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EDITORIAL

Insuficiența cardiacă
Cum știi dacă ai inima obosită?
Dr. Mariana Olingheru, Medic specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Ce este insuficiența
cardiacă?

Insuficiența cardiacă se
definește ca pierderea
capacității inimii de a pompa
corespunzător sângele. Este
o boală progresivă, în care
mușchiul inimii (miocardul),
din diferite cauze, nu mai
are forța necesară pentru
a asigura contractilitatea
normală. Această oboseală a
inimii conduce la o circulație
deficitară la nivelul tuturor
organelor și țesuturilor, cu
grave consecințe pentru
sănătate.

Cum știi dacă ai inima
obosită?

Cele mai importante
simptome, care trebuie să vă
alarmeze și să vă trimită la
medic sunt:
- Dispnee de efort: este
resimțită ca o oboseală
însoțită de lipsa de aer,
ce apare la activități
obișnuite: urcatul
pe scări, mersul
pe jos, activități
gospodărești și
chiar în repaus;
- Tahicardia
și palpitațiile:
bătăi rapide
ale inimii, bătăi
anormale, sau pur
și simplu simte inima
că bate (în mod normal, nu
simțim cum bate inima);
- Edeme la membrele
inferioare care pot progresa
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către edeme generalizate;
- Creștere mare și rapidă
în greutate - se datorează
retenției de apă;
- Tuse seacă sau cu
expectorație spumoasă rozată
în formele severe;
- Alte simptome: scăderea
apetitului, greață, balonare,
vărsături, reducerea
capacității de atenție,
concentrare, somnolență
diurnă, astenie, depresie.

Care sunt cauzele
insuficienței cardiace?

Insuficiența cardiacă este
adesea consecința
altei boli: infarct
miocardic, boala
coronariană,
tulburări de
ritm netratate,
bolile
valvulare,
cardiomiopatia
dilatativă
(congenitală
sau etanolică),
hipertensiunea
arterială.
Factorii care
agravează
insuficiența
cardiacă:
anemiile,
disfuncțiile
tiroidiene,
depresia, anxietatea,
infecţiile, tratamentul
cu antiinflamatoare, unele
medicamente citostatice,
consumul de alcool sau sare
în exces, diabetul zaharat.

Cum se pune diagnosticul de
insuficiență cardiacă?

Diagnosticul de insuficiență
cardiacă se pune după o
evaluare cardiologică ce
include examen clinic, analize
de sânge și teste imagistice.

Care sunt cele mai
importante măsuri în
insuficiență cardiacă?

Tratamentul insuficienței
cardiace presupune
modificarea stilului de viață,
tratament cu medicamente,
dar și dispozitive speciale
care au rol de
ameliorare a
funcției de
pompare a inimii.
Schimbarea
stilului de
viață este
esențială pentru
creșterea ratei
de supraviețuire
și presupune: regim
alimentar cu consum redus
de sare, activitate fizică
regulată, oprirea fumatului
și a consumului de alcool,
scăderea în greutate,
monitorizarea lichidelor
ingerate, tratamentul bolilor
asociate.

ANALIZE MEDICALE
EXPLICATE

NT-proBNP
testul care te
scutește de investigații inutile
Dr. Mariana Olingheru, Medic specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Cum se pune diagnosticul de
insuficiență cardiacă?

Medicul cardiolog este cel
care pune diagnosticul de
insuficiență cardiacă, în urma
mai multor evaluări: examenul
clinic, electrocardiogramă
(EKG), analize de laborator
specifice, ecografie cardiacă,
uneori și radiografie
pulmonară.
Deoarece tratamentul se
adresează, în primul rând,
cauzei, este necesară și
evaluarea globală a stării
de sănătate. Astfel, pot
fi depistate alte patologii
asociate care pot fi cauza bolii
sau factori de agravare pentru
ea. În concluzie, diagnosticul
necesită evaluări complexe
ale pacientului.

Peptidul natriuretic NTproBNP - marker pentru
insuficiența cardiacă

Peptidele natriuretice sunt
sintetizate în diverse țesuturi
și eliberate în circulație.
Ele influențează echilibrul
hidroelectrolitic din organism,
prin proprietățile pe care le
au: natriuretice, diuretice și
de antagonişti ai sistemului
renină-angiotensinăaldosteron.
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Pro-BNP este secretat
predominant în ventricul ca
răspuns la stresul parietal
miocardic. Ca urmare a
metabolizării, el este scindat
în 2 fragmente – BNP (formă
biologic activă) şi NT-proBNP
(forma inactivă).
Nivelurile serice ale NTproBNP se corelează
foarte bine cu severitatea
insuficienței ventricului
stâng al inimii și respectiv cu
clasele NYHA (New York Heart
Association) de insuficiență
cardiacă. Astfel, NT-proBNP
este considerat un marker
cu valoare prognostică în
insuficiență cardiacă.

Recomandările ghidurilor
europene

Ghidul Societății Europene de
Cardiologie (ESC) recomandă
peptidele natriuretice, inclusiv
NT-proBNP, ca test inițial
pentru excluderea IC la
pacienți cu dispnee (respirație
dificilă), atât în condiții de
urgență, cât și în ambulator.

De ce este utilă determinarea
NT-proBNT?
Diagnosticul de insuficienţă
cardiacă în stadiu precoce
este greu de stabilit doar pe
baza simptomelor, deoarece
acestea sunt nespecifice

(respirație dificilă, oboseală
la eforturi mici, edeme
gambiere) și pot fi întâlnite și
în alte afecțiuni non-cardiace.
Medicul cardiolog recomandă
adesea ecografia cardiacă
pentru diagnosticarea acestei
boli.

Avantajele determinării NTproBNT

• Este un test ușor de
efectuat, prin simpla recoltare
de sânge;
• Ușurează stabilirea
diagnosticului la pacienții
cu dispnee și suspiciune de
insuficiență cardiacă;
• Evită consultațiile la
cardiologie, investigațiile
imagistice și tratamentele
care nu sunt necesare, la
pacienții cu dispnee, dar fără
insuficiență cardiacă;
• Este utilă în monitorizarea
și evaluarea tratamentului
insuficienței cardiace cronice.
NT-proBNP se recomandă
inclusiv în monitorizarea
post-COVID 19, pentru
detectarea afectării
miocardice după infecția cu
SARS CoV-2.

SFATUL
SPECIALISTULUI

Monitorizarea
post COVID-19
Dr. Mariana Olingheru, Medic specialist Medicină de
Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

De ce este necesară
evaluarea post COVID-19?

Deși la începutul pandemiei
COVID-19 s-a considerat a
fi o infecție respiratorie, cu
risc de afectare pulmonară
severă, foarte rapid s-a
constatat că infecția cu noul
coronavirus SARS CoV-2
afectează întreg organismul:
creierul și sistemul nervos
periferic, inima și sistemul
vascular, rinichii, ficatul,
aparatul digestiv, inclusiv
metabolismul.

De ce apar tulburări
post-Covid?

Se cunoaște în prezent faptul
că infecția cu noul coronavirus,
după faza de replicare
virală (primele 5-7 zile de la
infectare), provoacă o puternică
reacție inflamatorie (furtuna
citokinică), urmată de o fază
cu risc crescut de tromboză,
care poate persista câteva
săptămâni sau chiar 3-6 luni.
La baza complicațiilor după
COVID-19 stau două procese
patologice declanșate de
virusul SARS CoV-2: inflamația
multisistemică puternică și
tromboza (venoasă și arterială).

Care sunt leziunile după
Covid-19 și cine este mai
expus?

Există diferite forme de boală,
cu diferite grade de severitate.
Majoritatea populației face
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forme ușoare
sau moderate
de boală, care
nu necesită
spitalizare. Cu
toate acestea, o
mare parte dintre
persoanele care au
suferit de COVID-19, chiar
și cele care au avut forme
ușoare de boală, pot rămâne
după eliminarea virusului cu
o serie de tulburări: oboseală
accentuată care nu trece după
somn sau relaxare, dureri
musculo-scheletale, tulburări
de memorie, dispnee (lipsa
de aer sau respirație dificilă),
tuse seacă persistentă,
nevralgii, depresie, anxietate,
insomnii, creșterea tensiunii
arteriale și sau a pulsului,
palpitații, creșterea glicemiei
etc.
Aceste tulburări post-covid
se pot datora atât virusului,
care poate afecta direct mai
multe organe și țesuturi, cât si
tratamentelor urmate pentru
vindecare.
Au fost descrise însă și leziuni
severe precum: fibroză
pulmonară accelerată,
miocardită, pericardită,
accidente vasculare cerebrale,
infarct miocardic etc.

Ce investigații sunt
necesare?

Monitorizarea pacienților
vindecați de COVID-19

presupune o serie de evaluări
recomandate de medic:
investigații imagistice (CT
torace, ecografie cardiacă),
un set de analize de sânge
și diverse consultații de
specialitate, după caz.
Setul de analize de
sânge trebuie să conțină
obligatoriu: hemograma
completă, glicemia, markerii
de inflamație (proteina
C reactivă, fibrinogen,
VSH, feritină) testele de
coagulare (D-dimeri, INR),
probele hepatice (TGO,TGP,
GGT) probele renale (uree,
creatinină).
Dacă ați suferit de COVID-19,
păstrați legătura cu medicul
dvs. curant, pentru evaluarea
completă și recomandările
necesare pentru prevenirea
complicațiilor posibile.

FARMACIA
VERDE

Cura cu propolis
pentru imunitate
Dr. Mariana Olingheru, Medic specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Propolisul - scutul de
apărare al stupului

Propolisul este un amestec
natural de rășini produs de
albine. Este unul din cele
mai puternice și complexe
medicamente naturale. Acest
produs apicol este rezultatul
unor secreții rășinoase
ale mugurilor și scoarței
copacilor, colectate de
albine. Acestea folosesc
propolisul pentru
fixarea anumitor
elemente ale
stupului, cât și
pentru apărare
împotriva
microbilor,
fungilor și a
altor insecte
sau intruși.

Antibiotic, antiviral,
antiparazitar natural

Propolisul este un
antimicrobian foarte eficient,
distruge multe specii de
bacterii, virusuri, paraziți și
ciuperci. Este un antibiotic
și antiviral natural valoros,

Protector
cardiovascular și
anticancerigen

Propolisul și
imunitatea

Așa cum albinele
au inventat
propolisul pentru
apărarea stupului,
tot așa oamenii, în
căutarea remediilor
pentru vindecarea bolilor,
au descoperit capacitățile
vindecătoare, de curățare și
purificare ale acestui produs.
Ne putem proteja împotriva
bolilor folosind acest scut
de apărare, miraculosul dar
al albinelor. Nenumărate
studii au arătat eficiența
propolisului în creșterea
imunității.
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riscul de infectare cu virusul
gripal cu până la 40%, iar
pentru indivizii deja infectați,
perioada de vindecare
scade de la 7 zile la 3-4 zile.
Propolisul este indicat pentru
deparazitarea periodică în
special pentru copiii aflați în
colectivități, dar și adulților.
Propolisul este un antifungic
eficient în micozele pielii și
unghiilor și în candidoza
orală.

reface țesuturile iritate,
inflamate sau lezate, fiind
foarte eficient în infecțiile
virale (răceală și gripă,
herpes oral etc.). Un studiu
realizat de cercetători
germani a evidențiat că
utilizarea zilnică a tincturii de
propolis (preventiv) reduce

Prin
proprietățile
antioxidante,
propolisul
împiedică
peroxidarea
colesterolului,
scade
colesterolul
rău și menține
elasticitatea
vaselor de sânge,
aducând beneficii
importante pacienților
cu hipertensiune arterială și
alte afecțiuni cardiovasculare.
Cercetările științifice au
dovedit că propolisul poate
opri creșterea tumorilor
neurofibromatoase și
a diferitelor forme de
cancer (cancer pulmonar,
adenocarcinom de prostată,
epiteliom spinocelular,
adenocarcinom tiroidian,
adenocarcinom mamar).

