior sau când ești pus
în situațiile neplăcute când
trebuie să explici celor din jur
ce este diabetul.

Care sunt activitățile din
tabăra Type 1 Dreamers?
Tocmai pentru că mi-am
dorit să schimb perspectiva
despre diabet, în tabără,
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noțiunile teoretice. Dacă la
cursul despre numărarea
carbohidraților se predau
categoriile de alimente
clasificate pe numărul de
glucide, la partea practică, de
workshop, fiecare participant
avea un cântar de bucătărie
cu care exemplifica pe
alimente, iar apoi reușea
să își alcătuiască propriul
meniu. Chiar dacă partea
de instruire și educație a
reprezentat structura de bază
a programului, în tabără au
fost și foarte multe jocuri și
activități de echipă, tocmai

Cum vin și cum pleacă
tinerii cu diabet din
tabără? În ce mod îi
transformă această
experiență?

Vin ușor sceptici, dar pleacă
cu multă încredere în noțiunile
dobândite și fericiți cu noile
prietenii și amintiri create în
tabără.

Cu ce gânduri ai încheiat
ediția 2021 a Type 1
Dreamers Camp?

A fost o experiență
copleșitoare și pentru mine,
iar văzând ce feedback frumos
a venit de la copii, deja gândul
meu fuge către planurile
pentru următoarea ediție.
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AllTussin

Sirop cu extracte naturale de Pătlagină,
Lichen-de-piatră și Iederă
Formula AllTussin este creată pentru ambele tipuri de tuse, atât tusea seacă,
iritativă, cât şi cea productivă, și este recomandată pentru adulți, vârstnici,
adolescenţi şi copii cu vârsta peste 2 ani.
Beneficii

• Susţine buna funcţionare
a sistemului respirator şi
menţine confortul la nivelul
căilor respiratorii superioare
şi inferioare.
• Combinaţia de extracte ajută
la reducerea disconfortului
respirator prin efectul
calmant, emolient şi
descongestionant de la nivelul
mucoaselor membranelor
gâtului, faringelui, corzilor
vocale și traheobronşice.
• Ajută la
fluidificarea
şi eliminarea
excesului de
mucus.

și gastro-intestinal, cât și o
puternică acțiune antibiotică
și antispastică.

Extractul din Iederă

ameliorează episoadele
de tuse datorită efectului

antiinflamator – lichefiază
mucusul care poate fi astfel
eliminat mai uşor, are efect
calmant şi uşurează respiraţia
prin relaxarea musculaturii
bronşice.

Extractul din
Pătlagină
calmează
gura și gâtul
– acţionează
ca emolient,
antiinflamator,
şi ajută la
îmbunătăţirea
respiraţiei.

Extractul din
Lichen de piatră

facilitează expectorația
și calmează tusea –
substanțele din compoziția
sa îi conferă atât calități
calmante și emoliente
asupra tractului respirator
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Ce să nu faceţi când
copilul este răcit

Copiii cu vârsta între 1 şi 5 ani răcesc des, cu atât mai mult cu cât intră în
contact cu alţi copii în comunităţile create la creşă şi grădiniţă. Fenomenul
este normal şi are loc în contextul dezvoltării sistemului imunitar, care
luptă cu noi virusuri şi crează anticorpi. Aceştia îl vor ajuta pe copil să
devină mai rezistent în perioada anilor de şcoală.
Simptome

Simptomele uzuale de viroză
sunt: febră, durere în gât,
durere de cap, oboseală, lipsa
apetitului, congestie nazală,
strănut şi tuse. Acestea nu
trebuie să vă îngrijoreze, însă
dacă cel mic are respiraţie
şuierătoare, durere în
piept sau febră ridicată,
durere intensă de cap, de
gât sau ureche, care nu se

ameliorează cu tratament
analgezic şi antipiretic,
dificultăţi de înghiţire,
ganglioni limfatici inflamaţi
sau tuse persistentă de
peste o lună, este necesar un
consult pediatric.

Remedii recomandate în
viroze

Nu există un tratament
medicamentos etiologic pentru
viroză, aceasta va trece de la
sine în decurs de aproximativ
o săptămână. Se recomandă
hidratare, odihnă, şi o serie de
remedii pentru ameliorarea
simptomelor:
1. Congestia nazală: puteţi

utiliza spray nazal cu apă de
mare, conceput pentru sugari
şi copii mici. O baie caldă sau
10-15 minute de stat în baie
cu apa fiebinte curgând, însă
fără a-l atinge pe copil, vor
fluidiza mucusul. Puteţi
utiliza un vaporizator cu 2-3
picături de ulei de eucalipt
sau lavandă.
2. Durerea de gât: oferiţi
copiilor apă caldă cu lămâie

și, după vârsta de un an, puteţi
adăuga şi puţină miere.
3. Scăderea febrei şi
ameliorarea stării generale:
le puteţi administra doza
corectă de sirop analgezic,
antipiretic sau antiinflamator.
4. Încurajaţi odihna şi faceţi
activităţi liniştite. Plimbările
în aer liber sunt recomandate
atunci când starea copilului
este bună, nu are febră şi are
un nivel normal de energie.

