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EDITORIAL

Nu rata șansa de
a deveni mamă!

Află din timp vârsta ta biologică.
Dr. Mariana Olingheru, Medic specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Femeile tinere, preocupate în special de carieră, care nu au timp să se gândească la o sarcină
decât după 35 de ani, ar trebui să conștientizeze că nu pot deveni mame oricând și că există
riscul să nu poată obține sarcina la momentul dorit, din cauze genetice, ca urmare a unor
afecțiuni sau a unui stil de viață nesănătos.
Pierderea fertilității apare la
vârste din ce în ce mai tinere

Infertilitatea înseamnă
absenţa sarcinii după un an de
viaţă sexuală regulată.
Există tot mai multe cazuri
de menopauză precoce, de
epuizarea rezervei ovariene la
vârste tinere, până în 30
de ani.
În mod normal, rezerva
ovariană se diminuează
odată cu vârsta, dar exista
numeroase cazuri în care
aceasta este scăzută încă de
la naștere.
Pe de altă parte, chiar și în
cazul unei rezerve ovariene
normale, stilul de viață
nesănătos și anumite afecțiuni
ginecologice netratate
corespunzător și la timp,
determină o pierdere mai
accelerată a ovocitelor, și
implicit scăderea fertilității.

Cauzele infertilității la femei

Principalele cauze de
infertilitate feminină sunt
probleme la nivelul trompelor
uterine, probleme la nivelul
uterului, endometrioză (în
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special cea cu localizare
ovariană), intervențiile
chirurgicale pentru
îndepărtarea chisturilor
ovariene, rezerva ovariană
redusă. Stresul, fumatul și
alimentaţia nesănătoasă sunt
factori care epuizează mai
rapid stocul de ovocite.

Vârsta biologică ovariană

Vârsta noastra cronologică,
calculată din momentul
naşterii până în prezent poate
fi diferită de vârsta biologică a
organismului nostru, care oferă
informații cu privire la starea
celulelor din corp.

Femeile ar trebui informate
asupra faptului că vine un
moment când concepţia nu mai
este posibilă, iar acest moment
nu ține de vârsta din buletin, ci
de vârsta biologică a ovarelor.

Testează-ți rezerva ovariană
din timp
Rezerva ovariană reprezintă
numărul de foliculi cu care
femeia se naște și pe care îi
consumă până la instalarea
menopauzei.
Cu ajutorul unor investigații
simple, femeile pot afla cât
timp mai au la dispoziție
pentru a deveni mame.
Testarea hormonului antimullerian (AMH) este o
simplă analiză de sânge care
indică șansele de a rămâne
însărcinată, fiind un marker
semnificativ al rezervei
ovariene.

Dacă ai între 25-27 de ani și nu
ai devenit încă mamă, ar trebui
să îți testezi rezerva ovariană,
pentru a afla în timp util cât
de mult poți amâna momentul
concepţiei. Întreabă medicul
tău despre testul AMH.

SĂNĂTATEA
LA CONTROL

Ce trebuie să știi despre
parazitozele intestinale?
Dr. Mariana Olingheru, Medic specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Parazitozele intestinale reprezintă o patologie extrem de frecventă a tubului digestiv. Sunt
mult mai răspândite decât se crede. În general, sunt contagioase și prezintă un risc de
reinfectare crescut. Se estimează că 80% dintre persoane prezintă parazitoze intestinale.
Cum se transmit
parazitozele?

Igiena este factorul principal
în parazitoze. Calea principală
de transmitere a parazitozelor
este cea digestivă, respectiv
fecal - orală prin mâini
murdare, dar și prin rosul
unghiilor, legume și fructe
nespălate, carne infestată de
porc sau de vită insuficient
preparată termic sau de la
animalele de companie. Există
și alte căi de transmitere,
cum ar fi mersul desculț pe
solul umed, prin strongiloide
(viermi cu cârlig).
Igiena este factorul esențial în
parazitoze. Mâinile murdare
reprezintă principala cale de
transmitere pentru paraziți.
De aceea copiii sunt cei mai
afectați.

Care sunt simptomele
infestării cu paraziți?

În general, simptomele
sunt nespecifice: disconfort
abdominal (în special în jurul
ombilicului), balonare, greață,
inapetență (lipsa poftei de
mâncare), față încercănată,
mâncărimi pe piele, alergii
diverse, astenie, dureri
musculare etc.
Simptome specifice apar la
copii, în cazul unor paraziți:
- în infestarea cu oxiuri apare
caracteristic pruritul anal;
copilul stă toată ziua cu mâna
la funduleț și la nas.
- în infestarea cu giardia este
caracteristică intoleranța
pentru lactate; copilul nu mai
suportă sau refuză laptele.

Cum se pune diagnosticul de
parazitoză?

Examenul coproparazitologic
este principala metodă
de diagnostic, dar
poate să nu surprindă
eliminarea digestivă a
ouălor, a proglotelor,
chisturilor sau chiar a
paraziților. Un examen
coproparazitologic negativ
nu exclude o infestare
parazitară, mai ales dacă
este localizată în alte organe.
Diagnosticul se poate pune

însă și prin alte metode,
respectiv: prin depistarea
antigenelor specifice în scaun
(la giardia, de exemplu), pe
analize de sânge (anticorpi
specifici sau eozinofile
crescute pe hemogramă)
sau pe manifestările clinice
caracteristice. Uneori sunt
necesare și alte investigații
precum radiografie,
ecografie sau tomografie
computerizată.

Care sunt complicațiile
posibile?

Paraziții afectează mediul
intestinal și țesuturile în
care se localizează. Astfel,
consumă micronutrienți
și minerale (calciu, în mod
special), afectează absorbția
grăsimilor și a carbohidraților,
dereglând metabolismul. În
plus, afectează organismul
prin toxinele pe care le
elimină în intestine sau în
țesuturi, sau prin localizarea
în organe vitale precum
plămânii, ficatul sau creierul.
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FARMACIA
VERDE

Remedii naturale
antiparazitare
Dr. Mariana Olingheru, Medic specialist Medicină de
Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Cum se tratează parazitozele
intestinale?

Pentru tratamentul
parazitozelor se recomandă
adesea antiparazitare cu
spectru larg. Dacă nu se
obține vindecarea se optează
pentru tratamente specifice
pentru fiecare parazit în parte.
În cazul parazitozelor,
odată depistat un membru
al familiei, se vor testa toți
ceilalți membri și se vor trata
toate persoanele infestate.

Plante, condimente și
alimente cu acțiune
antiparazitară

Usturoiul este un remediu
eficient pentru orice tip
de paraziţi intestinali. Se
poate administra sub formă
de capsule sau tinctură de
usturoi, în doze de 10-15
picături, de două ori pe zi, cu
jumătate de oră înainte de
masă, timp de 15 zile.
Propolisul are efect
antiparazitar puternic, pe
lângă alte efecte terapeutice
foarte cunoscute.
Cura cu propolis se face timp
de 10 zile, cu o pauză de 7 zile
și apoi se reia încă 10 zile.
Se administrează tinctură
de propolis 30%, în doza de
30 picături, cu apă sau cu
o linguriță de miere, cu 15
minute înainte de masă. În
cazul copiilor cu vârsta sub 12
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ani sau greutatea
sub 40 kg, doza
zilnică în picături
este egală cu
greutatea copilului
în kilograme,
împărțită în 3 prize.
Cimbrul este o plantă cu
acțiune antimicrobiană cu
spectru larg. Acționează bine
în combinație cu Echinacea.
Semințele de dovleac
combat paraziții intesinali,
mai ales tenia. Se consumă
câteva semințe de dovleac
crude zilnic, timp de câteva
săptămâni, în combinație cu
alte remedii antiparazitare.
Uleiurile esențiale sunt
foarte eficiente împotriva
paraziților (uleiul esențial de
cimbru, oregano, coriandru,
tea-tree și cuișoare).
Nuca neagră conține
hidroxijuglonă, un ingredient
cu acțiune antiparazitară
și antiseptică puternică
pe tractul digestiv. Se
administrează sub formă de
comprimate sau tinctură,
preparate din coaja verde
și fructul necopt de nucă
neagră.

Alimentația în parazitozele
intestinale
Se recomandă consumul
crescut de legume, usturoi
crud, semințe de dovleac,

iaurt, semințe, condimente și
ierburi aromatice.
Apa este foarte importantă
pentru eliminarea toxinelor
parazitare și restabilirea
echilibrului intestinal.
De evitat consumul excesiv de
carbohidrați simpli, care se
găsesc în alimente rafinate,
fructe, sucuri, lapte, zaharuri.

Măsurile de igienă obligatorii
pentru vindecare și
prevenirea reinfestării
• Spălatul pe mâini cât mai
frecvent, spălatul riguros al
fructelor și legumelor înainte
de consum, unghii tăiate
scurt, duș zilnic.
• Hainele și lenjeria de pat se
spală des, se fierb și se calcă.
• Evitarea consumului de
carne crudă sau insuficient
gătită de vită, porc sau pește.
• Tratarea adecvată a
animalelor de companie
infestate.