Totodată, în urma acestor
studii, s-a observat
capacitatea propolisului
de eliminare a celulelor
tumorale rezistente
la tratamentele
chimioterapice și
atenuarea reacțiilor
adverse ale radioterapiei.

Propolisul în Covid 19

Pandemia COVID-19 a
reînnoit interesul pentru
produsele cu propolis la
nivel mondial; din fericire,
diverse aspecte ale
mecanismului de infecție
cu SARS-CoV-2 sunt ținte
potențiale pentru compușii
propolisului. Intrarea SARSCoV-2 în celulele gazdă
este caracterizată prin
interacțiunea proteinei spike
virale cu enzima celulară de
conversie a angiotensinei
2 (ACE2) și serin-proteaza
TMPRSS2. Acest mecanism
implică supraexprimarea
PAK1, o kinază care mediază
inflamația pulmonară indusă
de coronavirus, fibroza
și suprimarea sistemului
imunitar. Componentele
propolisului au efecte
inhibitoare asupra căilor de
semnalizare ACE2, TMPRSS2
și PAK1; în plus, activitatea
antivirală a fost dovedită
in vitro și in vivo. În studiile
preclinice, propolisul a
promovat imunoreglarea
citokinelor proinflamatorii,
inclusiv reducerea IL-6,
IL-1 beta și TNF-α. Această
imunoreglare implică
monocite și macrofage,
precum și căile Jak2/STAT3,
NF-kB, reducând riscul
de sindrom de furtună de
citokine, un factor major de
mortalitate în boala avansată
cu COVID-19.
Propolisul s-a dovedit,
de asemenea, promițător
ca ajutor în tratamentul
diferitelor comorbidități care
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sunt deosebit
de periculoase
la pacienții cu
COVID-19, inclusiv boli
respiratorii, hipertensiune
arterială, diabet și cancer.
Produsele standardizate
cu propolis cu proprietăți
bioactive consistente
sunt acum disponibile.
Având în vedere situația de
urgență actuală cauzată
de pandemia COVID-19 și
opțiunile terapeutice limitate,
propolisul este prezentat
inclusiv de OMS, ca o opțiune
terapeutică promițătoare și
relevantă, sigură, ușor de
administrat pe cale orală și
ușor disponibil ca supliment
natural și aliment funcțional.

CURA CU PROPOLIS - pentru
o viață lungă și sănătoasă

Propolisul se administrează
în general intern, dar se
utilizează și pentru uz extern.
Se comercializează în diferite
forme de prezentare: tinctură
de propolis, comprimate
pentru supt, capsule, spray
pentru administrare orală și
cutanată, supozitoare, creme
și unguente. Cel mai frecvent
este utilizată tinctura de

propolis 30%.
Propolisul se poate
administra curativ și
preventiv, în cure de 3-6 luni
pe an, atât adulților cât și
copiilor, pentru consolidarea
imunității, pentru profilaxia
virozelor, pentru atenuarea
efectelor stresului asupra
organismului și pentru o viață
lungă și sănătoasă.

Profilactic, tinctura de propolis
se poate administra astfel:
• adulţi: 15 - 30 de picături de
3 ori pe zi;
• copii: 5 – 15 de picături de
3 ori pe zi, în funcție de vârstă
și greutatea corporală.
Curativ, doza de propolis este
crescută, conform recomandărilor
medicului, în funcție de afecțiunea
pentru care se recomandă, vârsta
pacientului și tulburările asociate.

NOUTĂŢI
MEDICALE

Microbiomul nazal poate
salva auzul copiilor
Otita medie este una dintre cele mai des întâlnite infecţii de
cauză bacteriană la copiii preşcolari, și se dezvoltă pe
fondul acumulării de lichid în urechea medie, în urma
blocării trompei lui Eustachio. Urechea comunică cu
zona din spatele nasului prin trompa lui Eustachio,
iar flora bacteriană de la nivelul nazofaringelui
joacă un rol important în controlul recurenţei
otitei medii cronice.
Oamenii de ştiinţă de la
Universitatea din Queensland,
Australia, au descoperit că
microbiomul nazal al copiilor
ar putea ajuta la combaterea
infecțiilor cronice ale urechii
medii, principala cauză a
pierderii auzului, ce poate fi
prevenită.

Rezultatele studiului

Cercetătorii australieni
au observat că, în ciuda
incidenţei foarte mari de otită
medie cronică la copii, există
o serie de persoane care par
a fi imune la această boală,
chiar dacă se află în categoria
de risc. Așadar, cercetătorii
au lucrat cu copiii şi familiile
acestora, au colectat şi au
analizat mostre de mucoasă
nazală, ale copiilor care nu
făcuseră niciodată otită şi
ale celor anterior bolnavi.
Studiul a investigat reţelele
ecologice ale interacţiunilor
microbiene, ce par a conlucra
pentru a oferi protecţie
împotriva otitei medii. De
asemenea, a relevat faptul că
bacteriile Corynebacterium
pseudodiphtheriticum şi
Dolosigranulum pigrum,
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regăsite cu
preponderenţă în
flora microbiană
nazală a copiilor
sănătoşi, nu doar
că erau prezente,
ci şi interacţionau
una cu alta, această
interacţiune conferind
protecţia necesară.

Importanţa descoperirii

Otita medie cronică
este principala cauză a
pierderii auzului la copii,
cu impact pe termen lung
asupra dezvoltării vorbirii
şi limbajului, a accesului
la educaţie de calitate şi
dezvoltării profesionale. În
acelaşi timp, este şi cea mai
uşor de prevenit. Totuşi, la
nivel mondial, populaţiile
defavorizate sunt cel mai
frecvent afectate de această
boală, astfel adâncindu-se
decalajele societale.
Rezultatele studiului efectuat
în Australia şi ale descoperirii
ar putea fi aplicate oriunde
în lume, pentru a îmbunătăţi
condiţiile de sănătate
publică şi pentru a reduce

disparităţile dintre clasele
sociale. Cercetătorii speră
ca descoperirea lor să poată
fi continuată şi să ia forma
unei molecule ce ar putea fi
utilizată ca probiotic topic,
administrat preventiv copiilor
mici. Aceste probiotice ar
funcţiona ca un mecanism de
protecţie format din bacterii
bune, care luptă împotriva
celor nocive. De asemenea,
cercetarea a oferit o nouă
perspectivă asupra modului
în care se dezvoltă infecțiile
urechii medii, și ar putea
deschide calea pentru noi
tratamente.

NOUTĂŢI
MEDICALE

De ce ne îngrășăm
odată cu vârsta?
Probabil că mulţi dintre noi ne amintim de acea perioadă din viaţa noastră când puteam
mânca orice, fără a exista riscul de a ne îngrăşa. Un nou studiu internaţional sugerează că
metabolismul (rata la care organismul nostru arde calorii), începe să devină mai lent, mult mai
târziu decât am crede. Aşadar, care este cauza pentru care ne îngrăşăm?
Consumul zilnic de energie

Studiul, denumit ”Consumul
zilnic de energie pe
parcursul vieţii umane”, a
fost realizat de o echipă
internaţională condusă
de patru cercetători
Pennington
Biomedical, alături
de peste 6600 de
participanţi, cu
vârste cuprinse între
8 zile şi 95 de ani, din
29 de ţări diferite. Ei
au demonstrat că, în
ciuda fazelor fiziologice
din timpul vieţii: copilăria,
pubertatea, menopauza sau
andropauza şi bătrâneţea,
metabolismul are propriul său
curs, care nu este influenţat
de acestea.
Nivelul de energie de care
corpul are nevoie pentru
procesele sale: respiraţie,
digestie, pomparea sângelui,
reprezintă doar între 50 şi
70% din tot necesarul de
energie prevăzut pentru
activităţile zilnice, hobby-uri
şi situaţii neprevăzute.
Cercetătorii au studiat cât
de repede sunt eliminaţi,
prin urină, izotopii furnizaţi
participanţilor pe calea
anumitor băuturi, pentru
a stabili consumul total de
energie din viaţa cotidiană a
acestora.
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În mod surpinzător,
metabolismul uman este cel
mai stabil între 20 şi 60 de
ani. În timpul pubertăţii
şi sarcinii, necesarul
caloric al organismului
nu a crescut mai mult
decât era de aşteptat.

Cum influenţează vârsta
metabolismul?

Punerea datelor cap la cap și
analizarea consumurilor de
energie pe întreaga durată de
viață a scos la iveală o serie
de surprize. În ciuda credinţei
populare că adolescenţa şi
perioada imediat ulterioară
aduc cel mai mare consum
energetic şi un metabolism
accelerat, studiul a relevat
faptul că, raportat la
greutatea corporală, bebeluşii
au cel mai rapid metabolism.
Începând cu vârsta de 1 an,
acesta începe să scadă cu
3% anual, până când, în jurul
vârstei de 20 ani, atinge un
platou şi se stabilizează.

Abia începând cu
vârsta de 60 de ani,
odată cu pierderea
masei musculare,
metabolismul începe
din nou să scadă,
gradual, cu 0,7% pe an.
Astfel, în jurul vârstei de 90
de ani, o persoană are nevoie
de un aport caloric cu 26%
mai mic decât atunci când
avea 50 de ani.

De ce, totuși, ne îngrăşăm
odată cu vârsta?

Cercetătorii au ajuns la
concluzia că nu necesarul mai
mic de calorii este responsabil
pentru acumularea de
kilograme în plus, ce apare în
perioada de mijloc a vieţii. Cel
mai probabil, cantitatea prea
mare de alimente cu aport
caloric ridicat, schimbarea
stilului de viaţă într-unul mai
sedentar şi reducerea masei
musculare, ce contribuie la
arderea caloriilor, conduc la
îngrăşare.

SFATUL
PSIHOLOGULUI

Cultivă granițele psihologice
- fă loc pentru tine!
Diana Amza, Psihoterapeut

Dacă vi s-a întâmplat să spuneți „da” când ați fi vrut să spuneți „nu”, să amânați proiectele
personale, să trăiți mai mult prin alții, să cedați timp și lucruri materiale – atunci este posibil
să aveți granițe psihologice ineficiente. Granițele psihologice sunt acele limite pe care le
punem în relație cu alte persoane pentru a rămâne autentici și fideli valorilor personale.
Iată mai jos cum putem respecta
și cultiva granițele sănătoase:

Granițele intelectuale

Se referă la modul în care
alegem să tratăm atât opiniile
personale, cât și ale altora,
cu respect și înțelegere
pentru diversitate. A avea

granițe intelectuale sănătoase
înseamnă nu doar a rămâne
stabil în propria viziune, ci
și a vă recunoaște propriile
limite de cunoaștere, a
selecta informația, a identifica
dezinformările, a alege surse
de informare corectă.