Ce să nu faceţi când
copilul are viroză

• Nu oferiţi aspirină copiilor și
nu depăşiţi doza recomandată
de paracetamol şi ibuprofen.

• Nu oferiţi copilului sub 6 ani
medicamente pentru gripă,
răceală şi tuse. Acestea conţin
substanţe care le pot afecta
capacitatea de a se odihni,
pot determina reacţii alergice
şi chiar halucinaţii. Discutați
întotdeauna cu medicul sau
farmacistul.
• Nu oferiţi copilului sub 5
ani dropsuri pentru gât şi nu
îl încurajaţi să facă gargară,
întrucât se poate îneca.
• Nu îl forţaţi să mănânce
când este răcit şi nu îi oferiţi
alimente greu digerabile.
• Nu vă îngrijoraţi când are
febră, nu îl îmbrăcaţi mai gros
şi nu vă grăbiţi să o scădeţi,
dacă starea generală este
bună! Febra este un semnal
că sistemul imunitar al
copilului este activ şi lucrează
la vindecarea infecției.
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Testări medicale
gratuite în șase județe
Caravana „Nu am făcut destul” a ajuns la a opta ediție

În perioada august – octombrie, peste 1150 de persoane din mediul rural au
beneficiat de investigații medicale gratuite în cadrul caravanei „Nu am făcut
destul”, organizată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC),
un demers susținut și de Alphega Farmacie.
Analize gratuite

Cea de-a opta ediție a
caravanei a ajuns în 12
localități din 6 județe: Tulcea,
Brăila, Teleorman, Călărași,
Constanța și Buzău. Pacienții
au putut beneficia de un set
de investigații ce a inclus
analize de sânge (hemogramă
și PSA pentru prostată),
de urină (pentru cancerul
renal), ecografii mamare
(și trimiteri la mamografii),
dermatoscopii, EKG, indice de
masă corporală, teste instant
de glicemie și colesterol,
evaluare pentru riscul de
cancer pulmonar și boli
cardiovasculare, teste de
anticorpi COVID, realizate
de medici specialiști, medici
rezidenți și studenți la
Medicină din București și
Craiova.
„Pentru foarte mulți locuitori
din mediul rural, spitalele
sunt inaccesibile din punct de
vedere al distanței. Dată fiind
pandemia, caravana noastră a
fost cu atât mai utilă.”, spune
Cezar Irimia, președintele
FABC.

Date din caravană

Dintre cei 1174 de pacienți
care s-au înscris pentru
screening, 857 au fost
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femei, și 317 – bărbați.
Majoritatea doamnelor
– 667 (77.80%) –
nu și-au făcut
niciodată o
ecografie
mamară, iar 361
(42.12%) nu șiau autopalpat
niciodată sânii.
146 (19.84%)
de persoane cu
vârsta peste 50 de
ani nu și-au făcut
analize de sânge în
ultimii 5 ani, în timp ce
19 (1.62%) pacienți nu șiau facut analize de sânge nici
măcar o singură dată.
În cadrul caravanei, au fost
recoltate 1684 de probe
de sânge și urină, care au
fost trimise la laborator.
S-au făcut 574 de ecografii
mamare, iar 47 de femei au
primit recomandare pentru
mamografie. 40 de persoane
au fost direcționate către un
control dermatologic.

Educare și informare

O componentă foarte
importantă a campaniei, pe
lângă testări, a reprezentat-o
informarea și educarea
pacienților. De aceea, în

spațiile de investigații, au
fost plasate pliante și afișe
cu informații despre cancerul
de sân, cancerul de prostată,
cancerul ovarian și melanom,
dar și despre importanța
efectuării analizelor anuale de
sânge.
În cele șapte ediții precedente,
caravana a ajuns în 35 de
județe din țară, au fost testate
peste 7000 de persoane din
mediul rural, cu implicarea a
peste 500 de medici, asistente
și studenți voluntari, și au fost
diagnosticate 5 paciente cu
cancer mamar.
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Fibromialgia
Noi remedii

Fibromialgia este o boală cronică cu manifestări precum dureri musculare
şi osoase, generalizate la nivelul corpului, dureri de cap însoţite de
oboseală, tulburări de somn, de memorie, anxietate şi depresie. Această
tulburare afectează în principal femeile şi este deseori diagnosticată şi
tratată eronat, fiind necesare o serie de investigaţii amănunţite, timp şi
disponibilitate din parte a medicului, precum şi respectarea unui protocol
bine stabilit.