NOUTĂŢI
MEDICALE

Ortocheratologia

- corecţia miopiei fără ochelari şi fără chirurgie
Ortocheratologia – sau terapia refractivă corneană cu lentilă de noapte – este o metodă
modernă şi non-invazivă de corecţie a miopiei uşoare şi medii şi a astigmatismului,
recomandată, în mod special, copiilor şi adolescenţilor. Aceasta metodă este alternativa
chirurgiei sau purtării pe termen lung a ochelarilor sau a lentilelor de contact de zi.
În ce constă
ortocheratologia?

Metoda constă în purtarea
unor lentile de contact
realizate prin tehnologii
specifice, pe timpul nopţii, cu
scopul de a acţiona asupra
stratului extern al corneei
şi de a reduce erorile de
refracţie. Astfel se modifică,
lent şi fără traumă, curbura
corneei. Efectul este
reversibil, oferind acuitate
vizuală perfectă, timp de 24,
până la 72 de ore. De aceea,
se recomandă ca lentilele să
fie purtate în fiecare noapte,
timp de 6-8 ore, pentru a
preveni revenirea problemelor
de vedere pe timpul zilei, dar
şi avansarea, pe termen lung,
a miopiei.
Lentilele sunt gaz-permeabile,
însemnând că permit o înaltă
oxigenare a globului ocular.

Avantajele ortocheratologiei

Procedura este recomandată
copiilor şi adolescenţilor,
în cazul acestora chirurgia
refractivă fiind contraindicată
pâna la vârsta de 20-21
ani. În plus, metoda poate
încetini progresia miopiei şi
astigmatismului la copii şi
adolescenţi. Având în vedere
că aproximativ 30% din
populaţia ţării este afectată
de miopie, ortocheratologia
permite menţinerea unui stil

de viaţă activ, precum şi o
dezvoltare profesională
normală. Lentilele
se poartă doar pe
parcursul nopţii şi
nu interferează
cu practicarea
sporturilor,
nu prezintă
riscuri de
infectare
oculară,
accidentări
sau
disconfortul
purtării pe
timpul zilei.

Recomandări şi
avertizări

Începerea tratamentului
constă în efectuarea unui
consult oftalmologic şi a unei
topografii corneene. Harta
ochiului va permite apoi
proiectarea exactă a lentilei şi
monitorizarea tratamentului
în timp, de către medic.
Lentilele sunt fabricate printrun sistem computerizat,
acestea adaptându-se perfect
globului ocular al pacientului
şi nu trebuie utilizate de altă
persoană.
Ortocheratologia este
recomandată persoanelor
cu miopie şi astigmatism,
cu dioptrii între -0,5 şi -6,
ori celor cu miopie severă,
care vor purta şi ochelari pe

timpul zilei. Nu este indicată
pacienţilor cu inflamaţii,
infecţii, răni sau anomalii
oculare, în caz de insuficienţă
lacrimală, alergii oculare
sau alte boli sistemice ce pot
afecta ochiul.
Ortocheratologia este
o metodă nouă pe plan
local, aparatura necesară,
instruirea şi calificarea
medicilor fiind la început,
iar costurile tratamentului
sunt încă mari pentru mulţi
pacienţi din România.
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SFATUL
SPECIALISTULUI

Cum recunoști un
atac cerebral?
Dr. Mariana Olingheru, Medic specialist Medicină de
Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Accidentul vascular cerebral (AVC), cunoscut și
sub denumirea de atac cerebral, este o urgență
medicală severă în care timpul de intervenție
de la debut este crucial pentru consecințele
pe termen lung. Inițierea cât mai precoce a
tratamentului poate salva vieți și poate evita
complicații neurologice grave (paralizia membrelor,
dificultăți de vorbire sau înghițire, tulburări emoționale,
de echilibru și de vedere, pierderea memoriei).
Ce este accidentul vascular
cerebral?
Accidentul vascular cerebral
(AVC) se întâmplă atunci
când alimentarea cu sânge
a unei părți a creierului este
întreruptă sau redusă.

Există trei tipuri de AVC
• AVC ischemic - apare
atunci când o arteră care
alimentează creierul se
înfundă cu un cheag de
sânge.
• AVC hemoragic - apare
atunci când o arteră
cerebrală se sparge, iar
sângele se acumulează în
interiorul creierului.
• Accident ischemic tranzitor
(AIT) - apare atunci când
alimentarea cu sânge a
creierului este întreruptă
doar temporar. Deși nu are
consecințe grave imediate,
acest tip de AVC este adesea
un semnal de alarmă pentru
un viitor atac cerebral.
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Care sunt factorii de risc
pentru un AVC?

Principalii factori de risc
pentru atacul cerebral
sunt: fibrilația atrială,
hipertensiunea arterială,
fumatul, sedentarismul,
alimentația nesănătoasă,
alcoolul, creșterea lipidelor
din sânge, obezitate, diabetul
zaharat, apneea obstructivă
în somn, factori psihologici,
predispoziție genetică, sexul
masculin, vârsta.

Care sunt simptomele unui
atac cerebral?

• Afectarea vorbirii și a
înțelegerii - o stare de
confuzie sau momente în care
persoana afectată nu poate să
articuleze cuvintele.
• Paralizia sau amorțeala
feței, brațului sau piciorului
- senzație de amorțeală,
slăbiciune sau paralizie brusc
instalate, adesea doar pe
o parte a corpului; zâmbet

ciudat, asimetrie facială (gura
sau ochiul pot fi lăsate în
jos). Dacă persoana afectată
încearcă să ridice ambele
brațe peste cap în același
timp, unul dintre brațe cade
involuntar.
• Probleme cu vederea vederea brusc încețoșată sau
înnegrită în unul sau ambii
ochi, sau vederea dublă.
• Durere de cap bruscă,
severă, care poate fi însoțită
de vărsături, amețeală.
• Tulburări de mers și
probleme cu echilibrul
– persoana afectată se
împiedică sau își pierde
echilibrul, poate avea amețeli
bruște sau o pierdere a
coordonării.
Dacă observați oricare dintre
aceste semne sau simptome,
sunați imediat la numărul 112!
Fiecare minut contează. Puteți
salva o viață sau o persoană
de la dizabilitate.

TEHNOLOGIA
ÎN SĂNĂTATE

Aplicaţii mobile pentru
relaxare şi calm
Anxietatea este un sentiment de teamă, resimţit difuz şi care afectează uneori întreg
organismul. Se poate instala oricând pe parcursul vieţii, împiedicându-ne să trăim în prezent,
să ne relaxăm şi să ne concentrăm la lucrurile pe care le avem de făcut. Pentru a depăşi
aceste stări se recomandă efectuarea de sesiuni de meditaţie, respiraţie şi odihnă.
Foarte multe persoane nu
au acces la specialişti care
să le îndrume, însă pot
apela la aplicaţii mobile
pentru relaxare şi calm prin
meditaţie ghidată şi muzică,
pentru a depăşi momentele de
anxietate. Cele mai multe sunt
fie gratuite integral, fie oferă
o perioadă de încercare, după
care anumite servicii rămân
gratuite iar accesul la servicii
complexe se face contra cost.

Aplicaţii pentru relaxare
şi calm

Dare: Anxiety & Panic Attack
Relief (Google Play şi App
Store) vă poate ghida prin
înregistrări audio pentru a
vă ajuta să calmaţi stările
de anxietate, atac de panică,

îngrijorare. Ghidurile din
aplicaţie oferă suport pentru
concentrare în timp ce
respiraţi profund și ascultați
sunetele calmante ale naturii.
Primele 7 zile sunt gratuite,
iar abonamentul oferă acces
la meditații ghidate și exerciții
pentru cei care au probleme
cu somnul.
Headspace: Meditation & Sleep
(Google Play) şi Headspace:
Mindful Meditation (App Store)
este un ghid pentru meditație
și mindfulness pentru viața
de zi cu zi, cu meditații
ghidate despre gestionarea
stresului, concentrare,
fericire, rezilienţă, mișcare,
meditație sportivă, sănătate
fizică și multe altele. În funcţie
de tipul de abonament ales,
aveţi acces la 7 sau 14 zile
gratuite pentru descărcarea
şi testarea sesiunilor de
meditaţie.
Insight Timer Wellbeing App
(Google Play) şi
Insight Timer Meditation App
(App Store) oferă
meditații ghidate,
melodii și sunete
ambientale pentru
calm, concentrare
şi somn mai bun,
discuţii conduse de cei

mai buni experți în meditație
și mindfulness, neurologi,
psihologi și profesori de
la Stanford, Harvard și nu
numai. Aplicaţia este gratuită,
cu opţiunea de a accesa un
cont premium contra cost.
Smiling Mind (Google
Play şi App Store) este o
aplicaţie gratuită dezvoltată
de psihologi şi educatori,
destinată atât adulţilor, cât
şi copiilor şi adolescenţilor.
Oferă acces la meditaţii
ghidate şi sesiuni de
mindfulness, pentru toate
categoriile de vârstă, și sunt
concepute pentru a ajuta
oamenii să facă față presiunii,
stresului și provocărilor vieții
de zi cu zi.
Cum alegeți cea mai potrivită
aplicație? Trebuie să verificați
recenziile, să vă informați cine
sunt dezvoltatorii și invitații
care vă îndrumă. Apoi, trebuie
să testați și să apreciați dacă
vi se potrivește, dacă vă plac
vocile, muzica, mesajele; pe
scurt, dacă aplicația este
pentru dumneavoastră sau nu.
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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

SFATUL
PSIHOLOGULUI

Puterea recunoștinței
Diana Amza, Psihoterapeut

Recunoștința este un sentiment de mulțumire orientat către exterior, o trăire vindecătoare pentru
cel care o practică în primul rând, precum și o deprindere care protejează sănătatea mintală,
ameliorând simptomele depresiei și chiar constituind unul dintre factorii preventivi ai suicidului.
Trăirea recunoștinței are două
etape, conform Dr. Robert
Emmons (2003): prima constă
în a conștientiza binele din

Recunoștința ne îndreaptă
către aici și acum și ne ajută
să vedem și să ne mulțumim
cu ceea ce deja este prezent în

în anumite situații. Puneți
în scris aceste experiențe și
recunoștința de a fi beneficiat
de aceste întâlniri și dăruiți
persoanei scrisoarea, iar dacă
acest lucru nu este posibil
din diferite motive, puteți să o
păstrați.