Granițele emoționale

Sunt menținute prin
comunicare. Alegeți cu
atenție ce, cui și când
împărtășiți informații despre
dumneavoastră. Respectați
granițele emoționale ale celor
din jur prin discreție, dar și
prin recunoașterea și validarea
emoțiilor, fără a le critica sau
nega. Atunci când altcineva
manifestă indiscreție, folosiți
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diferite metode de a vă menține
limitele, precum a oferi un
răspuns general, a schimba
sau scurta discuția. Nu este
nevoie să vă explicați – pur și
simplu, atunci când persoana
vă va fi îndeajuns de apropiată,
dezvăluirea va veni în mod
natural.

bucura și împlini în fiecare
aspect major al vieții, de la cel
profesional, la cel educațional,
personal sau al timpului liber.
Identificați activitățile care
vă consumă timpul în mod
inutil și reduceți-le, identificați
dezechilibrele (dependența
de muncă versus evitarea

Granițele materiale

contactului cu familia), deveniți
conștient de tendința de a vă
ocupa mai mult de ceilalți,
neglijând propriile dorințe sau
probleme și, mai ales, învățați
să spuneți „nu”.

Se referă la modul în care
vă gestionați, ca adult cu
discernământ, posesiunile
materiale, inclusiv banii.
Dacă observați în jurul
dumneavoastră tendința ca
alții să vă gestioneze bunurile,
presiuni sau șantaj emoțional
pentru a lua anumite decizii
referitoare la acestea, este
bine să știți că acestea sunt
semne ale încercării de a vă
încălca granițele materiale.
A vi le apăra poate necesita
un surplus de voință și o
comunicare fermă.

Granițele temporale

Se referă la modul în care vă
gestionați timpul, pentru a vă

A menține granițe sănătose
și flexibile poate reprezenta
un obiectiv în sine care să vă
ghideze deciziile pe care le luați
la început de an – ele sunt o
investiție în dumneavoastră!

TEHNOLOGIA ÎN
SĂNĂTATE

Cele mai bune aplicaţii
mobile de numărat paşi
Mersul este o formă de activitate fizică uşoară, de impact redus, care are o serie extinsă
de beneficii pentru sănătate, şi foarte puţine riscuri. Cât ar trebui sa mergem pe jos pentru
a obţine efecte pozitive? Răspunsul este: în jur de 10.000 de paşi pe zi, sau aproximativ 8
kilometri, cifre adaptate la condiţia fizică, afecţiuni cronice şi vârstă. O viaţă sedentară
este aceea în care se fac mai puțin de 5000 de paşi zilnic.
Cum aflaţi câţi paşi faceţi
zilnic şi cum vă puteţi motiva
să parcurgeţi distanţe mai
lungi? Cu ajutorul aplicaţiilor
mobile ce numără paşii,
calculează distanţa parcursă
şi estimează caloriile
consumate. Unele dintre
ele permit a vă conecta la
comunităţi de persoane, cu
care să concuraţi în diferite
provocări.
Aplicaţiile de tip pedometru,
pentru telefonul mobil, se
bazează pe tehnologia GPS
sau pe senzorul de mişcare
încorporat. Fiecare aplicaţie
are un set de instrucţiuni
pentru a obţine cele mai
bune rezultate. Descărcaţi
aplicaţia pe telefonul mobil şi
activaţi-o. Tineţi telefonul în
buzunar, în banderola de braţ,
sau chiar în poşetă.

Aplicaţii mobile care numără
paşi – sau pedometre
Pedometru - Contor de Pași,
Calorii și Greutate (Google
Play) sau Pacer Pedometer
& Step Tracker (App Store
- iPhone şi Apple Watch):
pedometrul monitorizează
pașii pe întreaga zi, caloriile
consumate, distanța parcursă
și perioadele de activitate. Se
activează în exerciții precum
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mersul pe jos, alergarea
ușoară sau rapidă. Permite
monitorizarea greutății
și a IMC-ului, precum şi
conectarea cu alte persoane,
pentru provocări şi susţinere
reciprocă.
Contor de Pași - Pedometru
și Contor de Calorii (Google
Play) sau Pedometer & Step
Counter (App Store - iPhone
şi Apple Watch): pedometrul
utilizează senzorul încorporat
în telefon, nu tehnologia GPS,
astfel economisind baterie.
Necesită pornirea la începutul
fiecărei activităţi. Are un afișaj
atractiv, cu multe date despre
numărul de paşi, distanţă şi
calorii, greutate, consum
de apă, grafice şi teme
în diferite culori.
Pedometru - Contor
de paşi (Google Play)
sau Pedometer α –
Step Counter (App
Store - iPhone):
aplicaţia arată
numărul pașilor,
caloriile consumate,
distanța, timpul și
viteza plimbării,
afişate sub formă de
grafic. Funcţionează
şi offline, pe
dispozitivele iPhone.

Acupedo Pedometer - Step
Counter (Google Play) sau
Accupedo Pedometer (App
Store - iPhone şi Apple Watch):
are un algoritm inteligent
care începe urmărirea pașilor,
se opreşte şi reporneşte în
funcţie de activitate, în baza
tehnologiei GPS. Urmăreşte
mersul pe jos, alergarea și
mersul cu bicicleta, şi oferă
rezultatele sub formă de
diagrame zilnice, săptămânale
și anuale. Oferă zilnic mesaje
inteligente și motivaționale,
și permite partajarea
rezultatelor.

TEHNOLOGIA ÎN
SĂNĂTATE

Diagnostic la distanță
De ce să apelezi la telemedicină?
Ce este telemedicina?

Telemedicina reprezintă
furnizarea de servicii
medicale la distanță, cu
ajutorul tehnologiei, indiferent
de distanța dintre medic și
pacient, sau chiar dintre doi
sau mai mulți profesioniști
din domeniul sănătății, fiind
complementară consultațiilor
față în față.
Consultațiile medicale prin
telemedicină se dovedesc
a fi de o importanță majoră
pentru situațiile în care
pacienții nu au acces la
servicii medicale și ce, prin
amânarea vizitei la medic,
riscă să își pună în pericol
sănătatea.
Telios este primul furnizor de
servicii de telemedicină din
România și vine în sprijinul
pacienților, oferindu-le
acestora consiliere medicală
prin telefon, video și
mesaje scrise, pentru 21 de
specialități.

Avantajele telemedicinei

Telemedicina oferă beneficii
majore, mai ales în situațiile
în care prezența pacientului
în cabinet nu este necesară.
Avantajul este că pacienții
primesc sfaturi medicale
și tratamente, rapid și în
siguranță.
Pentru pacienții care au
afecțiuni cronice sau pentru
persoanele vârstnice,
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monitorizarea stării
de sănătate la distanță
reprezintă o soluție pe termen
lung, având ca avantaje
îmbunătățirea relației dintre
medic și pacient, și creșterea
complianței la tratament.
De asemenea, reprezintă un
avantaj major pentru pacienții
care se află în zone în care
accesul la servicii medicale
este limitat.
Telemedicina joacă un rol
important și în prevenție,
ajutând atât la menținerea
stării de sănătate prin
intermediul sfaturilor pentru
un stil de viață sănătos,
care decurg din ședințele
de nutriție sau programele
de fitness, precum și la
menținerea sănătății mintale
prin ședințele de consiliere
psihologică.
Un alt avantaj al consultațiilor
prin telemedicină îl reprezintă
dosarul electronic al
pacientului, unde acesta poate
vizualiza atât consultațiile
medicale efectuate, cât și
documentele medicale primite
în urma consultațiilor.

Cum au loc consultațiile?

Modalitatea preferată de
accesare este consultația
telefonică, unde asistenții
medicali Telios reprezintă
prima linie. Aceștia transmit
medicului informațiile
obținute de la pacienți în urma
efectuării anamnezei.

Pacienții care doresc să
comunice în scris cu medicul
pot opta pentru varianta
consultației online, ce se
desfășoară prin mesaje
scrise.
Pentru desfășurarea optimă
a consultației, pacienții pot
trimite imagini, buletine de
analize sau alte documente
medicale, menținând astfel
calitatea actului medical la un
nivel înalt.

Telemedicina, o soluție de viitor
Pandemia Covid-19 a
reprezentat o adevărată
piatră de hotar, schimbând
modul în care privim atât
interacțiunea umană, cât și
interacțiunea medic-pacient.
Amânarea vizitei la medic
sau chiar neprezentarea pot
avea consecințe grave pe
termen lung, ce ar putea fi
evitate folosind telemedicina
ca alternativă, acolo unde
contextul medical permite
acest lucru.

Beneficiile dovedite ale
telemedicinei – în perioada
pandemiei și nu numai – ne
demonstrează necesitatea
integrării acesteia în sistemul
medical.
Află mai multe informații pe
telios.ro!

Nevoile
nutriționale
după 65 de ani
Fresubin® – redescoperă gustul pentru viață!
Dr. Ioana Holhoș, Director de Vânzări & Marketing Fresenius Kabi România
Alimentația sănătoasă și
activitatea fizică regulată
sunt esențiale pentru
menținerea unei stări bune de
sănătate - suntem siguri că ați
auzit frecvent acest sfat, fiind
valabil la orice vârstă. După
vârsta de 65 ani, traversăm
o perioadă prețioasă în care
experiențele trecute ne oferă
înțelepciunea de a ne bucura
din plin de viață, iar o stare
nutrițională bună ne poate
îmbunătăți calitatea vieții.
Principiile de bază ale unei
diete sănătoase rămân
aceleași pe tot parcursul
vieții noastre, indiferent dacă
avem 25, 65 sau 95 de ani, dar
nevoile noastre nutriționale se
schimbă constant, în fiecare
etapă a vieții.
Una din trei persoane cu
vârsta peste 65 de ani este
afectată de malnutriție1,
de aceea este esențial să
aruncăm o privire mai atentă
asupra alimentației noastre și
a celor dragi.
Poate că deja ați observat
schimbări în viața
dumneavoastră: vă simțiți mai

des obosit, letargic, stresat,
sau simțiți că nu mai aveți
același nivel de energie sau
putere.
Efectele unei alimentații
inadecvate apar adesea
treptat. Poate observați că
o fustă devine brusc prea
largă sau că o curea nu vă mai
poate susține pantalonii. Toate
acestea ar putea fi semne că
ați avea nevoie de o ajustare
în ceea ce privește aportul
alimentar zilnic, pentru a vă
putea ajuta organismul să facă
față activităților de zi cu zi.
Malnutriția este deosebit
de comună și în rândul
persoanelor cu demență din
întreaga lume2. Aceasta tinde
să fie progresivă, pierderea
în greutate precedând adesea
debutul afecțiunii, și apoi
agravându-se pe parcursul
întregii evoluții2 – de aceea
este important ca cei din
familie să fie atenți și la
aceste aspecte.
Vestea bună este că o nutriție
potrivită momentului de
viață pe care îl traversați
poate face diferența privind

starea generală de sănătate
și calitatea vieții în ansamblu
– și aveți la dispoziție
diverse opțiuni în această
privință. Soluțiile orale de
nutriție vă pot completa
aportul alimentar. Dacă prin
alimentația zilnică nu puteți
primi suficienți nutrienți
pentru a vă satisface cerințele
alimentare, o opțiune eficientă
este adăugarea soluțiilor de
nutriție orale. Acestea vă
completează (mai degrabă
decât înlocuiesc) regimul
alimentar. Medicul sau
farmacistul dumneavoastră
vă poate oferi mai multe
informații în acest sens.
O stare de nutriție bună este
esențială pentru a vă menține
starea de sănătate și pentru a
da valoare maximă „gustului
pentru viață”. S-ar putea să
vă simțiți mai puțin obosiți
pentru:
• a avea o viață activă
• a vă simți mai puternic
• a putea rămâne independent
• a fi echilibrat emoțional
• a redescoperi Gustul Pentru
Viață