Cercetările
în domenii precum
reumatologie, neurologie,
psihologie şi chiar genetică
au evidenţiat o serie
de noi remedii cu largă
disponibilitate pentru
persoanele care suferă de
fibromialgie.

Vitamina D

Cercetători din cadrul
Spitalului de Ortopedie
Vienna-Speising, unul dintre
cele mai bune spitale de profil
din Europa, au observat că
pacienţii cu fibromialgie aveau
un nivel redus de vitamina

D în sânge şi au elaborat
un studiu pe bază de
suplimentare cu vitamina
D. Ei au descoperit
că persoanele care
au primit vitamina
D pentru 25
de săptămâni
au perceput
durerea în mod
mai redus decât
cele din grupul
de control.
În plus, acestea
au experimentat o
reducere a oboselii
şi o îmbunătăţire
în funcţionarea
sistemului muscoloscheletal. Aşadar,
suplimentele cu vitamina D
pot constitui o completare a
tratamentului farmacologic
pentru fibromialgie, alături de
kinetoterapie, psihoterapie şi
alte terapii multimodale.

Terapia cognitivcomportamentală pentru
insomnie

Legătura dintre somn şi
durerea cronică a fost
observată şi explorată de
oamenii de ştiinţă, cu scopul
de a crea programe care să
ajute pacienţii cu fibromialgie.
Lipsa somnului influenţează
nivelul de durere resimţit,
iar acesta, la rândul său,

contribuie la instalarea
insomniei. Terapia cognitivcomportamentală, ce vizează
mai ales insomnia şi durerea
fizică, susţine eforturile
pacienţilor cu fibromialgie
să doarmă, ceea ce ajută la
reducerea durerii.

Meloterapia

Neurologii atribuie efectele
pozitive ale meloterapiei
potenţialului muzicii de a
induce emoţii liniştitoare,
relaxare şi de a distrage
gândurile negative.
Meloterapia, alături de
tehnici de relaxare ghidate,
contribuie semnificativ la
reducerea durerii, a stărilor
depresive şi a anxietăţii. În
plus, s-a observat că terapia
prin muzică îmbunătăţeşte
calitatea somnului la pacienţii
cu fibromialgie. De asemenea,
accesibilitatea acestei terapii,
ce poate fi efectuată acasă,
creşte calitatea vieţii celor
bolnavi.
În afară de aceste remedii,
tratamentul fibromialgiei este
unul multimodal, construit
pe patru piloni: farmacologie,
educaţia pacientului,
kinetoretapie şi psihoterapie,
într-o abordare adaptată şi
individualizată.
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Multiplele beneficii
ale Vitaminei C

Vitamina C – sau acidul ascorbic – este o vitamină solubilă în apă, care
nu este sintetizată de om, ea provenind doar din aport exogen. Zilnic,
organismul uman are nevoie de aport de vitamina C pentru a funcționa
corespunzător, pentru că nu poate produce de unul singur această
vitamină importantă, și nici să o depoziteze.
Rolurile Vitaminei C

• Are rol în procesele de
apărare imună
• Ajută la biosinteza
colagenului (colagenul intră în
structura oaselor, a dinților, a
cartilajelor și pielii)
• Are efect antioxidant
• Are efect antialergic
• Favorizează absorbția
digestivă a fierului
• Favorizează depunerea
calciului în oase
• Crește rezistența capilară
• Favorizează vindecarea
rănilor
• Scade riscul cataractei
• Îmbunătățește textura pielii