Practicați recunoștința
în familie
viața personală, chiar și
atunci când există dificultăți,
în timp ce a doua se referă
la recunoașterea faptului că
sursa acestui bine se află
în afara dumneavoastră,
că alte persoane au dăruit,
au acționat sau poate chiar
au făcut sacrificii pentru ca
dumneavoastră să puteți
dobândi sau face anumite
lucruri.
Unul dintre efectele
practicării recunoștinței
este contracararea alergării
continue după plăcere. Spre
exemplu, chiar dacă ați primi
acum cel mai frumos cadou,
fericirea pe care ați simți-o
ar fi intensă la început, apoi
va trece în timp. Curând, veți
reveni la nivelul de fericire
„de bază” și este posibil
să resimțiți acest lucru ca
tristețe, nemulțumire sau
dezamăgire. Veți dori mereu
altceva pentru a vă alimenta
fericirea, iar adaptarea la
fericire nu face decât să
alimenteze nemulțumirea.

viața noastră.
Iată mai jos câteva
recomandări pentru a cultiva
recunoștința și a beneficia
de efectele sale pozitive pe
termen lung:

Țineți un jurnal al
recunoștinței

Scrieți în fiecare zi despre 4-5
lucruri, persoane, evenimente
sau acțiuni pentru care sunteți
recunoscători. Puteți să scrieți
liber, ca într-un jurnal, sau mai
succint, sub forma unei listări
a motivelor de recunoștință –
ceea ce contează este să vă
conectați zilnic la această
trăire.

Educați-vă copiii în spiritul
recunoștinței, și adăugați
la ritualul de seară și un
moment de reflecție asupra
zilei, în care puneți în cuvinte
lucrurile mici sau mari pentru
care sunteți recunoscători.
Începeți chiar de astăzi
să formați deprinderi
pentru starea de bine a
dumneavoastră și a familiei.
Așadar, care sunt câteva
lucruri pentru care sunteți
recunoscători?

Scrieți o scrisoare de
mulțumire

Este posibil ca în viața
dumneavostră să fi
fost prezente persoane
importante, cu impact
asupra dumneavoastră,
care v-au sprijinit sau care
v-au ghidat, poate chiar salvat,
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Boala Alzheimer

– o problemă a
fiecăruia dintre noi?
Dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, instructor- formator de medicină de familie
La întrebarea din titlu,
răspunsul corect este „Da”!
Mulți se vor simți nedreptățiți
citind acest răspuns, sau vor
simți că „nu fac parte din
poveste”.

Există mai multe tipuri de
demență, cele mai frecvente
fiind demența Alzheimer și
demența vasculară, apărută
cel mai frecvent în urma unui
accident vascular cerebral.

Dar, dacă vom face „un pas
în spate” și ne vom gândi
la faptul că asistăm la o
creștere a speranței de
viață (cu ajutorul terapiilor
moderne), la abaterea de la
ceea ce înseamnă un stil de
viață sănătos în copilărie și în
tinerețe (fapt ce amprentează
starea de sănătate ca adult),
dar mai ales la faptul că,
în momentul în care apar
modificările specifice bolii
Alzheimer sau ale oricărui
tip de demență, se schimbă
totul în jurul persoanei
respective (interacțiunile
cu familia, prietenii, vecinii,
cu orice persoană cu care
relaționează), vom înțelege de
ce e important să fim atenți
atunci când sesizăm primele
modificări.

Este important să știm faptul
că, în demența Alzheimer,
semnele și simptomele
apar treptat. Există stadii
intermediare prin care
pacientul cu demență trece,
până când devine dependent
în totalitate de îngrijirea celor
din jur.

Ce înseamnă demența?

Demența este o tulburare
neurocognitivă majoră, care
presupune modificări ale
funcțiilor cognitive: gândire,
memorie, percepție, limbaj,
motivație, posibilitatea de a
face față provocărilor de zi cu
zi, dificultăți în a învăța lucruri
noi, etc.
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Diagnosticul precoce

Diagnosticul precoce este
important pentru că permite
intervenții specializate, care
pot încetini evoluția bolii. De
asemenea, prin înțelegerea
motivului pentru care
persoana de lângă noi s-a
schimbat, tuturor le va fi un
pic mai ușor să treacă prin
această experiență:
• Trebuie să înțelegem
că modificările pe care le
observăm sunt în contextul
bolii. Astfel, multe situații
conflictuale vor fi evitate!
• Să ne preocupăm de
siguranța persoanei cu
demență și a celor din jur
prin prevenirea accidentelor
casnice.
• Pacienții și aparținătorii se
pot pregăti pentru stadiile
avansate ale bolii.

Atenție la „semnalele de
alarmă” pentru demență!

Principalele manifestări sunt:
• pierderea de memorie;
• dificultăți în îndeplinirea
unor activități obișnuite;
• probleme de comunicare și
limbaj;
• dezorientare în timp și
spațiu;
• afectarea judecății;
• probleme cu gândirea
abstractă;
• rătăcirea obiectelor;
• schimbări de comportament,
de personalitate;
• pierderea motivației.
Nu neglijați nicio modificare!
Solicitați un consult medical!
Fiecare semn sau simptom
nou apărut poate fi semnalul
unei afecțiuni (debut de
demență sau alte afecțiuni
care se însoțesc de tulburări
cognitive), al oboselii sau al
îmbătrânirii normale. Cauza
exactă poate fi stabilită doar
de către specialist.

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

ANALIZE MEDICALE
EXPLICATE

Tratamente personalizate
cu ajutorul testelor
farmacogenetice
Profilul genetic al fiecăruia dintre noi este unic. Genele, unităţi componente ale ADN-ului,
influenţează mai mult decât culoarea părului, a ochilor sau anumite boli cu substrat genetic.
Genele reprezintă şi motivul pentru care tratamente cu aceleaşi substanţe farmacologice
active au efecte adverse sau rezultate diferite la persoane diferite. Oamenii de ştiinţă au
identificat o serie de gene responsabile pentru aceste tipuri de comportamente, dezvoltând
teste farmacogenetice pentru analizarea modului în care anumite gene îşi exercită acţiunea
asupra metabolismului medicamentelor.
Ce este testarea
farmacogenetică?

Testarea farmacogenetică
presupune prelevarea unei
doze de probă genetică:
salivă sau sânge. Aceasta
se analizează în laboratoare
specializate, pentru a
se observa dacă există
modificări sau anomalii ale
genelor responsabile pentru
metabolizarea substanţelor
active din anumite
medicamente. Sunt analizate
gene specifice, care oferă o
perspectivă detaliată asupra
tiparelor genetice individuale şi
asupra modului în care diferite
substanţe active farmacologic
funcţionează în organismul
fiecăruia, facilitând iniţierea
unui tratament personalizat.
Testarea farmacogenetică
nu este un instrument
utilizat în diagnosticarea
bolilor, ci în stabilirea unui
tratament eficace, în funcţie
de modul în care anumite
persoane răspund
la diferite medicamente.

De asemenea, testarea se va
efectua o singură dată, după
un diagnostic ce presupune
administrarea de tratamente
susceptibile pentru a
fi metabolizate diferit.
Rezultatele rămân valabile
pentru întreaga viaţă a
pacientului, similar profilului
genetic personal. Este posibil,
totuşi, ca aceeaşi persoană să
poată fi retestată pentru a se
identifica interacţiunile altor
gene cu noi medicamente
necesare, sau să se apeleze
la paneluri mai mari de gene,
responsabile pentru mai
multe clase de medicamente.

Aplicabilitate în boli grave şi
politratamente
Testarea farmacogenetică
este utilă în special în
tratamentele bolilor grave,
de exemplu în cancer, unde
pacienţii răspund diferit la
acelaşi tip de tratament.
În acelaşi timp, poate evita
un răspuns neprevăzut sau
reacţii adverse grave la
anumite substanţe active,

diminuând, astfel şi riscul de
efecte negative la interacţiuni
ale medicamentelor, în cazul
pacienţilor cu boli cronice şi
politratamente.
Pacienţii din România care
au nevoie de tratament pe
arii terapeutice precum
cardiologie, oncologie,
psihiatrie, neurologie,
managementul durerii şi boli
infecţioase pot beneficia de
testarea farmacogenetică
pentru o serie de clase de
medicamente.
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INTERVIU

Automedicația în
virozele respiratorii
Conform studiului „Automedicația în România”, realizat pentru
Farmacist Maria Cical,
RASCI în octombrie 2019 de către compania de cercetare de piață
farmacia Vaflomia, Galați
IPSOS, atunci când se confruntă cu primele simptome ale unei
afecțiuni minore, pentru ameliorarea acestora 39% dintre români folosesc un medicament fără
rețetă (OTC), în timp ce 23% apelează la suplimente alimentare, vitamine și minerale. Printre
cele mai comune afecțiuni pentru care românii apelează la automedicație se află simptomele
de răceală și gripă.
Cum a schimbat pandemia
relația farmacist –
pacient?

Având în vedere că
farmacistul este
un prim și ultim
filtru în sistemul
medical, ne revine
un rol determinant
în pandemia
COVID-19. Farmaciștii
trebuie să ia măsuri
suplimentare pentru
protecția lor, a propriilor
familii și a comunității.
Deși pacienții care intră în
farmacie pot fi posibil COVID
pozitivi, trebuie să le oferim
aceleași servicii și aceeași
grijă ca și până acum.

În acest sezon rece, s-au
suprapus cazurile de
viroze respiratorii (răceala
comună, gripa și Covid-19).
Ce recomandați pacienților
la apariția simptomelor
de răceală (durere în gât,
congestie nazală, tuse)?
Prima recomandare este
testarea COVID-19, cu test
antigen rapid și, în caz de
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automedicației în viroze
este legat de evoluția
nefavorabilă a bolii și
apariția unor complicații
severe, pentru că
boala nu s-a tratat
corect și prompt încă
din debut. Astfel,
o banală răceală
ce apare pe fondul
scăderii imunității,
sau la pacienți cu alte
afecțiuni pre-existente,
se poate complica cu
otită, sinuzită, bronșită
sau pneumonie. Ideal este
ca pacientul să fie evaluat de
către medic încă de la primele
simptome.
rezultat pozitiv, PCR pentru
confirmare, pentru a elimina
suspiciunea infectării cu
SARS-COV-2. Evaluarea,
chiar și telefonică, de către
medicul curant, este foarte
importantă. Chiar și într-o
simplă răceală, tratamentul
trebuie personalizat deoarece
fiecare individ este diferit, cu
istoric medical, posibilități și
preferințe diferite.

Care sunt pericolele
automedicației în viroze?
Cel mai mare pericol al

Supradozajul este un
alt pericol în cazul
automedicației.
Paracetamolul, un
medicament extrem de
popular și folosit la scară
largă, are cel mai mare risc de
supradozare. Depășirea dozei
recomandate poate provoca o
schimbare de culoare a pielii
degetelor și buzelor, ce capătă
o nuanță albăstruie, și poate
afecta grav ficatul, până la
insuficiență hepatică.
Medicamentele folosite

pentru tratarea răcelii și
gripei pot avea diverse efecte
secundare. De exemplu:
• Aspirina sau ibuprofenul,
administrate în cantitate mare
și pe termen lung, pot duce la
afecțiuni gastrointestinale sau
hemoragii digestive;
• Asocierea paracetamolului
cu alcoolul dublează riscul de
insuficiență hepatică;
• Persoanele cu hipertensiune
arterială necontrolată sau
cu boli de inimă ar trebui
să evite să folosească
decongestionante nazale,
deoarece pot avea palpitații
și o creștere a tensiunii
arteriale;
• Decongestionantele nazale

nu se folosesc pe o perioadă
mai lungă de 5-7 zile, pentru a
nu ajunge la dependență;
• Paracetamolul, luat în

combinație cu antihistaminice,
poate duce la somnolență,
amețeală sau tulburări de
vedere.

Care sunt cele mai
frecvente greșeli în cazul
automedicației în viroze?

Virozele sunt cauzate de
virusuri, deci nu trebuie
administrate antibiotice.
Acestea sunt eficiente doar
în cazul infecțiilor cauzate de
bacterii.
Utilizarea exclusivă a
plantelor medicinale în
tratarea virozelor și amânarea
tratamentului medicamentos

de specialitate poate agrava
starea bolii și chiar amâna
însănătoșirea. Folosirea
tratamentului naturist în
paralel cu cel tradițional,
fără a ține cont de
eventualele
interacțiuni
dintre

medicamente și plante
medicinale, este o greșeală
frecventă.
O altă eroare ar fi prelungirea
inutilă a tratamentului, cu
efecte nedorite în perioada de
convalescență.
Trebuie ținut cont și de faptul
că medicamentele antitusive
nu trebuie folosite în cazul
tusei productive deoarece
inhibă centrul tusei și astfel
mucozitățile nu mai sunt
eliminate, putând duce la
suprainfectări bacteriene. Nu
se asociază expectorante cu
antitusive.
La copii nu se administrează
aspirină (acid acetilsalicilic)

deoarece poate duce la o
afecțiune potențial fatală,
numită sindrom Reye. Acesta
este definit de leziuni bruște
ale creierului și probleme ale
funcției hepatice, putând duce
la convulsii, comă și chiar deces.

Care este mesajul
dumneavoastră pentru
persoanele care apelează la
automedicație?

Indiferent de tratamentul
medicamentos pe care îl urmați,
este foarte important să cereți
mai multe detalii medicului sau
farmacistului despre posibilele
efecte secundare și, desigur, să
citiți prospectul.
Medicii și farmaciștii vă pot
sfătui cum să tratați corect
orice afecțiune, trebuie doar
să aveți încredere să le cereți
sfatul.
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FAMILIE

Remedii naturale pentru
durerea în gât
Durerea în gât apare ca urmare a unei infecţii
virale sau bacteriene, ce provoacă inflamaţia
membranelor şi se manifestă prin usturime şi
durere, mai ales la înghiţire.
Iată câteva remedii naturale,
ce pot ajuta în ameliorarea
simptomelor:

Nalba mare

Rădăcina de nalbă mare
conţine mucilagii polizaharide,
pectină, acizi fenolici şi
taninuri, ce îi conferă
proprietăţi antiseptice,
antitusive, secretolitice şi
emoliente. Acestea acoperă
mucoasa orală şi faringiană,
formând un strat protector ce
calmează iritaţia şi durerea
în gât. Rădăcina curată se
poate mesteca, sau se poate
prepara un macerat la rece
din 1 lingură de rădăcină de
nalbă mare la 1 cană de apă,
pentru minimum 2 ore. Se
strecoară şi, apoi, se consumă
pe parcursul unei zile.

Salvie şi echinacea

Salvia are multiple proprietăţi
terapeutice, printre care
şi calmarea iritaţiilor şi
durerilor la nivel bucal
şi faringian. Echinacea
este recunoscută pentru
calităţile sale antibacteriene,
antiinflamatoare şi de
susţinere a sistemului
imunitar. Preparaţi un
spray faringian antiseptic
din câte 1 lingură de salvie
şi de echinacea uscate, la
o jumătate de cană de apă
fierbinte.
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După o jumătate
de oră, strecuraţi
soluţia şi păstraţi-o
într-un flacon
cu pulverizator,
utilizându-l la fiecare 2
ore, sau la nevoie.

Gargara cu apă cu sare, sau cu
apă cu oţet de mere şi miere
Ambele preparate au
efect calmant în durerea
de gât, datorită calităţilor
antibacteriene. În funcţie de
preferinţe, dizolvaţi o lingură
de sare, sau una de oţet de
mere cu miere, la o cană cu
apă calduţă, şi faceţi gargară
la fiecare oră.

Mierea

Produs al stupului cu efecte
antiinflamatorii, antioxidante
şi antimicrobiene, mierea este
utilizată pentru ameliorarea
durerilor de gât – fie simplă, fie
amestecată cu lămâie, oţet de
mere şi apă, sau ca îndulcitor
al ceaiurilor emoliente de
muşeţel, tei, mentă şi salvie.
Nu oferiţi miere copiilor mai
mici de 1 an!

Ghimbir

Rădăcina de ghimbir este
un puternic antiinflamator
şi un bun antiseptic, fiind
recomandată în tratarea
infecţiilor şi inflamaţiilor.

Puteţi prepara o infuzie din
rădăcină rasă de ghimbir –
1 lingură la o cană de apă
fierbinte, strecurată după
5 minute, sau din ceai de
ghimbir cumpărat din comerţ.
Adăugaţi lămâie şi miere şi
consumați-o cât timp băutura
este caldă.

Ulei esenţial de cuişoare

Cuişoarele conţin substanţe
volatile antimicrobiene,
antiseptice şi antivirale, ce
susţin sistemul imunitar şi
ameliorează durerile în gât.
Puteţi mesteca bobiţe de
cuişoare, sau administra 1-2
picături de ulei esenţial de
cuişoare pentru uz intern
într-o linguriţă de miere.
Nu utilizaţi uleiuri esenţiale
nediluate şi neetichetate
„Uz intern” sau „Supliment
alimentar”!

FAMILIE

Alienarea parentală

Atenție la mutilarea psihologică a
copiilor în războiul pentru custodie
Diana Amza, Psihoterapeut

Ce este alienarea parentală?
Alienarea parentală
reprezintă o formă de abuz
psihologic asupra copilului,
care se produce îndeosebi
în contextul divorțului sau
separării familiei, constând
în îndepărtarea emoțională
a copilului față de unul
dintre părinți sub influența
manipulatoare, subiectivă, a
celuilalt părinte.

Efecte asupra dezvoltării
psihologice a copiilor

În lupta pentru custodia
asupra copilului, conflictele
soților sunt deseori purtate
fără milă. Prin alienarea
parentală, copilul ajunge să
simtă ostiliate, respingere sau
teamă față de părintele alienat
și va crește cu o imagine
eronată asupra sa, fără a mai
avea deschiderea de a reface
această relație. În sufletul
lui, unul dintre părinți va fi
„bun”, iar celălalt va fi „rău”,
gândirea se va structura
în tipare disfuncționale de
tipul alb-negru, fără a mai
putea accesa nuanțele de
gri. Ca piesele de domino
care cad unele după altele,
el poate dezvolta mecanisme
de apărare dezadaptative și,
mai târziu, chiar tulburări
de personalitate, dificultăți
în a stabili relații sănătoase,
impulsivitate, depresie sau
abuz de substanțe.

Cum putem
recunoaște alienarea
parentală?

În cazul adulților, există
mai multe moduri în care
comportamentul de alienare
parentală se poate produce,
iar acestea ar putea fi
structurate în cinci strategii
generale:
• Transmiterea către copil a
unor mesaje negative despre
celălalt părinte, formând
în mintea lui imaginea unui
părinte care nu îl iubește,
care îl pune în pericol sau
care pur și simplu nu este
disponibil pentru el;

• Limitarea
contactului și posibilității
de comunicare cu părintele de
care este îndepărtat;
• Înlocuirea părintelui
cu altcineva, ștergerea
amintirilor, înlăturarea
oricăror lucruri care îi pot
aminti copilului de acesta;
• Încurajarea copilului să
trădeze încrederea celuilalt
părinte (copilul-spion);
• Subminarea autorității
celuilalt părinte în mod
repetat, constant.
În cazul copiilor, cedarea
la presiunea părintelui
manipulator și alienarea
sa față de celălalt părinte
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Alienarea parentală
Atenție la mutilarea psihologică a copiilor în războiul pentru custodie - continuare
poate fi depistată la nivel
comportamental prin
următoarele indicii:
• Copilul denigrează el însuși
propriul părinte, fiind în
alianță cu celălalt;
• Respingerea puternică a
părintelui pe motive absurde,
nejustificate, minore;
• Imagine clivată asupra
părinților: unul este bun, altul
este rău, fără posibilitatea
ca ambii părinți să aibă atât
calități, cât și defecte;
• Lipsa remușcărilor pentru
agresiunile direcționate către
părinte;
• Sprijin pentru părintele
„bun”;

dorința de a-l crește sănătos
și împlinit și bunurile care
susțin acest demers.

• Negarea influenței unuia
dintre părinți asupra
respingerii celuilalt părinte;
• Extinderea respingerii către
familia părintelui sau către
prietenii acestuia.

care se încheie sunt cele de
soț/soție, iar colaborarea în
calitate de mamă și tată ai
copilului este necesară pentru
buna dezvoltare a acestuia pe
termen lung.

Cum putem proceda corect în
cazul neînțelegerilor în cuplu
sau al separării familiei?

2. Folosiți consilierea
psihologică de cuplu și
familie pentru a procesa,
rezolva și depăși perioada de
separare. Un divorț civilizat
și respectuos, cu păstrarea
legăturii cu ambii părinți, mai
ales atunci când nu există
motive întemeiate juridic
(abuzuri sexuale, violență etc.)
pentru limitarea accesului,
va oferi copilului siguranța
psihologică de care acesta are
nevoie.

Separarea sau divorțul
reprezintă experiențe dificile
pentru adulți, marcate de
furie, frustrare, teamă,
revoltă, cu atât mai mult cu
cât aceștia nu reușesc să
cadă la înțelegere și doresc,
mai presus de împărțirea
echitabilă a bunurilor
și responsabilităților,
răzbunarea sau pedepsirea
celuilalt.

În această dinamică, părinții
uită că, dincolo de relația de
cuplu, există în continuare
oameni, valori și lucruri care
îi unesc, precum copilul,
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Iată mai jos câteva
recomandări pentru
a naviga echilibrat
aceste perioade dificile
și pentru a aborda
alienarea parentală
atunci când se produce:
1. Fiți prevenitori.
Trasați de la bun început
și de comun acord
limitele negocierilor și
luptelor, astfel încât rolurile
de mamă și tată să rămână
accesibile și aplicabile. În
cazul divorțului, rolurile

3. Recunoașteți din timp
semnele alienării parentale și
interveniți cât mai devreme.
Copilul va beneficia și el de
sprijinul specializat, pentru a
reface relația cu părintele de
care a fost îndepărtat.

4. Dacă sunteți părintele
alienat, aveți răbdare, tact și
bunătate constantă în relația
cu copilul.
5. Dacă observați că
manifestați comportamente
denigratoare la adresa
partenerului în rolul său de
părinte, opriți-vă, deoarece
faceți un rău iremediabil
copilului. Ca adult, aveți
numeroase posibilități de a
vă rezolva problemele – însă
aceasta nu trebuie să fie
una dintre ele. Propuneți-vă
câteva reguli de bază pentru
a asigura sănătatea psihică
a copilului, precum a nu
vorbi de rău partenerul de
față cu copilul, a permite și
chiar încuraja comunicarea și
contactul, a reface imaginea
afectată prin punctarea
calităților și activităților
plăcute pe care părintele și
copilul le fac împreună.

AFECȚIUNI

Deviaţia de sept nazal
Când este necesară operaţia?
Septul nazal reprezintă o structură parţial osoasă, parţial
cartilaginoasă, acoperită cu o membrană denumită
mucoasă nazală și ce desparte nările şi susţine
piramida nazală. Majoritatea persoanelor au o
uşoară deviaţie de sept, acesta fiind orientat
către una dintre nări. Septul nazal este cel
care direcţionează fluxul de aer în inspir,
permiţând accesul oxigenului către plămâni.
Simptome severe în deviaţia
de sept

Formele uşoare de deviaţie
de sept nu prezintă riscuri
pentru organismul uman, însă
modificările accentuate ale
formei septului, de origine
congenitală sau dobândite
în timpul vieţii, în urma
traumatismelor, pot conduce
la:
• Respiraţie nazală îngreunată
de obturarea uneia sau
ambelor nări;
• Respiraţie orală şi uscarea
gurii;
• Sforăit în timpul somnului şi
apnee în somn, ce determină
oboseală diurnă şi dificultăţi
de concentrare;
• Uscarea mucoasei şi
sângerări nazale;
• Infecţii sinusale frecvente;
• Cefalee şi dureri sinusale.

Diagnosticare şi
recomandarea septoplastiei

Deviaţia de sept este
diagnosticată de un medic
ORL, prin palpare, rinoscopie
sau chiar endoscopie nazală.
În cazul unor complicaţii de
tip infecţios, se efectuează o
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radiografie
sau computer
tomograf
şi analize
de laborator.
Medicul va
evalua, împreună
cu pacientul,
oportunitatea
septoplastiei (intervenţia
chirurgicală de corectare
a septului) în funcţie de
severitatea episoadelor
infecţioase şi a simptomelor
debilitante ce nu cedează cu
tratament medicamentos.

Septoplastia: procedură şi
riscuri

Septoplastia este o intervenţie
chirurgicală desfăşurată sub
anestezie totală, ce durează
între 60 şi 90 de minute şi
presupune îndepărtarea
unei părţi din mucoasa
nazală, repoziţionarea
sau reconstrucţia septului
şi suturarea mucoasei.
Procedura are loc intranazal.
Nu se fac incizii cutanate
la exteriorul piramidei
nazale. Pacientul poate
merge acasă în aceeaşi
zi, cu recomandarea de a

reveni la control după 48 de
ore, evitarea atingerii sau
suflării nasului şi a ridicării
de greutăţi. Recuperarea
postoperatorie poate dura
până la 2-3 luni.
Ca orice intervenţie
chirurgicală, septoplastia
prezintă o serie de riscuri şi
complicaţii: hemoragie intra
şi postopertorie, infecţii locale
sau sinusale, pe fondul unui
mediu intranazal nesteril,
perforarea septală sau reacţii
secundare postanestezice.
Necesitatea septoplastiei
trebuie evaluată pornind de
la severitatea simptomelor,
afecţiuni şi tratamente în
curs, şi cunoaşterea riscurilor
intra şi postoperatorii.

ÎNGRIJIRE

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

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.

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.
• Anemie, în asociere cu
preparate cu fier – Vitamina C
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Motive pentru
care nu slăbim
Organismul are tendinţa să consume mai puţine
calorii decât primeşte și face depozite de grăsime pe
care le poate accesa și utiliza atunci când nu îi sunt
oferiţi nutrienţi şi, mai ales în sezonul rece, parcă se
pregăteşte constant de hibernare. Totuşi, dacă încercaţi
de mult timp să slăbiţi iar eforturile dumneavoastră nu au
rezultatele aşteptate, ar putea fi o serie de motive concrete şi
controlabile pentru care se întâmplă acest lucru.
Sedentarismul

Dacă staţi mult aşezat la
computer sau pe canapea,
este dificil să slăbiţi. Corpul
îşi pierde abilitatea de a
recunoaşte semnalele că
aţi mâncat prea mult şi
acumulaţi kilograme în plus.
Faceţi pauze de mişcare între
şedinţe, vorbiţi la telefon din
picioare și urcaţi şi coborâţi
scările pe jos, pentru a
antrena musculatura.

Gustările pe fond de stres

Dacă sunteţi stresat, veţi
simţi nevoia de a ronţăi ceva
care să vă ofere confort:
snack-uri dulci sau sărate,
cu aport caloric mare. În
loc să mâncaţi un baton de
ciocolată sau chipsuri, faceţi o
plimbare, respiraţi profund de
câteva ori sau beţi un pahar cu
apă, şi astfel veţi evita ispitele
nesănătoase.

Mâncarea fast-food sau
mesele la restaurant

Pentru a fi gustoase,
alimentele din unităţile
de tip restaurant conţin
cantităţi mari de sare sau
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zahăr, grăsimi saturate,
preparate prăjite. Acestea
sunt descompuse de organism
foarte repede, generează un
exces de energie şi, apoi, vă
veţi simţi obosiţi şi înfometaţi.
Planificaţi mesele dinainte
şi asiguraţi-vă că aveţi la
îndemână gustări sănătoase:
fructe proaspete sau uscate,
nuci şi alţi sâmburi. Luaţi
mâncarea la pachet, de acasă,
pentru restul zilei, şi de la
restaurant, atunci când simţiţi
că v-aţi săturat.

Consumul ridicat de alcool

Berea, vinul şi băuturile
spirtoase conţin calorii iar,
atunci când consumaţi mai
mult de o porţie de alcool pe
zi, este posibil să vă îngrăşaţi.
Limitaţi consumul de alcool
la un pahar de vin sau o bere,
maxim, pe zi.

Consumul insuficient de apă
Apa nu are calorii, iar 6-8
pahare de apă pe zi vă
satisfac setea fără riscul de
acumulare a kilogramelor
în plus. Mai mult decât atât,
apa vă ajută să vă simţiţi mai

energic,
hrăneşte
celulele
organismului şi vă ajută
să evitaţi cosumul de băuturi
dulci și excesul de cofeină.

Hipotiroidism

Glanda tiroidă îndeplineşte
un rol esenţial în reglarea
hormonilor iar, atunci când nu
îşi mai poate îndeplini funcţia,
are loc un dezechilibru în
metabolismul alimentelor,
fiind dificil de slăbit. Un
control la medicul de familie
sau la endocrinolog poate fi
indicat.

Medicamente

Unele medicamente contribuie
la creşterea în greutate,
cum ar fi antihistaminicele
sau steroizii. Nu întrerupeţi
tratamentul pe care îl urmaţi.
Discutaţi cu medicul.

ÎNGRIJIRE

Radiaţiile Hartmann
Cum să te protejezi?
Medicul german Ernst Hartmann a descoperit, la mijlocul
secolului trecut, un set de radiaţii telurice cu efect potenţial
negativ asupra organismelor vii. Potrivit cercetătorului,
acestea izvorăsc de la adâncimi de aproximativ 80 de
kilometri, pot fi influenţate de curgeri de apă, fisuri tectonice
sau diferite tipuri de roci, şi ajung la suprafaţa pământului
sub forma unei reţele desfăşurate pe direcţia Nord-Sud
şi Est-Vest. Atunci când radiaţiile se intersectează, ele
formează noduri Hartmann, care prezintă un risc semnificativ
geopatogen.
Recent, s-a descoperit că
Efecte nocive asupra
radiaţiile Hartmann produc
organismului uman ale
o alterare a semnalului la
anumite frecvenţe radio.
radiaţiilor Hartmann
Radiaţiile Hartmann prezintă
o serie de riscuri pentru
sistemul imunitar, calitatea
somnului si dezvoltarea
unor boli precum cancer,
afecţiuni cardiace, pulmonare
şi cerebrale. Doctorul
Hartmann, precum şi alţi
cercetători din geobiologie,
radiestezie şi medicină
tradiţională asiatică, au
observat că impactul
radiaţiilor este mai puternic
noaptea şi atunci când se
petrece mai mult timp în zona
nodurilor.

Proprietăţi şi detectare

Radiaţiile Hartmann sunt
dispuse la distanţe de
aproximativ 1,8 până la 2,5
metri N-S şi 2,5 până la
3,3 metri E-V. Detectarea
radiaţiilor este dificilă, ele
neputând fi măsurate cu
aparatură de laborator, ci cu
instrumente de radiestezie:
de la pendul la ansă şi chiar la
nuieluşa de alun.

Proprietăţile specifice acestor
radiaţii determină modificări
ale traiectoriei generate
de aparatura electronică
de suprafaţă, autovehicule
parcate şi chiar diferitele
tehnici de blocare ale
acestora.

Soluţii pentru protejarea
împotriva radiaţiilor
Hartmann

Mediul puternic antropizat
şi construit nu permite
adaptarea locuinţelor la
undele electromagnetice
telurice, însă, pentru a ne
proteja de efectele adverse
pe care acestea le pot avea
asupra organismului uman,
există câteva tehnici ce pot fi
de ajutor:
• Persoanele care suferă
de insomnie, oboseală,
extremităţi reci, infecţii
frecvente, pot muta patul cu
30-50 cm în orice direcţie le

permite
spaţiul
şi urmări
ameliorări;
• Pentru a
contracara dificultăţile
de concentrare la şcoală
sau la locul de muncă, mutaţi
biroul sau scaunul de birou în
altă zonă a încăperii;
• Evitaţi sau schimbaţi
saltelele cu arcuri metalice,
acestea pot intensifica
fluxul electromagnetic
al Pământului, alături de
dispozitivele electronice şi
cablurile de curent de lângă
pat;
• Reflectarea radiaţiilor
Hartmann: realizaţi o oglindă
mare prin fixarea de trei
straturi de folie de aluminiu,
fără goluri, pe un carton,
amplasată apoi sub pat,
saltea, scaun sau birou.
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Igiena corectă a urechilor

Atât pavilionul urechii, cât şi interiorul său, sunt supuse acumulării de secreţii, sebum, praf şi
alte particule. Toate acestea pot produce disconfort şi necesita curăţare. În funcţie de zona pe
care trebuie să o igienizăm, este necesară adaptarea metodelor abordate.
Ce este cerumenul şi ce rol
are?

Interiorul urechii este
zona unde se acumulează
ceară – sau cerumen – o
substanţă grasă, galbenportocalie, cu rol în protejarea
antibacteriană a timpanului
şi împotriva altor corpuri
străine din mediu.
Compoziţia chimică
a cerumenului
include apă,
proteine, lipide,
dar şi săruri
minerale
precum: calciu,
magneziu,
fosfor şi
potasiu. De
asemenea,
cerumenul ajută
în eliminarea
particulelor de
piele moartă şi în
curăţarea canalului
auditiv.
La rândul său, cerumenul
este eliminat prin procesul
natural de masticaţie,
vorbire şi chiar în timpul
somnului, atunci când dormim
pe o parte. Acumularea
cerumenului în interiorul
canalului auditiv poate
provoca manifestări precum:
dificultate de auz, ţiuit sau
tinitus, senzaţie de corp
străin sau încărcare, şi miros
neplăcut la nivelul urechii.
Aceste simptome necesită
un consult medical pentru o
curăţare profesională.
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Cele mai bune metode de
curăţare a urechilor

Partea exterioară a urechii se
igienizează cu apă şi săpun,
sau cu şampon, atunci când

auriculare sau de soluţii
cu picături se va realiza
întotdeauna cu respectarea
instrucţiunilor din prospect şi
dacă nu există contraindicaţii
din partea medicului.
Medicul ORL poate efectua, la
rândul său, igiena urechilor.
Tot el vă poate informa şi
în legătură cu modul
cel mai sigur de a
vă curăţa urechile
acasă, în funcţie de
propria anatomie.

Atenţionări

Nu utilizaţi
beţişoare de
urechi în zona
interioară a
urechii, ci doar
la exterior.
De asemenea,
evitaţi utilizarea
lor la copii, chiar
şi a celor speciale
pentru bebeluşi.
Aceştia au canalul auditiv
foarte scurt, iar riscul de
accidentare a timpanului este
mult mai mare decât la adulţi.
ne spălăm pe cap, urmat
de ştergerea cu prosopul.
Atenţie: evitaţi pătrunderea
săpunului în canalul auditiv!
Interiorul urechii este un loc
mult mai sensibil şi necesită o
atenţie specială. Cantitatea de
ceară vizibilă la nivelul urechii
poate fi curăţată prin ştergere
cu un prosop sau cu o dischetă
demachiantă umedă, printr-o
mişcare circulară dinspre
interior spre exterior, fără a
pătrunde în canalul auditiv.
Utilizarea de spray-uri

Nu utilizaţi obiecte ascuţite
sau de dimensiuni mici, cum
ar fi bucăţi de şerveţele.
Acestea pot răni, pot împinge
cerumenul înspre timpan,
sau pot rămâne blocate în
interiorul urechii.
Dacă un obiect străin
pătrunde în canalul auditiv şi
nu îl puteţi extrage, contactaţi
de urgenţă medicul!
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Tutunul încălzit
nu este lipsit de riscuri

Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite ale Americii (FDA), a autorizat
spre vânzare, în anul 2020, produsele din tutun încălzit, sub denumirea de „produs din tutun
cu risc modificat”. Cu doar doi ani înainte, aceeaşi agenţie federală, cu rol executiv al SUA,
susţinea că studiile efectuate asupra tutunului încălzit nu demonstrează un efect nociv mai
mic decât al țigărilor standard. Ce s-a schimbat şi ce înseamnă „risc modificat”?
Riscuri pentru sănătate ale
fumatului

Fumatul expune fumătorii
activi, dar şi pe cei pasivi,
unei serii de riscuri directe şi
indirecte pentru sănătate, din
cauza prezenţei substanţelor
chimice eliberate în fumul de
ţigară, cu efect carcinogen,
iritant, şi a monoxidului de
carbon – gaz nociv pentru
plămâni, inimă și vasele
de sânge. În anul 2020, în
România, peste 30% dintre
persoanele peste 15 ani se
declarau fumătoare, pe când
la nivelul Uniunii Europene
media este de doar 23%,

cei mai puţini fumători
înregistrându-se în ţările
nordice. În acelaşi timp,
fumatul ucide până la 700.000
de europeni anual, indiferent
că este vorba despre ţigări
standard, electronice sau
tutun încălzit.

Produs din tutun cu risc
modificat

Studiile recente comandate
de producătorii de tutun,
dar şi cele independente,
atestă faptul că produsele pe
bază de tutun încălzit reduc
expunerea la substanțe nocive
sau potențial nocive prezente
în cantităţi mari în tutunul
consumat prin ardere. Motivul
este reducerea temperaturii
la care este eliberată
nicotina, principala
substanță din tutun,
ceea ce influenţează
şi degajarea
celorlalte
substanţe: de
la 800-900 de
grade Celsius
în țigara
standard,
la 330350 grade
Celsius
în tutunul
încălzit.
Astfel, tutunul

încălzit eliberează cu 30%
mai puțină nicotină, 10% din
cantitatea de formaldehidă
şi între 2.23% și 16.4%
din cantitatea de monoxid
de carbon faţă de țigara
standard, datorită lipsei
combustiei. Pe de altă parte,
eliberează o cantitate cu 295%
mai mare de acenaftalenă
(o substanță iritantă) față de
țigară standard.
Chiar dacă produsele din
tutun încălzit conţin mai
puţină nicotină, aceasta
constituie principalul factor
ce creează dependenţă şi
împiedică persoanele care
doresc să renunţe la fumat
să îşi îndeplinească acest
deziderat. În plus, efectele
nocive ale consumului de
tutun încălzit asupra ficatului
au fost observate de către
cercetători într-un studiu pe
şoareci, care au dezvoltat
acumulări de lipide şi steatoză
hepatică, creşterea stresului
oxidativ şi a trigliceridelor
hepatice.

Doar renunţarea totală la
fumat poate contracara
efectele nocive ale tutunului
şi ale substanţelor din ţigări
asupra organismului uman!
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Cum alegem
alimentele
sănătoase?
Noua clasificare Nutri-Score
„Eşti ceea ce mănânci” este sloganul care ar trebui să ne ghideze aproape orice alegere
alimentară conştientă. Alimentaţia reprezintă principala sursă de energie şi nutrienţi pentru
organism, însă poate deveni şi un inamic dacă avem un aport prea mare de grăsimi saturate,
zahăr, sare şi aditivi alimentari. Citirea şi interpretarea etichetelor este facilitată datorită
Nutri-Score şi Nutrinform, sisteme vizuale de etichetare nutriţională.
Ce este Nutri-Score?

Nutri-Score este un sistem
francez de etichetare,
dezvoltat de cercetători în
nutriţie pe baze ştiinţifice,
calculat pe baza informațiilor
valorilor nutriționale ale
alimentelor per 100 de grame.
Etichetarea se realizează cu
o anumită culoare şi o literă,
consumatorii putând identifica
rapid valoarea nutritivă a
unui produs alimentar, ceea
ce îi ajută să facă alegerile
corecte. Codurile de culoare şi
notare sunt:
A – verde închis: alimente
bogate în fibre, fructe,
legume şi cereale integrale,
recomandate pentru consum
zilnic;
B – verde deschis: lapte
integral, iaurt, kefir, carne
slabă, pentru consum zilnic;
C – galben: carne tocată,
peşte, ouă, brânzeturi, grisine,
recomandate pentru consum
moderat;
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D – portocaliu: alimente cu
valoare energetică ridicată:
zaharuri, sare, acizi grași
saturați, recomandate pentru
consum ocazional;
E – roşu: alimente pe bază
de zaharuri, sare, grăsimi
saturate, de o calitate nutritivă
redusă, pentru consum
ocazional, în cantitate mică.

Nutri-Score versus
Nutrinform

Dacă Nutri-Score ţine cont
de valoarea nutriţională a
alimentelor, Nutrinform, sistem
de etichetare ce provine din
Italia, prezintă grafic, sub
forma unei baterii, cantitățile
și procentele de sare, zahăr,
grăsimi, și numărul de calorii
din fiecare produs. Informaţiile
sunt cantitative şi mai dificil
de interpretat de persoane
nefamiliarizate cu dozele
zilnice recomandate şi cu
recomandările nutriţionale.
Sistemul Nutri-Score, spre

deosebire de Nutrinform,
poate dezavantaja alimentele
tradiţionale, de origine protejată
sau realizate dintr-un singur
ingredient, precum mierea de
albine, uleiul de măsline ori
brânzeturi cu tradiţie. Acestea
au reţete unice, protejate de
legislaţia naţională, neputând
fi modificate şi adaptate noilor
reglementări. Ceea ce este
esenţial de reţinut este, însă,
faptul că aceste alimente nu
trebuie evitate, ci consumate cu
moderaţie.
Nutri-Score ajută consumatorii
să facă alegerile nutriţionale
corecte, să aibă o alimentaţie
echilibrată, prevenind
apariţia sau acutizarea
bolilor cardiovasculare,
gastrointestinale sau hepatice,
şi chiar să îşi menţină o
greutate corporală optimă.

REȚETĂ
DE SEZON

Untișorul

Vedeta primăverii
Untişorul (Ficaria verna), această mică plăntuţă, apare chiar la început de primăvară şi
are frunze lucioase, în formă de inimă, ce par a împrăştia raze de soare. O găsim în păduri,
la baza copacilor, în liziere, pe păşuni şi chiar în parcurile din oraş. Frunzele sale, sigurele
părţi comestibile, au un gust acrişor şi o consistenţă uşor onctuoasă, de unde îi provine şi
denumirea. Untişorul mai este cunoscut şi ca sălăţea, scânteiuță-galbenă, scorbutăriță sau
grâuşor, în diferite părţi ale ţării.
Beneficii pentru sănătate ale
untişorului

Se recomandă recoltarea
untişorului primăvara devreme,
atunci când planta este tânără
şi conţine cantităţi mari de
vitamina C, dar şi vitamina E,
anemonină, acid folic, tanin,
ficarină, fibre şi săruri minerale
precum calciu şi potasiu.
Pentru uz intern, untişorul
poate fi consumat ca atare,
sub formă de salată sau
ca infuzie. Frunzele crude
de untişor contribuie la
procesul de detoxifiere a
organismului şi de curăţare
a sângelui, în cure anuale a
50 de grame pe zi, timp de
două săptămâni. Untişorul are
proprietăţi digestive, laxative
şi antiinflamatoare, fiind
benefic împotriva hemorizilor
şi în cazurile de digestie lentă.
De asemenea, poate fi un
adjuvant în tratamentul acneei,
dar şi al varicelor, fiind un
bun stimulator al circulaţiei
sangvine.
Pentru uz extern, untişorul
poate fi utilizat sub formă
de tinctură şi unguent,
pentru proprietăţile sale
astringente, antiinflamatorii şi
antihemoroidale, în afecţiuni
cutanate, muşcături de insecte
însoţite de prurit şi varice.

Atenţionări!

Frunzele de untişor pot fi
culese din pădure şi din alte
locuri nepoluate, doar în
lunile de martie şi început
de aprilie, până când planta
înfloreşte. După înflorire,
protoanemonina se multiplică
la nivelul frunzelor şi poate

provoca spasme musculare
faciale, crampe abdominale
şi iritaţii la nivelul tractului
urinar. Femeile însărcinate,
cele care alăptează, sau
persoanele cu probleme
abdominale, trebuie să evite
untişorul!
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MIȘCARE

Vindecă anxietatea prin
efort fizic intens
Anxietatea este un răspuns al corpului la stresul determinat de evenimente necunoscute din
viitor, sau de interacţiunile cu alţi oameni. Aceasta se manifestă prin griji, teamă şi nelinişte
accentuată, deseori sentimente dificil de controlat şi care pun stăpânire pe individ.
Un grup de cercetători de la
Universitatea din Gothenburg,
Suedia, a studiat modul în
care activitatea fizică
influenţează stările
de anxietate. Ei
au descoperit că
activitatea fizică
moderată spre
intensă a avut
cele mai bune
efecte asupra
stărilor anxioase,
recomandând
asocierea
antrenamentelor
fizice cu tratamentele
medicamentoase şi
psihoterapia.

Despre studiu

Studiul s-a desfăşurat pe o
perioadă de 12 săptămâni,
cu trei antrenamente pe
săptămână. Cei 286 de
participanţi adulţi, dintre
care jumătate sufereau de
anxietate de cel puţin 10 ani,
au fost împărţiţi, aleator şi
egal, în trei grupuri, astfel:
o parte urma să efectueze
exerciţii fizice uşoare, alta
exerciţii moderate şi intense,
iar a treia parte urma doar
să fie informată despre
beneficiile activităţii fizice.
Atât la început, cât şi la final,
participanţii au fost consultaţi
și au completat chestionare
de evaluare a parametrilor
pentru anxietate şi depresie.
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în permanenţă şi a crescut
cu până la 60% în cazul
antrenamentelor moderate,
şi cu până la 75% în cazul
antrenamentelor intense.

Rezultate
promiţătoare

Activitate fizică moderată şi
intensă

Programul de exerciții a fost
conceput ca un antrenament.
Exercițiile cardiorespiratorii
au inclus step-up-uri, fandări,
sărituri cu coarda, flotări cu
săritură, paşi în lateral cu
atingere și paşi în lateral pe
stepper.
Antrenamentul de rezistență
a inclus genuflexiuni, plank
abdominal, ridicări ale
șoldurilor, abdomene, exerciții
cu gantere și flotări. Sesiunea
de antrenament dura o
oră, incluzând 10 minute
de exerciții de încălzire
și 5 minute de relaxare.
Pulsul a fost monitorizat

Dacă nivelurile
de anxietate
la majoritatea
participanților
au corespuns cu o
anxietate moderată
până la severă la
momentul inițial (scoruri
BAI între 23,8 și 25 de
puncte), acestea s-au redus
cu 4,88 puncte în cazul
participanţilor din grupul cu
activitate moderat-intensă,
şi cu 3,62 puncte în cazul
celei uşoare, corespunzând
cu o anxietate ușoară în
ambele grupuri de exerciții.
Cercetătorii au observat o
reducere şi în cazul scorurilor
asociate depresiei.
Aceste constatări întăresc
opinia conform căreia
exercițiile fizice reprezintă un
tratament eficient și ar trebui
introduse în cadrul asistenței
medicale primare. Exercițiile
fizice au puține efecte
secundare, sunt ieftine și, în
plus, sunt benefice pentru
sănătatea somatică generală.

LA DRUM
CU ALPHEGA

Iaşi - şapte coline,
şapte trasee
tematice
Așezat pe șapte coline printre care curg
apa Bahluiului şi sute de ani de cultură încă
vie, orașul Iași, fosta capitală a Moldovei,
dar și a României pe timpul Primului Război
Mondial, deține o bogăție de obiective turistice,
în special culturale, dar şi naturale și de o
frumuseţe aparte.
De aproximativ trei ani,
Municipiul Iaşi beneficiază de
implementarea proiectului
Interface-IS, iniţiat de
asociaţia Iaşi.Travel alături de
parteneri locali şi finanţat de
Granturile SEE și ce a reuşit
să contureze o identitate
turistică a oraşului. Proiectul
propune şapte trasee turistice
tematice: Traseul Unirii,
Traseul Artelor, Traseul
Comunismului, Traseul
Pelerinului, Traseul Evreiesc,
Traseul Romantic și Traseul
Activ. În oraş veţi găsi panouri
informative, care vă invită la
plimbare şi la descoperirea
Iaşilor, aşa cum rareori este
posibil fără un ghid local.
De-a lungul timpului,
dezvoltarea orașului s-a
legat, în mare măsură,
de evenimente istorice
importante în evoluția
Moldovei: în timpul domniei lui
Alexandru Lăpușneanu (1554
– 1568), capitala Moldovei se
mută de la Suceava la Iași.
Gheoghe Asachi înființează
prima școală de ingineri
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în 1814, este înființat
Conservatorul Filarmonic și
Dramatic în 1836, Societatea
de Medici și Naturaliști, și
prima Universitate din țară, în
timpul domniei lui Alxandru
Ioan Cuza (1860). În Iași și-au
desfășurat activitatea oameni
de ştiinţă şi scriitori celebri
precum: Petru Poni, Mihail
Sadoveanu, Ion Creangă,
Mihai Eminescu, Vasile
Alecsandri, A.D. Xenopol și
alții. Perioada 1916-1918, în
care Iaşiul a fost capitala de
război a României, a lăsat
urme adânci în identitatea
oraşului, multe clădiri
amintind acum de găzduirea
delegaţiilor oficiale, dar şi de
schimbările ce au avut loc
atunci.

Şapte obiective turistice
emblematice

Palatul Culturii. Restaurat
impecabil, fostul Palat de
Justiție și Administrație
din Iași, construit în stil
gotic flamboyant între anii
1906-1925, după planurile

arhitectului I.D. Berindey,
a fost ridicat peste vechea
Curte Domnească, pusă acum
în valoare. Palatul a fost
martorul celor mai însemnate
evenimente din viața Iașilor.
Astăzi, Palatul Culturii din
Iași este sediul Complexului
Muzeal Național „Moldova”,
ce cuprinde Muzeul de Artă,
Muzeul de Istorie a Moldovei,
Muzeul Etnografic al Moldovei,
Muzeul Științei și Tehnicii
„Ștefan Procopiu”, precum
și Centrul de ConservareRestaurare a Patrimoniului
Cultural.
Palatul Universitar de la
Copou, proiectat de arhitectul
elvețian Louis Blanc,
găzduieşte prima Universitate
din România, fiind inaugurat
fastuos în anul 1897, în
prezența Regelui Carol I și
a Reginei Elisabeta. Aici vă
puteţi pierde şi regăsi în Sala
Pașilor Pierduți, printre cele
19 picturi murale pictate a
secco şi dominate de albastru,

semnate de renumitul pictor
Sabin Bălașa. Biblioteca
Universității Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Iași
a fost nominalizată în anul
2015 drept una dintre cele mai
maiestoase 30 de biblioteci
din lume, iar Aula Universităţii
este una dintre cele mai
frumoase din ţară.
Teatrul Național „Vasile
Alecsandri” şi Opera
Naţională Română. Primul
teatru național din țară
a fost proiectat de către
celebrii arhitecți vienezi
Feller și Helmer, și a fost
construit în stil neobaroc
între anii 1894 – 1896. Sala
Mare de spectacole are 740
de locuri, impresionând
prin rafinamentul şi
somptuozitatea ornamentelor
de inspiraţie barocă şi rococo.
Teatrul Național din Iași a fost
nominalizat al doilea cel mai
frumos teatru din lume în anul
2015, în topul BBC.
Biserica „Trei Ierarhi”.
Monument istoric singular,
construit între anii 1637-1639
de ctitorul său, credinciosul
domn al Moldovei Vasile
Lupu. Construcția combină
structuri și forme tradiționale
cu materiale prețioase și o
decorație

fastuoasă, şi
adăpostește
mormintele ctitorilor,
al voievodului Moldovei
Dimitrie Camtemir și
al primului domnitor
al României, Alexandru
Ioan Cuza.
Muzeul Naţional al
Literaturii Române Iaşi.
Complexul muzeal include
case memoriale şi muzee
dedicate celor nu mai puţin
de 13 scriitori de valoare
naţională, dar şi Muzeul
Copilăriei în Comunism sau
Muzeul Pogromului de la Iaşi.
Bojdeuca lui Creangă este
prima casă memorială din
țară și a fost inaugurată ca
muzeu la 15 aprilie 1918. Aici,
scriitorul și-a petrecut ultimii
ani de viață, l-a cunoscut
și s-a împrietenit cu Mihai
Eminescu, și a scris o mare
parte din opere. În prezent, în
2022, bojdeuca este închisă
pentru renovare, la fel ca
Muzeul „Vasile Pogor” ce
adăposteşte, alături de lucrări
literare de valoare, piese de
mobilier originale: bastonul
din lemn de abanos cu mâner
de argint, al lui Costache
Conachi, pianul Steinway &
Sons (model 1859) al lui Duiliu
Zamfirescu, sau patefonul
His Masters Voice, al lui G.
Ibrăileanu.
Grădina Botanică
„Anastasie Fătu”
se găsește pe
Dealul Copou și
se întinde pe o
suprafață de
peste 100 de
hectare. A fost
prima grădină
botanică din
România,
înființată de
Anastasie Fătu
în 1856, cu un
istoric zbuciumat
și mutări repetate

ale locației și ale speciilor de
plante. Grădina este extrem
de frumoasă, cu multiple
specii de plante, alei largi, dar
și întortocheate și romantice.
O plimbare aici se va
transforma într-o descoperire
inedită căreia trebuie să-i
rezervați câteva ore bune.
Parcul Copou este cel mai
vechi parc din Iași, lucrările
de amenajare începând în
anul 1833. Parcul Copou
adăpostește Obeliscul cu Lei,
un monument ridicat în primii
ani de existență a parcului,
busturile lui Mihai Eminescu,
Ion Creangă, a Veronicăi Micle
și ale altor scriitori celebri,
Teiul lui Eminescu și Muzeul
„Mihai Eminescu”. Teiul lui
Eminescu, arbore bătrân de
peste 100 de ani, înflorește
în fiecare primăvară și stă
mărturie iubirii dintre Mihai
Eminescu și Veronica Micle.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
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