1. Z. Stanga, Basics in clinical nutrition: Nutrition in the elderly; e-SPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism 4 (2009) e289-e299.
2. Alzheimer's Disease International. Nutrition and Dementia. Available at: www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/nutrition-and-dementia.pdf Date accessed: November 2017.
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Campanie susținută de

În parteneriat cu

Nu uita ce este
important pentru tine!
Solicită în farmaciile participante la campanie* broșura cu sfaturi legate
de reducerea riscului de boală Alzheimer și alte tipuri de demență.
Orice informație medicală sau recomandare de sănătate conținute în materialele informative ale campaniei „Nu uita ce este important pentru tine!” sunt puse la dispoziție doar
în scop informativ, nu reprezintă consultație medicală și/sau nu este menită să reprezinte îngrijire profesională calificată. Informațiile prezentate în materialele informative ale
campaniei „Nu uita ce este important pentru tine!” nu pot înlocui și nu înlocuiesc consultul medical de specialitate, diagnosticul și tratamentul oferite în mod direct de către
medic. Vă recomandăm să consultați un specialist în îngrijirea sănătății pentru orice problemă de sănătate, pentru recomandări în ceea ce privește cazul dumneavoastră. În
limita legii, nu vom fi responsabili față de dumneavoastră pentru niciun cost, cheltuieli, pierdere sau deteriorare care rezultă din bazarea pe orice conținut sau informație din
materialele informative ale campaniei „Nu uita ce este important pentru tine!”.
* Lista farmaciilor participante este disponibilă pe site-ul alphega-farmacie.ro

Nu uita de

intens
Cere azi recomandarea farmacistului.

Circulație mai bună,
minte mai ageră!
Doza zilnică recomandată pentru adulți și vârstnici este de o capsulă Bilobil Intens de două ori pe zi. Primele semne de
îmbunătățire sunt de obicei observate după 4 săptămâni de tratament. Bilobil nu este recomandat la gravide și femeilor
care alăptează. Acest produs nu este destinat utilizării la copii și adolescenți.
Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a
informațiilor de pe ambalaj.
Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
Viza de publicitate nr. 4571/16.12.2021

FAMILIE

Sănătatea
mintală a
copiilor şi
consumul de
fructe şi legume
Sănătatea mintală este importantă la orice vârstă – cu atât mai mult în copilărie, când abilitățile
cognitive și personalitatea sunt în formare. Printre factorii care o influențează negativ se numără
expunerea la conținuturi nepotrivite din aplicațiile de socializare, presiunile venite din partea
grupului, influențele mediului cultural, expunerea la evenimente adverse de viață sau asistarea
la comportamente de violență domestică. Iată de ce este importantă susținerea sănătății mintale
prin mijloace cât mai diverse, inclusiv prin alimentația oferită copiilor.
Un studiu efectuat de UEA
Health and Social Care Partners
și Consiliul Norfolk, în Marea
Britanie, informează asupra
faptului că cei ce consumă mai
multe fructe și legume au un
nivel mai ridicat al stării de
bine. Studiul a cuprins 50 de
școli și a cules informații de la
aproximativ 9000 de participanți,
privind opțiunile acestora pentru
micul dejun și prânz. Astfel, s-a
observat că există o corelație
puternică între consumul de
fructe și legume, și starea
mintală de bine, în special la
elevii din clasele gimnaziale.
Iată mai jos câteva rezultate
care argumentează în
favoarea unei alimentații
sănătoase și variate:
• Copiii care consumă un
mic dejun tradițional tind
să prezinte o stare de bine
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mai ridicată, spre deosebire
de cei ce consumă doar o
gustare sau lichide. Starea de
bine a acestora se manifestă
prin bună-dispoziție
(voioșie), relaxare și relații
interpersonale satisfăcătoare.
• Copiii din clasele gimnaziale
care consumă băuturi
energizante prezintă cel mai
scăzut nivel al stării de bine,
chiar sub nivelul celor care
sar peste micul dejun.
• Copiii care încep școala dupăamiază și nu au luat prânzul
înainte au un nivel de energie
mai scăzut, fapt ce le afectează
performanțele cognitive.
• Alimentația pe care o
primește copilul are un impact
considerabil asupra stării sale
de bine, impact asemănător
cu – sau chiar mai mare decât
– cel de a fi martor la certuri
familiale frecvente.

Ce puteți face:

1. Oferiți copiilor cinci porții de
fructe și legume variate, de-a
lungul zilei. Ca reper general, o
porție poate fi considerată acea
cantitate care încape în palmă.
2. Se recomandă consumul
zilnic a două porții de fructe și
trei de legume.
3. Puteți distribui cele două
porții de fructe după cum
urmează: o porție de fructe
de mărime medie (un măr sau
o banană) și o altă porție de
fructe mai mici (kiwi, fructe de
pădure etc.).
4. Cele trei porții de legume
vor fi distribuite la mesele
principale ale zilei. Adăugați în
pachetul cu mâncare legume
crude ce pot fi consumate ușor:
felii de castravete, de ardei
gras, sau felii subțiri de morcov.

FAMILIE

Cum să previi
răceala şi gripa?
Un adult poate avea 2-3 episoade de infecţii ale căilor
respiratorii superioare (răceală şi gripă) într-un an, pe
când, în cazul copiilor, acestea pot ajunge până la 8 sau
chiar 10 episoade virale pe an. Pentru a reduce riscul de
îmbolnăvire, a vă menţine în formă şi a evita absenţele de
la serviciu sau de la şcoală, iată câteva măsuri de
prevenţie în răceală şi gripă.
Spălaţi-vă pe mâini

Spălarea mâinilor cu apă şi
săpun, timp de cel puţin 20
de secunde, şi uscarea cu
un prosop curat, personal,
sau cu unul de hârtie, ajută
la îndepărtarea virusurilor
şi bacteriilor de pe suprafaţa
pielii, și previne atât
infectarea personală, precum
şi a celorlalţi. Atunci când
nu vă puteţi spăla pe mâini,
utilizaţi o cantitate suficientă
de gel igienizant pe bază de
alcool, masaţi mâinile pentru
o acoperire optimă şi lăsaţi
produsul să se usuce – nu îl
ştergeţi.

Nu vă atingeţi faţa cu mâinile
murdare

Virusurile pot pătrunde în
organism prin atingerea cu mâna
a nasului, ochilor sau gurii.

Evitaţi spaţiile aglomerate şi
purtaţi mască de protecţie,
dacă acest lucru nu este
posibil
Virusurile persistă mult
timp pe suprafeţe şi în spaţii
închise sau aglomerate, unde
oamenii respiră, vorbesc,
tuşesc sau strănută.
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Nu fumaţi şi reduceţi
consumul de alcool

Substanţele din fumul
de ţigară şi alcoolul scad
capacitatea de apărare a
sistemului imunitar. De
asemenea, fumul de ţigară
produce iritaţii şi afectează
ţesutul de la nivelul gâtului
şi al plămânilor, accentuând
simptomele de gripă şi
răceală.

Igienizaţi suprafeţele din
casă atinse frecvent

Clanţele şi mânerele, uşile,
biroul, tastatura și mouseul computerului, telefonul
mobil, cheile. De asemenea,
menţineţi o igienă atentă
în camera copilului, prin
igienizarea suprafeţelor
şi spălarea frecventă a
jucăriilor.

Dormiţi timp de 7-8 ore pe
noapte

Somnul stimulează funcţia
sistemului imunitar și
întărește apărarea naturală
împotriva infecțiilor, crescând
capacitatea de control a
nivelului de stres cotidian.

Urmaţi o dietă bogată nutritiv

Fructele şi legumele crude,
carnea de pește, nucile şi
alţi sâmburi, conţin vitamine
şi minerale necesare
funcţionării optime a
sistemului imunitar: vitamine
C, D, E, K şi minerale precum
zinc, fier și seleniu, acizi graşi
esenţiali Omega 3 şi Omega 6.

Faceţi mişcare cel puțin 30
de minute pe zi

Activitatea fizică scade
inflamaţia din organism,
reduce eliberarea de cortizol
(hormon al stresului) şi
accelerează circulaţia la
nivel sangvin a leucocitelor,
recunoscute pentru
capacitatea de a lupta cu
virusurile.
Dacă, totuşi, vă îmbolnăviţi,
luaţi-vă câteva zile libere,
odihniţi-vă, hidrataţi-vă cu
apă, ceai şi supe calde. Astfel,
organismul îşi va reveni mai
repede.

FAMILIE

Cum pregătesc copilul
pentru proceduri medicale?
Diana Amza, Psihoterapeut

Vizita la doctor face parte din viață, o întreține și o salvează – iată motivul principal pentru
care a avea o imagine realistă asupra ei și a avea o relație pozitivă cu spațiul medical este un
dar care va însoți copilul dincolo de anii copilăriei sale.
Pentru a construi această
atitudine este nevoie
să abordați copilul cu
compasiune, înțelegând
întâi particularitățile sale
psihologice:
• Teama de separare –
aceasta este mai pregnantă
la copiii până la vârsta de
7 ani, manifestându-se
prin agățarea de părinte,
dificultate în a sta singur chiar
și câteva minute, accese de
plâns atunci când este luat
din brațele părinților de către
personalul medical, sau
teama de a-l pierde pe părinte
din raza sa vizuală. Copilul
se simte în siguranță alături
de persoana față de care are
un atașament puternic, motiv
pentru care este recomandat
să rămâneți prezenți la
efectuarea procedurilor
medicale.
• Teama de durere – copiii
resping în mod natural
activitățile care provoacă
durere sau chiar și numai
disconfort sezorial. Astfel,
poate să apară teama de
injecții, teama de a merge la
stomatolog, teama de a face
analize de sânge. În această
situație, puteți să aplicați
diferite metode de pregătire
înainte de vizita la medic, sau
de distragere a atenției și
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gestionare a durerii
celor mici în timpul
actului medical.
• Teama de
doctor –
copiii au
nevoie ca
medicul
care îi
îngrijește
să se
poarte
calm și să
manifeste
căldură în
voce, atenție
și răbdare.
Stilul detașat,
rece, directiv,
poate fi rapid
interpretat de copil ca
duritate, declanșând reacții
de respingere și teamă.
• Teama de necunoscut –
copiii au nevoie de structură
și claritate. A minți copiii
cu privire la locul în care
mergeți, timpul pe care îl
veți petrece sau activitatea
care va urma, alimentează
neîncrederea în adult și
amplifică temerile. În mod
asemănător, a-i anunța pe
copii cu 5 minute înainte de a
pleca de acasă despre faptul
că îi duceți la doctor poate
trezi temeri și reacții de
opoziție.