Recomandări

• În răceală și gripă, în
infecții, pentru a stimula
apărarea organismului.
Vitamina C poate reduce
severitatea simptomelor
de răceală și gripă, dar și
durata acestora.
• Hemoroizi, insuficiență
venoasă – Vitamina C
întărește vasul de sânge.
• Infecții urinare – Vitamina
C este un antioxidant
puternic care ajută la
menținerea sănătății uretrei
și vezicii urinare. Determină
o creștere a acidității urinei,
împiedicând astfel înmulțirea
bacteriilor.
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• Anemie, în asociere cu
preparate cu fier – Vitamina C
ajută la absorbția digestivă a
fierului.
• În infecțiile cu virusul
herpetic. De multe ori, virusul
recidivează la pacienții cu
imunitate scăzută – Vitamina
C se administrează pentru a
întări imunitatea.
• Cicatrici, răni – Vitamina
C are rol cicatrizant. Este
eficientă în refacerea
țesuturilor pielii
deoarece
aceasta

stimulează producția de
colagen. Astfel, accelerează
procesul de vindecare a
rănilor provenite în urma
arsurilor, tăieturilor sau
intervențiilor chirurgicale.
• Cataractă – Vitamina C
îmbunătățește vederea
și încetinește progresia
degenerării maculare.
• La pacienții cu osteoporoză
– Vitamina C favorizează
depunerea calciului în oase.

ALIMENTAȚIE

Surse de proteine
vegetale
Proteinele reprezintă o parte esenţială a
nutriţiei, fiind principala componentă a
ţesutului muscular, a pielii, a organelor
interne, ochilor, părului şi unghiilor, şi
a doua componentă majoră a corpului
uman, după apă. Proteinele joacă un
rol important în formarea anticorpilor
şi în reglarea glicemiei din sânge, pe
lângă alte funcţii pe care le îndeplinesc
în organism.
Vegetalele conţin o cantitate
mare de proteine complexe
formate din aminoacizi
esenţiali (pe care corpul
uman îi obţine exclusiv din
alimentaţie) şi neesenţiali
(sintetizaţi de corpul uman
sau din alţi aminoacizi).
Cantitatea de proteine
necesară unui adult sănătos şi
sedentar, zilnic, este de 0,8g/
kg – aproximativ 46 de grame
pentru femei şi 56 de grame
pentru bărbaţi. În funcţie de
nivelul de activitate fizică şi de
vârstă, necesarul variază.

Cele mai bune surse de
proteine vegetale

Quinoa, cultivată de mii de
ani și fără modificări genetice
importante, conţine 4 grame
de proteine la 100 de grame
de seminţe fierte şi, în plus,
conține fibre, cupru, acid folic,
fier, magneziu, mangan, fosfor
și zinc. Quinoa poate înlocui cu
succes carbohidraţi, precum
orez sau cuş-cuş, în reţetele
vegetariene sau cele de post.
Fulgii integrali de ovăz
conţin 13 grame de proteine

la 100 de grame de fulgi,
prebiotice, vitamina E, cupru,
fier, magneziu, seleniu, zinc
şi fibre, şi constituie un mic
dejun ideal.
Boabele de soia, precum şi
edamamele – boabe imature de
soia – sunt bogate în proteine,
dar şi în fitonutrienţi cu rol
antioxidant şi antiinflamator, în
lecitină şi acizi graşi Omega 3
şi Omega 6. Tofu, sau brânza
de soia, păstrează majoritatea
nutrienţilor şi conferă un
gust deosebit preparatelor
vegetariene. O jumătate de
cană de tofu conţine 10 grame
de proteine iar, de edamame –
8,5 grame.
Fasolea, năutul şi lintea
conţin între 7 şi 10 grame de
proteine la 100 de grame de
boabe. Alte substanţe benefice
pentru sănătatea sistemelor
digestiv, circulator şi nervos
sunt: vitaminele din complexul
B, acid folic, mangan, fier,
zinc, magneziu și fibre.
Sâmburii (nuci, alune, caju,
migdale) conţin, în medie,

20 de grame de proteine la
100 de grame de sâmburi
cruzi, plus acizi graşi Omega
3 şi Omega 6, o multitudine
de vitamine, minerale şi
fibre. Pot deveni o gustare
sănătoasă şi săţioasă în zilele
reci de iarnă.
Legumele precum avocado,
broccoli, sparanghel, spanac
şi varză kale conţin proteine,
calciu, fier, vitaminele A, C şi
E, acid folic şi fibre.
Secretul pentru a obţine
cantitatea optimă de
proteine complexe este
combinarea diferitelor
tipuri de cereale, legume,
leguminoase şi sâmburi
în preparate gustoase şi
atrăgătoare. Nu consumaţi
alimente procesate, de tipul
înlocuitorilor de carne sau de
brânză, întrucât nu conţin toţi
nutrienţii necesari şi, în plus,
majoritatea sunt produse cu
aditivi alimentari.
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Cum să ne hrănim
corect în post

Postul, această perioadă de purificare trupească şi sufletească, corespunde
cu practicile şi tendinţele moderne de detoxifiere a organismului. Aşadar,
fie că vrem să ţinem un post duhovnicesc sau doar să ne hrănim trupul cu
alimente curate şi simple, este important să le alegem cu atenţie, pentru a
ne menţine sănătoşi.
Alimentaţia din timpul
postului

procesate precum înlocuitori
de carne şi brânză,
alimente prăjite.