• Limbaj concret, în dezvoltare
– limbajul copiilor este
predominat de cuvinte care
reflectă realitatea imediată,
concretă. Adaptați cuvintele
la nivelul lor de înțelegere,
apelând la comparații cu
lucruri și acțiuni cunoscute de
ei, fără a nega realitatea. De
exemplu, vaccinarea poate fi
prezentată ca introducerea în
corp a unei armate de soldăței
care îl vor face mai rezistent,
cuvântul înțepătură/injecție
poate fi înlocuit cu pișcătură
de țânțar, iar solicitarea de a

Cum pregătesc copilul pentru proceduri medicale? - continuare

sta nemișcat în timpul unei
proceduri poate fi tradusă
într-un joc: stai ca o statuie
cât număr eu până la 10.
Iată mai jos câțiva pași pe

care îi puteți urma pentru a-i
pregăti pe copii pentru vizita
la medic și diverse proceduri
medicale (controale de rutină,
analize de sânge, vaccinare):
1. Anticipați situațiile, folosind
discuția și jocul pentru a
demonstra ce urmează să se
întâmple în timpul procedurii
medicale. Puteți folosi orice
jucării, de la mașinuțe până la
marionete – ceea ce contează
este suprinderea momentelor
esențiale și anticiparea

29

celor sensibile: plecatul de
acasă, așteptarea, intrarea
în cabinetul medicului,
exemple de discuții cu
acesta, pregătirea
pentru procedură
și efectuarea ei,
senzațiile pe care
ar putea să le
simtă (rece,
cald, presiune),
gestionarea
durerii (dacă
este cazul),
recompensarea
și întoarcerea
acasă.
Puteți începe
pregătirea
copilului chiar și
cu o săptămână
înainte de eveniment.
Treptat, lăsați copilul
să vă arate el cum
decurge vizita din joc –
astfel puteți să identificați
temerile lui dar și gradul de
înțelegere a ceea ce urmează
să se întâmple.
2. Ajutați copilul să gestioneze
emoțiile și durerea din timpul
procedurii medicale. Puteți
folosi diferite metode de

distragere a atenției în timpul
procedurii dureroase precum:
a. Folosirea unei jucării
preferate care îi va ține
companie;
b. Folosirea unei jucării moi
pe care o va strânge în mână;
c. Tehnici de respirație:
expirarea cu forță prin
suflatul de baloane de săpun,
inspirarea adâncă atunci când
primește injecția;
d. Spargerea baloanelor de
săpun sau a bulelor dintr-o
folie de plastic;

e. Număratul cu voce tare
până la 10;
f. Angrenarea în discuții
despre lucruri plăcute
(prieteni, animale, desene
animate);
g. Ascultarea de cântece – la
telefonul mobil.
3. Gestionați separarea – există
momente în care părintele
este nevoit să aștepte în altă
încăpere pentru a i se putea
efectua copilului anumite
analize medicale, precum
radiografiile sau RMN-ul. În
acest caz, puteți asigura copilul
de prezența dumneavoastră
vorbind pe hol astfel încât el să
vă poată auzi vocea. În cazul în
care acest lucru nu este posibil,
indicați copilului locul în care îl
așteptați și transmiteți-i faptul
că aveți încredere în personalul
medical.
4. Folosiți o recompensă –
copiii vor tinde să asocieze
vizita la medic cu lucruri
pozitive. Recompensa poate fi
materială (abțibild, ștampilă,
bomboană) sau socială (laudă,
aprecierea curajului sau a
răbdării sale).

Aceste acțiuni pe care
le puteți face contribuie
la creșterea gradului de
cooperare al copilului,
diminuarea temerilor,
creșterea sentimentului de
control asupra situației și, mai
ales, construirea unei atitudini
pozitive și încrezătoare față de
sine și față de spațiul medical.

FAMILIE

Simţul mirosului, cel mai
rapid sistem de avertizare
„Mirosul este probabil cel mai tulburător dintre simțuri” – aşa începea cartea Parfum…
parfumuri, scrisă de Irina Frigioiu. În acelaşi timp, abilitatea de a simţi şi reacţiona la mirosuri
este o precondiţie a supravieţuirii, existentă, în grade diferite, la toate mamiferele. La oameni,
simțul olfactiv este deosebit de important pentru detectarea și reacția la stimuli potențial nocivi.
Miros neplăcut – reacţie
neuronală rapidă

Utilizând o tehnică nouă,
neinvazivă, cercetătorii de
la Institutul Karolinska din
Stockholm, Suedia, au reuşit
să observe ce se întâmplă
la nivelul creierului uman
atunci când simţim un miros
neplăcut, interpretat de
acesta ca fiind periculos.
În plus, oamenii de ştiinţă
au descoperit că mirosurile
dezgustătoare sunt procesate
mult mai rapid decât cele
plăcute.
Chiar dacă organul – sau
bulbul – olfactiv ocupă
doar 5% din creierul uman,
acesta ne poate ajuta să
distingem câteva milioane
de mirosuri, chiar dacă nu le
cunoaştem sau nu le putem
denumi. Dintre acestea, o
mare parte sunt asociate
cu pericolul, cum ar fi cele
ale substanţelor chimice
şi ale alimentelor alterate.
Acestea sunt învăţate în
primii ani de viaţă şi sunt apoi
recunoscute de către sistemul
nervos, care le detectează şi

acţionează mecanismele de
supravieţuire.
Până în prezent, se
credea că reacţia
de evitare a
mirosurilor
neplăcute,
asociate
de creierul
uman cu
pericolul,
este una
conştientă.
Studiul
demonstrează,
pentru prima
dată, că aceasta
este inconştientă
şi extrem de rapidă.
Semnalele olfactive,
transmise de mucoasa
nazală, ajung la bulbul olfactiv
de la nivelul creierului în
aproximativ 100-150 de
milisecunde.
Bulbul reacţionează în mod
specific şi, în doar 300 de
milisecunde, transmite un
semnal direct cortexului
motor, care conduce la o
reacţie inconştientă de
retragere a persoanei faţă de

Stiaţi că gazul metan nu are miros? Scurgerile de gaze sau
mirosul simţit lângă aragaz, atunci când este focul aprins,
provine de la o serie de aditivi odorizanţi dezagreabili, introduşi
intenţionat pentru ca simţul olfactiv – sau mirosul – să ne poată
menţine în siguranţă.
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stimulul sau sursa mirosului
neplăcut.
Autorii studiului accentuează
faptul că simţul mirosului
este extrem de important
pentru abilitatea oamenilor
de a detecta precoce anumite
pericole din preajmă. De
asemenea, mare parte dintre
aceste procese se desfăşoară,
în principal, în mod
inconştient, spre deosebire
de procesele implicate
în răspunsul la pericolul
perceput şi mediat de vedere
sau auz.

AFECȚIUNI

Alopecia androgenică
- riscuri și soluții facile
Alopecia – sau calviţia – reprezintă pierderea părului, în mod special în zona scalpului. Aceasta
apare din cauze ereditare, hormonale, bacteriene, medicamentoase sau de stil de viaţă. Cel mai
frecvent, la bărbaţi, cauza este una ereditară, iar afecţiunea se numeşte alopecie androgenică. Se
manifestă odată cu înaintarea în vârstă, dar poate apărea şi începând cu vârsta de 20 de ani, cu un
tipar recunoscut de medici, şi anume rărirea părului din zona creştetului şi retragerea liniei părului în
forma literei ”M”. Aceasta apare şi la femei, însă mai rar, şi se observă doar rărirea părului.
Factori de risc în alopecia
androgenică

Fumatul: există dovezi ce
susţin că fumatul este un
factor de risc important în
devansarea debutului în
alopecia androgenică, dar
şi în accelerarea pierderii
părului. Substanţele toxice din
fumul de ţigară îngreunează
circulaţia sangvină la nivelul
capilarelor, îngustând vasele
de sânge şi împiedicând
oxigenarea cutanată la nivelul
foliculilor de păr, ceea ce duce
la pierderea acestuia.
Stresul: alopecia androgenică
nu este o problemă de
sănătate, însă stresul cotidian
şi cel asociat pierderii părului
pot accelera procesul.
Utilizarea de produse
„minune”: acestea pot conţine
substanţe chimice care atacă
scalpul şi foliculii de păr,
provocând arsuri cutanate sau
eczeme. În plus, multe dintre
acestea nu sunt testate clinic
şi nu prezintă dovezi ştiinţifice
că ar ameliora, întârzia sau
opri calviţia.
Tricotilomania: boala
smulgerii părului poate
accelera calviţia, mai ales
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dacă smulgerea părului are
loc în aceeaşi zonă mereu, iar
rădacina părului nu se mai
poate reface. Tendinţa de a
smulge firele de păr, precum
şi de a le trage mereu, poate
slăbi rădăcinile.

Soluţii facile – prevenţie în
accelerarea alopeciei

Există o serie de măsuri
ce pot încetini căderea
părului şi întârzia formarea
cheliei, chiar dacă alopecia
androgenică nu poate fi
prevenită.
Acestea constau în:
• Renunţarea la fumat;
• O dietă bogată în
vitaminele A, B, C,
D, fier şi zinc, sau
administrarea de
suplimente special
concepute pentru un
păr sănătos;
• Evitarea utilizării în
exces a produselor de
styling;
• Protejarea părului şi a
scalpului de razele UV
folosind pălării de soare şi/
sau soluţii cu fotoprotecţie;
• Utilizarea de şampoane
şi soluţii de tratament
recomandate de medicul
dermatolog, pentru fortificarea
rădăcinii firului de păr;

• Apelarea la tratamente
medicamentoase doar în urma
unui consult şi a recomandării
medicului dermatolog. Aceste
tratamente sunt, în general,
hormonale, acţionează doar
pe perioada administrării şi
pot avea efecte adverse.

AFECȚIUNI

Viaţa cu dizabilități
în pandemie
La finalul anului 2020, numărul total de persoane cu
dizabilităţi la nivel naţional a fost de 857.638 de persoane,
conform Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor
cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA). Acestea au
aceleaşi drepturi în societate ca şi ceilalţi membri ai săi:
ocrotirea sănătăţii, educaţie, ocupare profesională, asistenţă
socială, acces la o locuinţă adaptată nevoilor particulare, la
mediul fizic şi la transport, la cultură, sport şi turism,
asistenţă juridică şi facilităţi fiscale.
O viaţă trăită în demnitate, în
nediscriminare, acceptare şi
egalitate de şanse, presupune
respectarea acestor drepturi
de către societate, dar şi
cunoaşterea şi solicitarea
lor de către persoanele cu
handicap.

şi până în prezent, timp de
aproximativ doi ani, accesul la
servicii medicale, la educaţie
şi la viaţă socială a avut, la
rândul său, de suferit.

Nivelul de trai al persoanelor
cu dizabilităţi din România
este mult sub cel din alte
state dezvoltate economic din
Uniunea Europeană. Motivele
rezidă atât în nivelurile
scăzute de finanţare din
partea statului, în cunoştinţe
şi resurse umane limitate ale
instituţiilor, coorodonarea
ineficientă între instituţii, cât
şi în lipsa de accesibilizare a
infrastructurii fizice.

Strategia naţională privind
drepturile persoanelor cu
dizabilități 2021-2027, aflată
în lucru, propune o serie
de soluţii coordonate la
nivel național, regional şi
local, între diferitele tipuri
de organizaţii responsabile
pentru integrarea persoanelor
cu handicap în comunitate.
Până la publicarea şi
realizarea planului de
implementare a acesteia,
există o serie de facilităţi de
care se pot bucura, totuşi,
persoanele cu diferite tipuri
de dizabiliţăţi, chiar şi în
perioada de pandemie.

Costurile ridicate ale
dispozitivelor și tehnologiilor
asistive pentru menținerea
sau îmbunătățirea
independenței împiedică
accesul multor persoane
cu handicap la astfel de
dispozitive, afectându-le grav
bunăstarea, sănătatea şi
capacitatea de funcţionare.
De la debutul pandemiei

37

Soluţii pentru o viaţă
onorabilă

Dezvoltarea aplicaţiilor
mobile, website-urilor
educative şi a altor tehnologii
asistive accesibile copiilor
şi tinerilor cu diferite
handicapuri, alături de

accesibilizarea învăţământului
online şi punerea la dispoziţie
a dispozitivelor de tip
tabletă, pentru a învăţa de
la distanţă, reprezintă un
avantaj în contextul lipsei de
accesibilitate în instituţiile
de învăţământ din România.
Implementarea de platforme
publice şi private pentru
consultaţii medicale online,
precum şi programele de
screening timpuriu, sunt o
soluţie pentru prevenirea
problemelor de sănătate sau
pentru începerea rapidă a
tratamentului.
Participarea persoanelor cu
dizabilităţi la viaţa culturală
şi sportivă a comunităţii este
posibilă prin implicarea ONGurilor de profil care, împreună
cu muzee, galerii de artă şi
grădini botanice, dezvoltă
proiecte de accesibilizare,
tactile şi auditive, dedicate
acestora. Accesul pe
stadioanele nou construite, în
sălile şi spaţiile pentru sport,
din parcuri, este acum posibil,
crescând șansele la o viață
sănătoasă, fizic și psihic.

AFECȚIUNI

Ceaţa mintală
- de ce apare
şi cum poate
fi combătută?

Aveți momente ale zilei sau chiar perioade întregi în care
mintea pare neclară sau blocată, nu vă puteți concentra,
uitați cuvinte sau idei, și vă simțiți confuz? Poate vă simțiți
preponderent iritabil, demotivat sau trist, și acuzați dureri de cap. Atunci
este foarte probabil că ați experimentat ceea ce se numește sindromul de „ceață mintală”.
Aceasta nu este o tulburare
în sine, ci un complex de
simptome care se produc în
diverse situații și în spatele
cărora se pot afla diferite
cauze precum:
• sarcina, din cauza
schimbărilor hormonale;
• scleroza multiplă, care
afectează abilitatea de
planificare a activităților,
atenția, memoria și chiar
limbajul;
• boli autoimune precum
lupusul;
• neoplasme ale creierului
sau în contextul general al
chimioterapiei;
• sindromul post-COVID-19
(sau long COVID-19);
• instalarea menopauzei;
• depresia;
• tulburări ale somnului
(insomnie, hipersomnie,
narcolepsie, apnee în somn);
• stilul de viață (lipsa activității
fizice, somn insuficient, stres,
timp îndelungat petrecut la
calculator, tabletă sau telefon,
dezechilibre în alimentație);
• expunerea la un mediu
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toxic (substanțe chimice,
insecticide, toxine, poluare).

Modalități prin care ceața
mintală poate fi combătută

1. Îmbunătățiți stilul de viață
– faceți mișcare și oferițivă momente de relaxare.
Este important să existe un
echilibru între perioadele
de muncă și de destindere.
De exemplu, la fiecare
90 de minute de lucru, se
recomandă câte 5-10 minute
de pauză.
2. Consumați suplimente de
ulei de pește, bogat în Omega
3, care susține funcțiile
mintale.
3. Suplimentați corpul cu
vitamina B12 și fier.
4. Puteți încerca suplimente
precum extractul de Ginkgo
Biloba, deoarece acesta
are efect anti-inflamator
și anti-oxidant, contribuind
la îmbunătățirea funcțiilor
cognitive (atenție, memorie) și
a dispoziției.
5. Nu mâncați între mesele

principale. Pentru procesul de
digestie, corpul mobilizează
energia și o direcționează
către sistemul digestiv, astfel
încât creierul primește mai
puțină energie. Acest lucru
se traduce în somnolență,
lentoare și scăderea energiei.
6. Păstrați igiena somnului.
Un somn odihnitor contribuie
la îmbunătățirea abilităților
cognitive.
7. Reduceți timpul petrecut la
televizor sau pe dispozitivele
electronice.
8. Pentru a stimula atenția,
implicați-vă periodic în
activități plăcute.
9. Interveniți asupra stresului
– folosiți metode de relaxare,
păstrați legătura cu prietenii
și căutați sprijin social.
10. Amintiți-vă să fiți buni cu
propria persoană – fiecare
om are ritmul propriu de
funcționare și, uneori, este
posibil ca organismul să aibă
mai multă nevoie de sprijin
decât ați fost obișnuiți să îi
oferiți.

ÎNGRIJIRE

Există o dietă pentru somn?
Nivelul de energie experimentat în timpul zilei, dar şi oboseala sau starea de relaxare resimţite
seara, sunt deseori influenţate de ceea ce bem sau mâncăm. Există o legătură complexă între
dietă şi capacitatea noastră de a dormi şi de a ne odihni, însă nu şi o
reţetă sigură pentru un somn adânc.
Studiile în domeniul nutriţiei
au demonstrat că anumite
alimente conţin substanţe
benefice, care pot contribui la
inducerea somnului. Există,
însă, posibilitatea ca anumite
alimente să interfereze cu
tratamente în curs sau să
influenţeze şi alte aspecte
precum greutatea, sănătatea
cardiovasculară, sau nivelul
glicemic din sânge. Aşadar,
înainte de a introduce anumite
alimente în dieta zilnică,
consultaţi medicul curant.

Alimente care contribuie la
inducerea somnului

Fructele de kiwi conţin
cantităţi importante din
vitaminele C şi E, potasiu şi
folat. Un studiu a demonstrat
că participanţii care mâncau
două kiwi cu o oră înainte

de a se culca adormeau mai
repede şi aveau un somn mai
bun. Acest fapt este datorat
proprietăţilor antioxidante ale
fructului, aportului de folat şi
de serotonină.
Vişinele – în special varietăţile
Richmond şi Montmorency
– sunt bogate în melatonină,
hormonul ce reglează ritmul
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circadian şi induce somnul,
precum şi în vitaminele A,
C și E, cu rol antioxidant.
Consumul de vişine sau de suc
de vişine în timpul zilei susţine
un somn liniştit.
Peştele gras (somon, sardine,
macrou, hering) conţine doze
importante de acizi graşi
esenţiali Omega 3 şi vitamina
D, ambii nutrienţi influenţând
capacitatea corpului de a
regla nivelul de serotonină.
Un studiu realizat în timpul
iernii a relevat faptul că un
consum crescut de somon
poate induce un somn mai
bun, precum şi funcţionarea
optimă a organismului în
timpul zilei.
Nucile, migdalele, fisticul
şi caju oferă organismului
melatonină, magneziu şi zinc,

esenţiale pentru funcţionarea
multor procese, printre care
şi reglarea somnului.
Laptele conţine vitaminele
A şi D, calciu, triptofan şi
melatonină, compuşi care
conlucrează la inducerea unui
somn odihnitor. De asemenea,
ritualul de a bea o cană cu
lapte cald înainte de a merge

la culcare poate avea un efect
liniştitor şi relaxant.

Dieta şi igiena somnului

Dieta este un element
multifaţetat, cumulativ,
afectat de când, ce şi cât
mâncăm atât pe parcursul
unei zile, cât şi pe termen
lung. De aceea este
importantă o abordare
holistică a alimentaţiei,
adăugarea şi eliminarea de

anumite alimente şi băuturi, o
dietă optimă şi valabilă pentru
toată lumea fiind dificil de
stabilit a priori.
Pentru a vă ajuta să adormiţi
mai uşor şi să aveţi un somn
odihnitor, evitaţi consumul
de alimente şi băuturi
carbogazoase dulci și cofeină
după-amiaza, şi de alcool
seara.

ÎNGRIJIRE

Reduceți
colesterolul
în 6 pași

Hipercolesterolemia reprezintă un nivel crescut
de colesterol în sânge, factor de risc pentru boli
cardiovasculare, ateroscleroză, infarct miocardic sau chiar
accident vascular cerebral. Nivelul de colesterol se dozează la
analizele anuale, alături de alte lipide din sânge și, dacă este mărit,
medicul poate recomanda un tratament farmaceutic pentru scăderea acestuia. Este important,
însă, ca tratamentul să fie sprijinit de măsuri pentru un stil de viaţă mai sănătos.
6 paşi pentru scăderea
colesterolului

1

INFORMAŢI-VĂ. Solicitaţi
informaţii suplimentare
medicului despre sursele
de colesterol şi cum vă puteţi
gestiona hipercolesterolemia.
Corpul nostru are nevoie
de colesterol pentru o serie
de funcţii, însă deseori
consumăm prea multe grăsimi
animale sau grăsimi saturate,
alcool, fumăm şi suntem
sedentari, determinând astfel
hipercolesterolemia.

2

ÎNCEPEŢI SCHIMBAREA AZI.
Vi se va recomanda o
dietă bazată pe fructe şi
legume proaspete, nuci şi
alţi sâmburi, uleiuri vegetale,
carne slabă şi peşte, cu
evitarea cărnii de vită şi
porc, a preparatelor prăjite
şi a grăsimilor animale.
Nu amânaţi momentul,
introduceţi de azi mai
multe produse vegetale în
alimentaţie. Acestea conţin
vitamine, minerale, fibre,
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proteine, polifenoli şi alţi
antioxidanţi. Contribuie la
scăderea colesterolului, a
glicemiei, a hipertensiunii
arteriale şi la controlul
greutăţii.

3

CONSUMAŢI MAI MULT PEŞTE.
Peştele gras (somon,
macrou, ton, sardină,
păstrăv) conţine acizi graşi
esenţiali Omega-3, care
ajută la scăderea nivelului
de trigliceride şi reduc
colesterolul, încetinind
creșterea plăcii arteriale.

4

ATENŢIE LA PORŢII! O porţie
de fructe, legume sau
sâmburi, reprezintă o
cantitate cât un pumn sau cât
puteţi ţine într-o palmă. Nu
exageraţi nici atunci când luaţi
masa la restaurant, şi evitaţi
preparatele prăjite, grase şi
cu exces de sare.

5

FACEŢI MAI MULTĂ MIŞCARE.
30 de minute de activitate
fizică pe zi contribuie
la scăderea în greutate,
recomandată persoanelor

corpolente, mai ales în
contextul hipercolesterolemiei.
Puteţi începe treptat,
împărţind timpul în câte 10
minute de exerciţii fizice, 30
de minute de mers pe jos,
pedalat sau alergare uşoară.
Cu cât activitatea fizică este
mai intensă, cu atât veţi putea
rări sesiunile, ajungând la 2-3
sesiuni de aerobic, cardio sau
spinning pe săptămână, şi alte
activităţi mai puţin intense în
restul zilelor.

6

RELAXAŢI-VĂ. Stresul
îndelungat contribuie
la creşterea tensiunii
arteriale şi poate fi un factor
de risc în hipercolesterolemie.
Faceţi un program de relaxare
care să cuprindă sesiuni de
respiraţie profundă, meditaţie,
mindfulness, socializare cu
prieteni apropiaţi, şi activitate
fizică.