Legumele,
leguminoasele şi
fructele proaspete,
sâmburii şi
peştele, conţin
elementele
nutritive de care
avem nevoie.
De aceea, este
necesar ca
dieta zilnică să
includă nutrienţi
proveniţi dintr-o
diversitate cât
mai mare de surse
naturale.

Cel mai potrivit loc
de unde acestea se pot
achiziţiona este piaţa. În
acest fel, veţi susţine micii
producători şi comercianţi şi
veţi găsi ingrediente de toate
culorile, bogate vitaminele
A, B, C, K, potasiu, calciu,
magneziu, fier, folat, mangan,
acizi graşi esenţiali Omega 3
şi 6, proteine şi fibre, astfel:
• Roşu: mere, pere, roşii,
ridichi, ardei
• Oranj: portocale, mandarine,
morcovi, dovleac, cartofi dulci
• Galben: banane, ananas,
mango, porumb
• Verde: mere, pere, avocado,
broccoli, salată şi alte legume
cu frunze verzi, varză, fistic
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• Mov: prune, varză, salată,
vinete, sfeclă
• Alb: ţelină, păstârnac,
pătrunjel, conopidă, alune,
caju, usturoi şi ceapă, peşte
• Brun: seminţe, nuci,
migdale, fasole, năut, cereale
integrale, cartofi, ciuperci

Atenţionări!

Consumaţi cu moderaţie
carbohidraţii simpli, care
se regăsesc în produse de
panificaţie, dulciuri, orez şi
făină albă, zahăr, alimente

Copiii nu ar trebui să
ţină post, întrucât
metabolismul
lor este unul
accelerat şi
au necesităţi
calorice mari.
De aceea, este
recomandat
ca ei să aibă
o alimentaţie
normală,
care să includă
fructe şi legume
proaspete, carne,
lactate şi ouă. Similar,
femeile însărcinate, cele
care alăptează, bătrânii şi
persoanele bolnave trebuie
să poată avea acces la o
alimentaţie cât mai variată şi
bogată în vitamine şi proteine,
inclusiv cele de origine
animală.
Postul înseamnă şi o perioadă
de purificare sufletească,
aşadar faceţi câteva exerciţii
de recunoştinţă, mulţumiţi
pentru lucrurile mici care
contează, empatizaţi şi fiţi
alături de cei care suferă,
adoptaţi o atitudine pozitivă
faţă de dumneavoastră şi faţă
de cei din jur.

REȚETĂ
DE SEZON

Dovleacul
și sănătatea
Dovleacul, această legumă de un portocaliu intens, are atât de multe de
oferit! Nutrienţii se găsesc în pulpă, în seminţe şi chiar în frunze.
Oricum l-aţi consuma – crud,
copt, în supă sau ca suc
cu seminţe încorporate –
v-ar putea asigura o masă
completă cu cel puţin 4 tipuri
de preparate. În lunile reci de
toamnă şi de iarnă, dovleacul
se găseşte din abundenţă
în piaţă, în aprozar sau
supermarket.

Beneficiile dovleacului
pentru sănătate
Dovleacul este un aliment
extrem de bogat
nutrițional. Acesta
conţine fibre, proteine,
antioxidanţi, vitaminele
A, C şi E, vitamina B6,
potasiu, mangan, fier,
magneziu, fosfor și alte
minerale. Seminţele de
dovleac conţin cantităţi
importante de calciu, fier,
zinc, magneziu, sodiu, şi
acizi graşi esenţiali
Omega 3 şi Omega 6.

Sistemul imunitar are
nevoie de nutrienţi precum
betacaroten, vitamine C şi
E, fier şi folat, regăsite în
dovleac. Includerea sa în
dietă poate asigura o bună
protecţie împotriva factorilor
patogeni şi o vindecare optimă
a infecţiilor şi rănilor.
Pentru o inimă sănătoasă –
datorită conţinutului mare de
potasiu, vitamina C şi fibre,
dovleacul susţine sănătatea
inimii, întrucât contribuie

la controlul hipertensiunii
arteriale şi reduce riscul de
boli cardiovasculare.
Consumul de dovleac poate
reduce riscul de cancer
de prostată sau de colon,
datorită aportului mare de
betacaroten. De asemenea,
fibrele încetinesc rata
absorbției zahărului în sânge,

iar polizaharidele ajută la
controlul glicemiei din sânge,
astfel putând să controleze şi
să prevină diabetul de tip 2.
Dovlecii conțin o multitudine
de antioxidanți. Vitamina C,
vitamina E și betacarotenul
susțin o vedere sănătoasă și
previn leziunile degenerative
ale ochilor, la adulții în vârstă.
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Exerciţiul fizic
atenuează
inflamaţia cronică
Inflamația necontrolată este parte din procesul de reducere a masei
musculare şi de slăbiciune musculară în multe boli, inclusiv în artrita
reumatoidă. Atunci când facem sport, însă, mușchii au o capacitate
înnăscută de a reduce inflamația cronică.
Inflamaţia, o
şosea cu
dublu sens

Inflamația
face parte
din procesul
natural de
vindecare,
declanşat
de sistemul
imunitar ca
urmare a unei
infecţii sau a unei
leziuni musculare.
Scopul inflamaţiei, ca primă
fază în vindecare, este de
regenerare a ţesutului. Pe de
altă parte, inflamaţia cronică,
ce persistă în organism pentru
luni sau chiar ani consecutivi,
este o cauză pentru artrita
reumatoidă, în care este
distrus ţesutul articulaţiilor,
sau sarcopenia – pierderea
masei musculare, asociată cu
înaintarea în vârstă, după 70
de ani.

Sportul şi inflamaţia

Activitatea fizică şi menţinerea
în formă protejează
musculatura de inflamaţia
cronică, ce afectează în mod
special vârstnicii. Un nou
studiu realizat de un grup
de ingineri biomedicali de la
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Duke University
sugerează
că celulele
musculare
sunt
capabile să
controleze
singure
inflamația.
Cercetătorii
au injectat
fibre musculare,
concepute
în laborator, cu
interferon gamma – principala
citokină inflamatorie
responsabilă de imunitatea
mediată celular. Concentraţiile
mari ale acestei citokine
în sânge sunt corelate cu
afecţiuni imune ce implică
disfuncţii musculare. Aşa
cum era de aşteptat, fibrele
musculare s-au contractat şi
au devenit mai slabe.

musculare poate contracara
în mod direct efectul
proinflamator al citokinelor.

Apoi, ţesutul afectat a fost
stimulat cu ajutorul unui impuls
electric, similar cu impulsurile
determinate de exerciţiul fizic.
Impulsul electric a stimulat
creşterea musculară şi a redus
efectele pierderii şi slăbirii
musculare induse de interferon
gamma. Astfel, s-a demonstrat
că exersarea celulelor

Yoga: este o practică
indiană străveche ce susţine
sănătatea articulaţiilor,
tonifică musculatura şi
îmbunătăţeşte echilibrul, fiind
o modalitate excelentă pentru
calmarea durerilor în artrită,
ameliorarea depresiei şi un
somn mai bun.

Tipuri de antrenamente
care ameliorează
inflamaţia cronică

Aerobic: poate fi practicat
şi de vârstnici, utilizează
grupele mari de muşchi,
include încălzire,
antrenament şi relaxare,
îmbunătăţeşte circulaţia
sângelui şi oxigenarea la
nivelul muşchilor, inimii şi
plămânilor, şi reduce riscul de
diabet şi boli cardiovasculare.
Exerciţiile de rezistenţă
(ridicarea de greutăţi, mersul
alert, genuflexiuni şi sărituri,
ciclism): antrenează ţintit
musculatura şi, alături de
o dietă antiinflamatorie,
atenuează inflamaţia cronică.

MIȘCARE

Sport în siguranță,
în sezonul gripal

Fie că sunteţi persoane active sau doriţi să spargeţi rutina zilelor reci de
toamnă târzie şi de iarnă practicând un sport, trebuie să ştiţi că exerciţiul
fizic vă poate aduce beneficii indiferent de sezon sau de condiţia fizică.
Rezistenţa mai mare a organismului în contact cu factorii patogeni, o stare
mentală, emoţională şi fizică mai bună, menţinerea unei greutăţi corporale
optime şi asigurarea unui somn de calitate sunt doar câteva dintre
beneficiile sportului.
Pentru ca activitatea fizică
în sezonul gripal să se
desfăşoare în siguranţă, atât
pentru dumneavoastră cât şi
pentru cei din jur, iată câteva
reguli pe care să le urmaţi:
1. Începeţi treptat şi nu
exageraţi. Studiile arată
că exerciţiul fizic intens şi
prea îndelungat poate slăbi
sistemul imunitar şi vă poate
face mai vulnerabili în faţa
virusurilor. Asiguraţi-vă că
vă odihniţi suficient între
antrenamente şi că aveţi o
dietă bogată nutritiv.
2. Urmaţi un program
constant de antrenamente:
cel puţin 30 de minute de
activitate fizică moderată pe zi
(mers alert, alergare uşoară,
mers cu bicicleta, aerobic sau
dans) sau, dacă aveţi o formă
fizică foarte bună, cel puţin 75
de minute de activitate fizică
intensă pe săptămână.
3. Hidrataţi-vă cu cel putin 2
litri de lichide: apă, ceaiuri
calde și supe, atât în zilele cu
antrenamente, cât şi în restul
timpului. Chiar şi iarna, corpul
pierde lichide şi electroliţi,
mai ales atunci când faceţi
efort fizic.

4. Nu vremea rece creşte
riscul de viroză sau
gripă, ci îmbrăcămintea
necorespunzătoare.
Aşadar, atunci când
este frig şi doriţi să
practicaţi mersul
rapid, alergări sau
alt sport în aer
liber, purtaţi câteva
straturi de haine
nu prea groase, din
materiale sintetice
sau din lână. Acestea
nu reţin umezeala.
Protejaţi-vă pieptul şi
spatele, acoperiţi-vă capul,
urechile şi gâtul. Purtaţi
mănuşi, şosete şi încălţari
călduroase, de sport.
5. La sala de sport: luaţi
propria sticlă cu apă, spălaţivă pe mâini la sosire şi la
plecare, şi igienizaţi-vă
mâinile frecvent, cu gel
antibacterian. Evitaţi să
vă atingeţi faţa, nasul sau
ochii. Ștergeţi cu şerveţele
dezinfectante mânerele şi
platformele aparatelor de
fitness, înainte şi după ce
lucraţi la ele. Păstraţi o
distanţă de minimum 1,5 - 2
metri faţă de alte persoane.
Astfel, veţi putea face sport

și în interior, prevenind o
posibilă infectare.

Când să nu facem sport
iarna

Recomandările medicilor sunt
de a nu face sport dacă aveţi o
infecţie respiratorie, cu febră
şi stare de rău. În acest caz,
este bine să vă odihniţi câteva
zile, până când organismul
îşi va reveni. Altfel, puteţi
practica un antrenament uşor,
în aer liber. Nu mergeţi la sala
de sport. Aşteptaţi cel putin 7
zile, până când simptomele se
ameliorează.
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LA DRUM
CU ALPHEGA

Staycation,
sau cum să
te bucuri de
concediu în
propriul oraș
Ştim că, de obicei, v-am prezentat locuri, zone sau oraşe ale ţării ce merită
oricând vizitate şi revizitate. De data aceasta, însă, vrem să vă propunem
ceva inovativ, demn de un final de an atipic. Un an în care restricţiile au
ajuns să fie o obişnuinţă, iar călătoriile – ceva la care încă mai visăm.
Aşadar, vă invităm într-un „staycation”, în care să exploraţi oraşul şi zona
în care locuiţi, cu ochi de turist.
Termenul de „acasă” a
devenit, în ultimii aproape
doi ani, sinonim cu birou sau
loc de muncă, sală de clasă,
restaurant şi loc de petrecut
zilele libere. Iată de ce este
nevoie de câteva delimitări şi
clarificări a ceea ce este şi ce
nu este un staycation.

Ce este „staycation”?

„Staycation” este un concept
relativ nou, cuvânt compus din
„stay” (eng: a sta) și „vacation”
(eng: vacanță), ce se referă
la petrecerea vacanţei, sau a
concediului, acasă. Avantajele
principale ale unui staycation
sunt: vacanţa cu buget redus,
evitarea riscurilor medicale
asociate aglomeraţiilor şi
transportului în comun, de
lungă durată – cu trenul,
autocarul sau cu avionul – şi

64

mai mult timp
la dispoziţie
pentru a
face exact
ceea ce vă
doriţi în
zilele libere.
Puteţi
sta acasă,
de unde să
porniţi, cu
ochi de turist, în
explorarea propriului
oraș, puteţi să vă cazaţi la
un hotel din localitate şi să
vă bucuraţi de tot confortul
oferit, exact ca şi cum aţi fi
în alt oraş, sau să faceţi mici
excursii de o zi în apropierea
localităţii.
Ca durată, puteţi planifica
un staycation de weekend,
sau chiar şi unul prelungit,

de o săptămână
sau de două.
Atenţie!
Selectaţi
activităţi
care să
vă umple
timpul
într-un mod
plăcut.

Ce NU este un
staycation?

Staycation nu este un
concediu în care să faceţi
curat în casă, să recuperaţi
munca pe care nu aţi reuşit
să o finalizaţi, să faceţi teme
cu copilul, să gătiţi în fiecare
zi, să spălaţi şi să călcaţi
rufe, să spălaţi maşina sau să
faceţi alte treburi în casă ori
în curte. Aşadar, încercaţi să
finalizaţi toate aceste sarcini

înainte de zilele libere, pentru
a vă putea relaxa şi a putea să
faceţi ceea ce v-aţi planificat.

Cum să planificaţi un
staycation?

Un staycation trebuie să fie
cel puţin la fel de relaxant
ca un concediu la distanţă.
Dacă preferaţi cazările cu
gospodărire în regim propriu,
atunci cu siguranţă veţi
dori să vă pregătiţi singuri
micul dejun. Alegeţi-vă acele
ingrediente şi preparate care
să vă amintească de concediu.
Însă, dacă obişnuiţi să mergeţi
la hotel, să luaţi un mic
dejun târziu şi să leneviţi, vă
recomandăm să comandaţi un
brunch la domiciliu. Veţi avea
toată dimineaţa la dispoziţie
pentru o baie relaxantă,
urmată de un ritual de
îngrijire personală, aşa cum
vă doreaţi de mult timp. Puteţi
lua prânzul în oraş, apoi o cină
uşoară, la lumina lumânărilor,
însoţită de un pahar de vin,
acasă.

Activităţi de făcut acasă, în
staycation: lecturarea unei
cărţi sau a unei reviste, care
îşi aşteaptă rândul de mult
timp, îngrijirea plantelor
de interior, organizarea
unei degustări de vinuri
la domiciliu, cu platou de
brânzeturi şi pâine cu ulei de
măsline, un maraton de filme
sau seriale cu familia, un
concurs de boardgames sau
jocuri de societate cu familia.
Faceţi planul acestor activităţi
exact la fel cum aţi planifica
un concediu la distanţă, pe
ore sau perioade ale zilei, şi

respectaţi acest program de
distracţii.

Staycation în oraş şi în
împrejurimi

Dacă aveţi câteva zile
libere, în care decideţi să
rămâneţi acasă, încercaţi
să vă bucuraţi de tot ceea ce
localitatea dumneavoastră şi
zona adiacentă au de oferit:
parcuri şi grădini, târguri
de sezon, muzee, galerii de
artă, cafenele şi restaurante,
arii naturale protejate
sau parcuri naturale. Nu
aşteptaţi Noaptea Europeană
a Muzeelor pentru a vizita
Muzeul de Istorie, de Ştiinţele
Naturii sau de Artă din oraşul
dumneavoastră. Ele sunt
deschise tot timpul anului,
însă verificaţi în prealabil dacă
nu sunt impuse restricţii pe
fondul pandemiei. O plimbare
relaxantă, cu aparatul foto în
mână şi cu ochi de turist, în
parcul central sau la Grădina
Botanică, poate fi o activitate
de cel puţin 2-3 ore, în care să
implicaţi întreaga familie.

În aceste timpuri dificile,
este important să susţinem
micile afaceri locale, care
adaugă valoare cartierului
sau oraşului. Aşadar, începeţi
ziua cu o cafea caldă de la
cafeneaua preferată, luaţi
masa la micul restaurant din
cartier sau la un bistro noudeschis de către nişte oameni
curajoşi, şi încălziţi-vă la
ceainăria unde visaţi de mult
timp să ajungeţi, dar se află
în cealaltă parte a oraşului.
Dacă accesul la interior
nu este permis, comandaţi

pentru acasă sau luaţi
produsele la pachet. Exploraţi
– pe jos ori cu bicicleta – zone
mai puţin cunoscute, sau
vizitaţi centrul localităţii cu
scopul de a descoperi mici
comori arhitecturale ascunse.
Staycation este despre
noi descoperiri, din altă
perspectivă. Aşadar, dacă
aveţi un Parc Naţional sau o
arie protejată la distanţă mică
de localitate, împachetaţi
câteva gustări, băuturi calde
şi alte lucruri necesare
pentru o scurtă drumeţie în
natură. Verificaţi prognoza
meteo, astfel încât să fiţi
siguri că terenul este uscat şi
nu veţi avea parte de situaţii
neprevăzute, care vă pot
strica planurile de evadare din
cotidian.
Noi abia aşteptăm zilele libere
de Sărbători, pentru a ne pune
ochelarii de turist, a putea
explora oraşul şi a ne bucura
de tot ceea ce vedem. Asta vă
dorim şi dumneavoastră!
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
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