ÎNGRIJIRE

Acupunctura pentru
dureri de spate

Acupunctura este o practică medicală străveche, parte integrativă în medicina tradiţională
chineză, cu o istorie de aproximativ 4000 de ani. Beneficiile sale au început să fie cunoscute de
către medicina occidentală mult mai recent, iar studiile efectuate i-au demonstrat doar parţial
calităţile curative: ameliorarea durerilor musculare, a durerilor de cap, a insomniilor etc.
Conform teoriilor din medicina
chineză, sănătatea omului
este menţinută de energia
vitală Qi (ci), aflată în stare
de echilibru. În momentul în
care apare un dezechilibru, se
produce boala. Acupunctura
presupune introducerea
unor ace extrem de fine în
piele, ce acţionează asupra
anumitor puncte energetice,
deblochează, activează şi
reglează Qi-ul şi, astfel,
resursele proprii de vindecare
a organismului.

Durerile de spate

Cele mai frecvente dureri
ale spatelui sunt în zona
lombară şi în zona cervicală,
şi apar din cauze precum:
leziuni musculare, afecţiuni
nervoase sau scheletale
ale coloanei vertebrale,
sau boli ale organelor
interne (din zona
lombară). Durerea
este însoţită de
inflamaţie, crampe
musculare şi
limitarea capacităţii
de mişcare.
După ce cauzele
non-musculare au
fost înlăturate, iar
metodele alopate de
ameliorare a durerii nu
au dat rezultate, multe
persoane se îndreaptă
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către metode alternative
precum acupunctura. Totuși,
acupunctura nu ar trebui
să fie o ultimă soluţie, ci
o metodă complementară
ce poate susţine întregul
proces de vindecare. Pentru
un tratament corect şi de
calitate, este important să
solicitaţi sfatul medicului
de familie pentru a găsi un
practician acreditat.

Acupunctura şi durerea

Conform Centrului Național
de Sănătate Complementară
și Integrativă din Statele
Unite ale Americii, studiile în
domeniu confirmă faptul că

acupunctura poate ameliora
durerea cronică lombară,
cervicală, pe cea provocată
de artrită, şi reduce tensiunea
asociată migrenelor şi
durerilor de cap, precum și
frecvența acestora. Studii
din China atestă capacitatea
tratamentelor complementare
cu acupunctură de a reda
mobilitatea pacienţilor cu
durere lombară şi de a avea
un impact pozitiv asupra
durerii percepute de aceştia.
Acupunctura poate ameliora
durerea lombară prin faptul
că stimulează sistemul
nervos, ce eliberează
neurotransmiţători – inclusiv
endorfine – către muşchi,
coloană vertebrală şi creier.
Acestea pot schimba modul
în care este percepută
durerea sau pot
susţine eliberarea
de alţi hormoni
care influenţează
modul de reglare
al organismului.
Echilibrul energetic
și biochimic
îmbunătățit, produs
de acupunctură,
are ca rezultat
stimularea abilităților
naturale de vindecare
ale corpului și susţinerea
bunăstării fizice și
emoționale.

ÎNGRIJIRE

Sănătatea vederii şi
a ochilor iarna
Temperaturile scăzute, precipitaţiile sau,
dimpotrivă, aerul uscat şi rece al iernii, pot
provoca o serie de probleme şi un disconfort
constant la nivelul ochilor. Pentru a asigura
sănătatea vederii şi a ochilor pe timpul iernii,
sunt necesare o serie de măsuri facile, uşor
de implementat.
Soarele iernii

Chiar dacă indicele UV este
mai mic iarna, luminozitatea
soarelui este puternică,
iar nivelul de reflexie al
zăpezii, gheţii sau apei este
unul ridicat. Aşadar, purtaţi
ochelari de soare şi iarna,
nu doar vara, mai ales atunci
când petreceţi mult timp
în aer liber. Aceştia vă vor
proteja vederea de razele
ultraviolete ale soarelui.
Dacă purtaţi ochelari de
vedere, solicitaţi lentile
antireflex şi chiar heliomate,
pentru a preveni apariţia
fotosensibilităţii sau, mai grav,
a arsurilor solare la nivelul
ochilor.

Temperatura scăzută şi aerul
uscat
Vremea rece, uscată, şi
vântul iernii provoacă nu
doar uscarea pielii, ci şi a
ochilor. Uscăciunea oculară
aduce cu sine un disconfort
major ce implică usturime,
mâncărimi, ochi roşii şi iritaţi.
Aceste senzaţii sunt deseori
amplificate de aerul prea
uscat şi cald din interior.
Aşadar, încercaţi să clipiţi
mai des, utilizaţi picături de
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ochi cu rol
de lubrifiere,
menţineţi un
nivel bun de
hidratare, cu
minim 2 litri de
lichide (apă, ceaiuri,
supe) pe zi și consumaţi
alimente cu Omega-3. Aerisiţi
des şi menţineţi aerul din
interior umed cu ajutorul unui
vaporizator sau recipientelor
cu apă instalate lângă sursele
de caldură. De asemenea,
puteţi aplica pe pleoape
comprese cu apă plată sau
ceai verde răcit.
În timp ce unele persoane
suferă de uscăciune oculară,
altele întâmpină problema
lăcrimării excesive. Cauzele
sunt temperatura scăzută şi
vântul, sau alergiile oculare.
În cazul primei cauze,
se recomandă purtarea
ochelarilor de soare sau
de protecţie, iar în cazul
alergiilor este necesar să
identificaţi şi să eliminaţi
factorul alergen, care poate
fi în interiorul locuinţei sau
al biroului: acarieni din praf,
mucegaiuri, păr de animale,
şi să urmaţi tratamentul
recomandat.

Lumina artificială

În timpul iernii, lumina
artificială constituie
principala sursă de lumină în
spaţiile interioare. Lucrul la
computer, privitul la televizor
sau la alte dispozitive cu ecran
amplifică expunerea la lumina
de spectru albastru, putând
provoca oboseală oculară şi
vedere înceţoşată.
Faceţi pauze frecvente, privind
pe geam către un punct
din zare, clipiţi des şi faceţi
zilnic o plimbare în aer liber,
preferabil pe lumină.
Atunci când lucraţi, poziţionaţi
monitorul computerului
la o distanţă egală cu
lungimea braţelor în faţa
dumneavoastră, şi nu faţă
în faţă cu geamul, pentru a
minimiza reflexia.

ALIMENTAȚIE

Știi ce mănânci?
- pericolul pesticidelor
Fructele şi legumele sunt recomandate în orice tip de dietă, ca parte a unei alimentaţii
sănătoase şi echilibrate. În timpul cultivării, fermierii utilizează pesticide pentru a preveni
dezvoltarea bolilor şi invaziile dăunătorilor, ce pot distruge culturile. Substanţele conţinute
sunt, în cantitate mică, inofensive pentru oameni, însă instituţiile de verificare a siguranţei
alimentelor avertizează, periodic, despre riscul ca limitele agreate să fie depăşite.
Riscurile pestidicelor

Depăşirea limitelor admise
de reziduuri de pesticide
din fructe şi legume poate fi
periculoasă pentru oameni.
Pesticidele de tip piretroide
reprezintă aproximativ
30% din totalul pesticidelor
utilizate în agricultură şi
uz casnic. Sunt prezente
în insecticide pentru
culturi, pentru animalele
de companie, sau în sprayurile pentru îndepărtarea
ţânţarilor. Pot pătrunde
în organism prin ingestia
alimentelor tratate, prin
inhalarea sau absorbţia în
piele a substanţelor repelente.
Conform unui studiu recent,
expunerea la cantităţi mari de
piretroide creşte cu până la
56% riscul de deces, în special
din cauze cardiovasculare.
Malationul – insecticid
utilizat pe scară largă, ca în
agricultură şi în spaţiul urban
– alături de un mediu poluat
şi de utilizarea substanțelor
chimice în mediul profesional,
contribuie la creşterea
riscului de boli renale cronice.
Clorpirifos, insecticid cu
risc de afectare cerebrală a
copiilor, a fost interzis pentru
utilizarea casnică în Statele
Unite ale Americii încă de
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acum 20 de ani, urmând a
fi interzis şi pe culturile
alimentare. În anii 2019
şi 2020, Uniunea
Europeană şi,
respectiv, România,
au retras la rândul
lor certificatele de
omologare pentru
clorpirifosmetil, clorpirifos
și tiacloprid,
utilizate în
agricultură.
Cercetările au
evidenţiat o legătură
directă între riscul de
cancer și utilizarea masivă
a pesticidelor. Acestea pot
provoca şi reacţii alergice
persoanelor cu sensibilitate
care intră în contact direct
cu substanţele chimice, fără
a utiliza măsuri de protecţie.
Reziduurile de pesticide din
alimente nu prezintă, însă,
acest risc.
Există ţări, cum ar fi Turcia,
care utilizează în agricultură
pesticide cu risc pentru
sănătatea umană, iar
legumele şi fructele importate
conţin mari cantităţi de
reziduuri din astfel de
pesticide.

Ce soluţii există?

Comercianţii sunt obligaţi
să menţioneze ţara de
provenienţă a produselor.
Aşadar, consumaţi cât mai
multe fructe şi legume de
sezon, locale. Evitaţi-le
pe cele exotice, din ţări
cu legislaţii alimentare
permisive, sau aruncaţi
întotdeauna coaja. Alegeţi,
pe cât posibil, alimentele
BIO, care nu sunt tratate cu
pesticide.

ALIMENTAȚIE

Super-alimente
pentru diabetici
Persoanele care suferă de diabet au o serie de limitări în dieta zilnică pe care trebuie să le
respecte, pe lângă tratamentul medicamentos şi recomandările de stil de viaţă. Există, însă,
câteva alimente extrem de hrănitoare şi gustoase care contribuie la scăderea glicemiei în
sânge, prevenind diabetul de tip 2, şi la controlul riscurilor de apariţie a complicaţiilor asociate
diabetului de tip 1.
Nucile, seminţele de
dovleac şi seminţele de
chia

Aceste tipuri de
seminţe şi sâmburi
au un conţinut mare
de fibre, proteine,
acizi graşi esenţiali
Omega 3 şi Omega 6,
magneziu, antioxidanţi
și nutrienţi, importanţi
în controlul glicemiei
din sânge. În plus, acizii
grași au rol antiinflamator,
reglează colesterolul şi susţin
sănătatea inimii. Acest lucru
poate reduce riscul de boli de
inimă sau atac de cord, la care
sunt predispuse persoanele
cu diabet zaharat. Fibrele
contribuie şi la menţinerea
unei greutăţi corporale optime,
scăderea în greutate fiind unul
dintre obiectele de urmărit în
orice dietă destinată reducerii
nivelului glicemic.

Avocado

Fructele de avocado sunt
surse excelente de grăsimi
sănătoase, potasiu, vitaminele
C, E şi K, luteină şi betacaroten, alături de alte
vitamine, minerale şi fibre.
Grăsimile şi fibrele contribuie
la crearea senzaţiei de
saţietate şi încetinesc digestia
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Roşii

Roşiile sunt dulciacrişoare, gustoase şi
aromate, au un indice
glicemic redus şi un
conţinut mic de calorii,
fiind excelente în orice
dietă de prevenţie sau
control al diabetului.
Roşiile conţin cantităţi
mari de potasiu,
vitamina C şi licopen,
cu rol antioxidant, ce
protejează funcţionarea
inimii şi a vaselor sangvine.
carbohidraţilor, ceea ce
ajută la controlul glicemiei
în sânge. Vitaminele C şi E
sunt antioxidante şi, alături
de potasiu, susţin sănătatea
cardiovasculară, putând
preveni complicaţii ale
diabetului.

Ghimbir

Rădăcina de ghimbir
conţine concentraţii mari
de antioxidanţi, cu rol
antiinflamator, ce pot reduce
anumite complicaţii apărute
la persoanele care suferă de
diabet zaharat. De asemenea,
ghimbirul poate regla nivelul
glicemic şi îmbunătăţi
rezistenţa la insulină la
persoanele cu diabet de tip 2.

Peştele gras

Somonul, codul, tonul,
macroul, sardinele şi heringul
sunt peşti a căror carne este
o sursă importantă de acizi
graşi esenţiali Omega 3, DHA
şi EPA, pe care organismul
nu îi poate sintetiza. Aceştia
sunt importanţi pentru
funcţionarea inimii şi controlul
nivelului glicemic în sânge. De
asemenea, consumul de peşte
gras – o sursă de proteine
de calitate – contribuie la
menţinerea unor niveluri
glicemice bune post-prandial.

MIȘCARE

Activitatea
fizică uşoară
îmbunătăţeşte
memoria

Activitatea fizică susţine sănătatea cardiovasculară, tonifică musculatura, ajută la menţinerea
unei greutăţi corporale optime şi îmbunătăţeşte starea de spirit. Ceea ce nu se ştia înainte este
faptul că doar 10 minute de exerciţii fizice uşoare, precum mersul, pedalatul, yoga sau tai chi,
pot optimiza abilitatea creierului de a realiza legături şi de a sorta amintiri similare.
Hipocampul este partea
creierului responsabilă cu
procesele memoriei, fiind
esențial pentru crearea de
noi amintiri. În acelaşi timp,
este una dintre primele
regiuni ale creierului care
se deteriorează pe măsură
ce îmbătrânim. De aceea,
îmbunătățirea funcției
hipocampului este un
obiectiv la care oamenii de
ştiinţă lucrează constant,
iar rezultatele sunt foarte
promițătoare pentru
îmbunătățirea memoriei.
Un grup de cercetători de la
Universitatea din Tsukuba,
Japonia, şi Universitatea din
California, SUA, au studiat
modul în care activitatea
fizică uşoară poate îmbunătăţi
capacitatea creierului de a
gestiona amintiri similare,
cum ar fi locul unde parcaţi
maşina, unde aţi lăsat
telefonul mobil, ochelarii
de vedere sau cheile de la
casă. Un număr de 36 de
participanţi tineri au efectuat
exerciţii fizice uşoare, timp
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de 10 minute, după care au
fost implicaţi în activităţi de
recunoaştere şi sortare a
unor imagini.
Activitatea hipocampului
a fost mult mai intensă la
participanţii care au efectuat
activitatea fizică decât la
grupul de control, în care
participanţii au stat pe loc.
De asemenea, activitatea
fizică uşoară, de scurtă
durată, a determinat o
mai bună recunoaştere şi
separare a stimulilor vizuali
similari, acest tip de activitate
îmbunătățind performanța
de discriminare pentru
cele mai dificile condiţii ale
experimentului.

Aplicaţii concrete

Rezultatele studiului sunt
cu atât mai importante cu
cât pierderile episodice de
memorie sunt o realitate a
înaintării în vârstă, dar şi a
anumitor afecţiuni precum
boala Alzheimer, la persoane
cu o condiţie fizică firavă ce

nu le permite efectuarea
de exerciţii intense. Aşadar,
efectuarea exercițiilor ușoare
pentru a încetini sau a preveni
declinul cognitiv este o cale
crucială pentru menţinerea
independenţei şi a calităţii
vieţii.
Activitatea fizică uşoară
este comodă şi facil de
realizat atât în interior, cât
şi în aer liber. De la mers
normal, stretching, yoga
sau tai chi – o formă uşoară
de arte marţiale, ce poate fi
practicată la orice vârstă – şi
până la pedalat în parc sau pe
o bicicletă medicinală, orice
tip de activitate este potrivită.
De asemenea, timpul nu
trebuie să fie unul îndelungat.
Studiul a demonstrat că doar
10 minute de exerciţii au avut
rezultate concrete.

LA DRUM
CU ALPHEGA

Cheile Vârghișului, minune
a naturii în Transilvania
Munţii Perşani, grupă muntoasă situată în Carpaţii de Curbură, în Transilvania Răsăriteană,
ascund câteva bijuterii ale naturii, unice ca peisaj, complexitate geologică şi amenajare
turistică. Una dintre acestea este zona pe care se întind Cheile Vârghişului, un defileu săpat de
Râul Vârghiş în calcarele mezozoice ale muntelui. De-a lungul şi de-a latul râului se află peste
o sută de peşteri ce adăpostesc o mare parte din coloniile de lilieci de pe teritoriul României şi,
respectiv, un număr de nouă podeţe de lemn, care facilitează explorarea cheilor. Pornim?
Puţină istorie şi geografie

Rezervația naturală Cheile
Vârghişului se află la limita
sudică a județului Harghita
cu județul Covasna, între
localităţile Mereşti (Jud.
Harghita) şi Vârghiş (Jud.
Covasna), ascunsă vederii
de pădurile de foioase. Râul
Vârghiş, ce izvorăşte din
Munţii Harghita, traversează
Munţii Perşani formând
un defileu îngust ce poate
fi parcurs pe jos, datorită
intervenţiei oamenilor.
Accesul se face pe un drum
asfaltat din direcția comunei
Vârghis, județul Covasna (11
km), sau pe un drum pietruit,
venind dinspre Merești din
județul Harghita (7 km).
Rezervația naturală a fost
declarată arie protejată
în anul 2000, şi prezintă o
biodiversitate aparte de care
ne putem bucura în orice
anotimp. De la ghiocei, irişi,
didiţei, şi până la brândusa de
toamnă, doar lunile de iarnă
sunt mai sărace în flori. Pe de
altă parte, dacă facem linişte,
este posibil să ne întâlnim
cu o căprioară, o vulpe mai
curioasă, veveriţe sau arici.
În rezervaţie, precum şi în
pădurile din împrejurimi,
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trăiesc mistreţi, urşi şi lupi,
aşadar este important să nu
călătoriţi singuri şi/sau pe
timpul nopţii.
Cele mai interesante
vieţuitoare ale rezervaţiei
sunt, însă, multitudinea
de specii de lilieci care
colonizează cele trei peşteri:
liliacul cârn, liliacul de apă,
liliacul cu urechi de șoarece,
liliacul comun, liliacul cu
potcoavă, liliacul urecheat,
liliacul de amurg. Nu trebuie
să vă fie teamă de ei, însă
trebuie să-i protejaţi:
vizitaţi peşterile în
linişte şi nu

îndreptaţi lanternele direct
către ei.
Explorările speologice din
ultimii aproape 200 de ani au
revelat mărturii ale locuirii,
încă din preistorie – din
paleoliticul superior și până
la finalului evului mediu
– a peşterilor din Cheile
Vârghişului. În jurul celor
mai cunoscute trei peşteri
s-au ţesut şi legende locale
cu refugieri, soldaţi înarmaţi
ce păzeau intrările în peşteri,
şi comori ascunse în pereţii
calcaroşi.

Traseul descoperirilor

Pătrundem în Cheile
Vârghişului dinspre localitatea
Vârghiş, aici fiind poarta
de intrare şi un centru de
informare turistică. Lungimea
cheilor este de aproximativ 4
kilometri, însă acestea nu se
deschid de cum intri în aria
protejată, aşa că, mai întâi,
parcurgem pe jos o porţiune
deluroasă, cu păşuni întinse
din care se ridică semeţe
stâncile din calcar. La scurt
timp, totul se îngustează şi ne
continuăm traseul pe poteca
ce urcă de-a lungul râului,
marcată cu cruce albastră.
Pe întreaga lungime a
traseului vom fi mereu
suprinşi de panouri
informative, precum şi de
multitudinea de poduri
suspendate pe corzi şi
pasarele ancorate direct
în stâncă – un spectacol al
privirii şi al simţurilor. Sunt
nouă poduri în total, însă al
treilea este un punct de reper
important, întrucât de aici se
ajunge la cele mai importante
trei peşteri ale rezervaţiei:
Peștera Șura Cailor, Grota
Tătarilor şi Peștera Mare de
la Merești.
După ce am explorat peşterile,
ne continuăm traseul de-a
lungul râului, escaladăm
mici stâncării, ne minunăm
de priveliştea impresionantă
a defileului, parcurgem
podeţele suspendate pe
cabluri, ce se balansează
uşor atunci când păşim
cu atenţie, şi ne
oglindim în apă.
Al cincilea pod
este unul
cu totul
deosebit
şi cel mai
spectaculos
dintre toate.
Acesta nu
trece peste
apa Vârghişului,
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ci merge în amonte pe
lângă ea.
Ajunşi la capăt, putem
să ne bucurăm de o nouă
deschidere a cerului şi de
lumină. Luăm o gustare, ne
odihnim şi pornim înapoi.

Peşterile din rezervaţia
Cheile Vârghişului

Peştera Șura Cailor este
foarte uşor de observat,
fiind localizată chiar lângă
al treilea pod. Are o intrare
amplă, boltită, şi doar o
mică parte se poate vizita.
Deasupra sa se află Grota
Tătarilor, ce poartă acest
nume datorită unei legende
locale conform căreia, în
timpul năvălirilor tătarilor,
localnicii se refugiau aici. O
dată, din ultimele rezerve
de cereale şi praf de pietre,
aceștia au copt o pâine mare
şi le-au arătat-o tătarilor.
Crezând că încă au multe
provizii, invadatorii au plecat,
iar localnicii au scăpat cu
viaţă. Până la Grota
Tătarilor se ajunge
urcând pieptiş,
circa 10 minute,
pe o cărare
nemarcată
și care se
află puţin
înaintea
celui de-al
treilea pod.
Atenţie,
cărarea este

plină de pietriş alunecos! Veţi
fi surprinşi de modul fantastic
în care natura a sculptat
cele două orbite gigant în
stâncă. Peștera Mare de la
Merești – sau Peştera Orbán
Balázs – are 1400 de metri
lungime şi ajungeţi la ea după
ce traversaţi râul și faceţi
dreapta pe cărare, apoi urcaţi
o scară metalică. Accesul în
peşteră se face doar cu ghid,
întrucât este casa multor
specii de lilieci protejaţi. Aici
s-au descoperit fosile ale
oamenilor preistorici ce au
locuit în peşteră cu mii de ani
în urmă.

Necesar pe traseu

Traseul are o dificultate
uşoară, cu unele porţiuni cu
stânci ce trebuie escaladate
și apoi coborâte. Aceste zone
sunt securizate cu lanţuri,
însă pot fi alunecoase.
De aceea, sunt necesare
încălţări adecvate, comode,
cu protecţie de gleznă
şi talpă antiderapantă.
Pentru vizitarea peşterilor,
aveţi nevoie de lanternă.
Echipamentul va fi unul lejer,
în straturi, potrivit pentru o
drumeţie montană, iar din
rucsac nu vor lipsi apa şi o
mică gustare.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour

