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EDITORIAL

O noapte albă sau
o zi de post negru?
Dr. Mariana Olingheru, Medic specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Omul contemporan – fără timp liber și plin de griji – deși încearcă să mănânce sănătos, face
totuși alegeri care îi pot afecta grav sănătatea. În primă etapă renunță la timpul liber și,
ulterior, renunță la somn. Indiferent că este vorba despre insomnie din diverse cauze, despre
lucrul în tură de noapte, despre noaptea petrecută pe o rețea de socializare sau într-un club,
lipsa somnului afectează grav sănătatea.
Sănătatea se măsoară și
cu unități mici, cum ar fi
activitățile de zi cu zi. Să
reflectăm asupra unei
întrebări: ce alegem mai
des – să nu dormim
o noapte sau să nu
mâncăm nimic o zi
întreagă?

favorizează inflamația cronică
și afectează sistemul imunitar.
În plus, hormonul melatonină
– ce se secretă în timpul
somnului – este singurul
antioxidant secretat de
organism, are efecte
antiinflamatoare și
ajută la prevenirea
degenerării celulare.
Aceste modificări
biologice, ce apar în lipsa
somnului, pot conduce la
dezvoltarea cancerului.

O noapte albă
echivalează cu șase luni
de consum exgerat de
grăsimi

Cercetările au arătat că
deficiența de somn și o dietă
bogată în grăsimi afectează
sensibilitatea la insulină, și
conduc, în timp, la instalarea
diabetului zaharat. Deși acest
lucru era cunoscut deja, nu
se știa cu exactitate care
dintre cei doi factori duce la
o rezistență mai severă la
insulină.

Lipsa somnului crește mai
mult rezistența la insulină și
riscul de diabet decât o dietă
nesănătoasă
Un studiu publicat de
cercetători americani a
descoperit echivalența dintre
cei doi factori de risc pentru
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diabet: o noapte de privare
totală de somn poate fi la
fel de dăunătoare pentru
sensibilitatea la insulină ca
și șase luni de alimentație
bogată în grăsimi. Această
cercetare demonstrează
importanța somnului în
reducerea riscului de diabet și
obezitate.

Lipsa somnului și riscul de
cancer

Între lipsa somnului și unele
tipuri de cancer (cancerul de
sân, de prostată și colorectal),
există o relație demonstrată
științific prin numeroase
studii. Lipsa somnului

Alte modificări patologice
induse de lipsa somnului

Lipsa somnului produce,
desigur, și alte modificări
patologice grave in organism.
Lipsa somnului vă poate
afecta gândirea, eficiența la
locul de muncă, și starea de
spirit. Poate să conducă la
tulburări severe de depresie
sau anxietate, la creșterea
poftei de mâncare, creșterea
în greutate și obezitate,
dislipidemie, afectarea
ficatului, boli de inimă,
hipertensiune, dezechilibre
hormonale (ale hormonilor
hipofizari, tiroidieni, și ale
cortizolului, în special).

O zi de post negru
poate echivala cu
șase luni de dietă
Omul contemporan – fără timp liber și
plin de griji – deși încearcă să mănânce
sănătos, face totuși alegeri care îi pot
afecta grav sănătatea. În primă etapă renunță
la timpul liber și, ulterior, renunță la somn.
Indiferent că este vorba despre insomnie din
diverse cauze, despre lucrul în tură de noapte, despre
noaptea petrecută pe o rețea de socializare sau într-un
club, lipsa somnului afectează grav sănătatea.
Postul negru periodic ajută
la restabilirea sănătății

În lipsa hranei, corpul
reacționează mai bine decât
în cazul excesului de mâncare
sau lipsei somnului.
Dacă o noapte fără somn ne
poate afecta grav sănătatea,
o zi întregă fără mâncare ne
poate ajuta să o restabilim.
Principiul postului negru
este simplu: în lipsa hranei,
corpul uman se hrănește
din rezervele de glucoză și
lipide. Stoparea digestiei ajută
organismul să se concentreze
asupra altor procese necesare
vindecării bolilor: detoxifierea
și regenerarea celulară.

Postul negru ameliorează
sănătatea inimii și a
creierului, și previne diabetul
Dacă o noapte albă crește
rezistența la insulină, o zi de
post negru îmbunătățește
sensibilitatea la insulină, și
scade riscul de diabet.
Postul negru produce o
resetare metabolică și

imunitară importantă, fiind
benefic în toate afecțiunile
inflamatorii, degenerative
și alergice, în boli hepatice
și cardiovasculare. De
asemenea, cercetătorii
de la National Institute Of
Aging, SUA, au descoperit că
persoanele care nu consumă
niciun fel de aliment timp de
o zi – sau două – beneficiază
de un efect de protejare a
creierului, precum și de
scădere a riscului pentru boli
degenerative neurologice,
precum demența Alzheimer
sau boala Parkinson.

Postul negru poate vindeca –
și preveni – cancerul
Postul alimentar asociat cu
postul negru intermitent
are un efect de reducere
a riscului de dezvoltare a
cancerului. Efectele sunt
mult mai pronunțate în
cazul formelor de cancer
hormono-dependente, și în
cazul prevenirii cancerului
la persoanele cu factori de
risc – postul negru induce
reversibilitatea fazei de

inițiere a carcinogenezei.
În afara beneficiilor postului
negru, pentru menținerea
sănătății este foarte
important ca persoana să
aibă o alimentație corectă:
hrană moderată cantitativ
sau ușor redusă, sănătoasă,
bio, nerafinată, neprocesată,
nemodificată genetic.

Cheia sănătății este
ECHILIBRUL

Nici lipsa somnulu, nici lipsa
mâncării pe termen lung, și
nici excesul acestora nu sunt
benefice pentru sănătate.
Cheia sănătății este echilibrul.
Pentru a fi sănătos, omul
trebuie să aibă grijă atât de
trup – să mănânce sănătos
și cu moderație, să fie activ
fizic, să doarmă la timp – cât
și de minte si de suflet – să
gândească corect, să iubească
necondiționat, și să învețe să
ierte.
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SĂNĂTATEA
LA CONTROL

Cum știi că ai probleme
cu tiroida?
Dr. Mariana Olingheru, Medic specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Ce roluri are tiroida?

Glanda tiroidă are formă
de fluture și este situată la
baza gâtului, îndeplinind
numeroase roluri în organism.
Atunci când nu funcționează
bine, au de suferit psihicul,
tonusul și vitaliatea, sistemul
cardiovascular, digestia,
sistemul osos, pielea, părul,
memoria, fertilitatea –
practic, întreg organismul
suferă.

la complicații serioase.
Astfel, o persoana care este
permanent obosită și suferă
de depresie poate să ajungă la
psihiatru și să se trateze fără
succes o lungă perioadă de
timp, dacă nu se gândește să
investigheze și glanda tiroidă.

În mod normal, tiroida
își adaptează sinteza
de hormoni la nevoile
organismului. Astfel,
în timpul creșterii, în
timpul sarcinii, sau când
organismul are nevoie
de mai multă energie,
glanda tiroidă poate
produce mai mulți hormoni.
Dereglările pot fi în sensul
insuficienței de hormoni
tiroidieni (hipotiroidia),
sau excesului de hormoni
tiroidieni (hipertiroidia), și
afectează atât femeile cât și
bărbații.

Greșeli frecvente ce pot fi
ușor evitate

Simptomele pot fi multiple
și nespecifice, astfel încât
majoritatea celor afectați să
nu știe că au probleme cu
tiroida. Diversele tulburări
cauzate de disfuncția tiroidei
pot fi diagnosticate și tratate
incorect. Netratate la timp,
aceste dereglări pot sa ducă

O persoană anxioasă, care
are palpitații și puls crescut
(tahicardie), poate să se
trateze doar la cardiolog până
cand apar complicații severe
ale hipertiroidiei.
Simpla testare anuală a
hormonilor tiroidieni, la
toate persoanele cu vârsta
peste 35 ani și la cele ce
prezintă simptome sugestive
pentru dereglări ale funcției
tiroidiene, poate să ajute la
depistarea precoce si tratarea
corectă a acestor tulburări.

Când să te gândești că ai
probleme cu tiroida?

HIPOTIROIDIA
Ți s-a schimbat vocea, ești
răgușită? Ești mereu obosită
desi nu faci un efort deosebit?
Ai permanent senzația de frig?
Ești constipată, ai luat în
greutate inexplicabil sau nu
poți să slăbești?
Ai pielea uscată, îți cade
părul, ai unghii fragile,
exfoliate sau casante?
Ești apatică sau depresivă?
Ai dereglări menstruale?
Nu poți să rămâi
însărcinată?
HIPERTIROIDIA
Transpiri tot timpul?
Îți tremură mainile, ai
palpitații, simți că inima îți
bate în gât?
Ești mereu irascibilă și te
enervezi foarte ușor?
Ai insomnie și ești mereu
neliniștită?
Slăbești fără motiv sau nu poți
să te ingrași?
Nu tolerezi căldura? Suferi
frecvent de diaree?
Ai observant că globul ocular
este mai proeminent?
Indiferent de vârstă și dacă
ești femeie sau bărbat, dacă
prezinți simptomele de
mai sus, mergi la medic și
testează-ți hormonii tiroidieni!
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NOUTĂŢI
MEDICALE

Rolul probioticelor în
afecţiunile alergice

În anul 2021 prevalenţa alergiilor în rândul românilor era deja de 1 la 4, incidenţa continuând să
crească. Cea mai grav afectată grupă de vârstă este a copiilor, până la o treime dintre aceștia fiind
diagnosticaţi cu rinită alergică. Majoritatea cazurilor de alergii sunt boli cronice, cu simptome
severe şi impact negativ asupra calității vieții, necesitând acces la tratament pe termen lung, uneori
cu costuri mari. Există, însă, şi remedii nonmedicamentoase pentru tratamentul său ameliorarea
simptomelor alergice, de la cele din plante, până la administrarea de probiotice.
Mecanismul de acţiune al
probioticelor în afecţiunile
alergice

ciuda limitării tratamentului
medicamentos.
Astmul alergic
Cu o prevalenţă de 20%
în rândul copiilor şi 5%
în rândul adulţilor,
prevenirea astmului
alergic încă nu
poate fi sigurată
prin administrarea
de probiotice.
Doar un număr
redus de studii au
fost elaborate pe
această temă, iar
dovezile actuale nu sunt
concludente.

Alergiile se produc
atunci când, la nivel
imun, are loc un
dezechilibru al
balanţei citochinelor
Th1/Th2 către
un răspuns
preponderent
Th2, eliberarea
de interleuchină-4
(IL-4), IL-5 și
IL-13, precum și
producerea de anticorpi
IgE (Imunoglobulina
E). Studiile clinice au
demonstrat faptul că
probioticele au efecte
imunomodulatorii şi susţin
activarea celulelor dendritice
şi a unui răspuns Th1 ce duce
la scăderea secreţiei de IgE,
IL-5 şi IL-10, responsabile
pentru reacţiile alergice.

la scăderea incidenţei
dermatitelor atopice în rândul
sugarilor cu până la 50% în
perioada primilor doi ani de
viaţă.

Dermatita atopică
Prevenirea alergiilor are
la bază, în primul rând,
împiedicarea sensibilizării la
alergeni, iar acest lucru se
poate face încă din perioada
intrauterină. Conform
studiilor, administrarea de
probiotice, atât prenatal,
cât şi postnatal, a condus

Rinita alergică
În acest caz, studiile nu sunt
concludente, existând unele
contradicţii. Majoritatea
relevă faptul că administrarea
de probiotice a dus la
reducerea IL-5 şi IL-6, precum
şi la creşterea anticorpilor
IgG, în detrimentul IgE şi la o
ameliorare a simptomelor, în
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Alergiile alimentare
Studiile în domeniu au
demonstrat că probioticele
au redus manifestările în
cazul copiilor cu alergie la
proteina laptelui de vacă.
De asemenea, în general,
probioticele sunt sigure
pentru sănătate.
Efectele pozitive ale
probioticelor în prevenţia şi
tratamentul alergiilor variază
în funcţie de tulpinile utilizate
şi de o serie de factori
personali, de la dietă şi până
la tratamente cu antibiotice,
care perturbă echilibrul florei
intestinale.

SFATUL
SPECIALISTULUI

ARTICOL SUSȚINUT DE

Dermatita atopică
Dermatita atopică este o patologie cronică, inflamatorie,
pruriginoasă, ce afectează persoanele de toate vârstele, dar
este întâlnită mai frecvent în copilărie. Este caracterizată de
exacerbări care pot să afecteze calitatea vieții, și perioade
de remisie ce se întâlnesc pe tot parcursul vieții. Pacienții
au, de obicei, asociate și alte patologii precum astmul,
rinoconjunctivita sau alergiile alimentare.

Dr. Giurgi Anuţa,
medic dermatovenerologie

Cauzele dermatitei atopice
sunt: o barieră cutanată
disfuncțională, PH-ul cutanat
modificat, disbioză bacteriană
cutanată, cu o diversitate
scăzută a bacterilor și o
creștere a Stafilococului
auriu în timpul exacerbărilor,
precum și o hiperreactivitate

scutecului;
• La copiii între 4-10 ani: plăci
lichenifiate și eritematoase,
cu eroziuni și cruste la nivelul
încheieturilor, gleznelor,
foselor antecubitale și
poplitee;
• La copiii peste 12 ani și la
adulți: plăci eritematoase

Tratamentul

a sistemului imun.
Acestea sunt determinate de
factori genetici, imunologici și
de mediu.
Disfuncția barierei cutante
este dată de deficiența de
ceramide (lipide) și filagrină
(proteină) și, astfel, bacteriile,
alergenii și iritanții intră mai
ușor în piele și deshidratează
(xeroză cutanată).

lichenifiate la nivelul zonelor
flexoare (pliurile gâtului,
cotului, genunchiului,
încheietura mâinii), torace
posterior, fața dorsală a
mâinilor și picioarelor;
• Pruritul (mâncărimea);
• Xerozisul (tegumentul
uscat).

severitatea puseelor.
Reguli generale de îngrijire
a pacienților cu dermatită
atopică:
• Hidratarea tegumentului
de două ori pe zi, cu creme
emoliente fără parfum, și
după fiecare contact cu apa;
• Unghiile tăiate scurt,
pentru a nu produce leziuni
tegumentare cu risc de
suprainfecție;
• Băile scurte, de 5-10
minute, cu apă călduță și
folosind geluri blânde de
spălare, fără parfum;
• Ștergerea corpului prin
tamponare și emolierea
cu creme hidratante,
după baie;
• Folosirea hainelor
de bumbac, evitarea
transpirației și temperaturii
ridicate din casă;
• Folosirea detergenților de

Simptomele sunt cu
morfologie și localizare
tipică în funcție de vârstă.
Astfel, cele mai des
întâlnite sunt:
• La copiii sub 3 ani:
macule eritematoscuamoase, exudative
cu cruste umede și fisuri
cu debut la nivelul feței
(obraji, frunte, scalp), iar
apoi se extinde la nivelul
corpului, fără afectarea zonei

Nu există un tratament care
să vindece această patologie,
însă, prin tratamentul
local sau oral și regulile
generale de îngrijire a pielii,
dermatita atopică se poate
ține sub control, astfel încât
să se reducă frecvența și
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Dermatita atopică - continuare
dermatitei atopice.
Pacienții trebuie să fie
informați de cronicitatea
bolii și de relația dintre
dermatita atopică și alergii.
Nu sunt recomandate
testările multiple la alergeni
și alimente fără a avea
simptome specifice de
urticarie sau anafilaxie,
deoarece pot duce la teste
fals pozitive. Eliminarea
din alimentație a unor
produse, precum și
dietele restrictive, pot
duce la subnutriție,
scăderi în greutate și
deficit nutrițional, mai
ales în cazul copiilor.

rufe hipoalergenici, fără
balsam, fără parfum și fără
clor;
• Eliminarea factorilor
exacerbanți: spălare excesivă,
umiditate scăzută, stres,
anxietate, căldură.
Tratamentul se face în funcție
de gradul de afectare. Pentru
cei mai mulți pacienți este
suficientă aplicarea zilnică
de creme emoliente, pentru
refacerea barierei cutanate.
În stadiile ușoare-medii,
tratamentul se completează
și cu creme antiinflamatorii
bazate pe corticosteroizi locali
și inhibitori de calcineurină.
În formele severe, de multe
ori este necesară spitalizarea
și tratamentul sistemic
imunosupresiv [doze scurte
de corticosteroizi sistemici,
ciclosporină, azatioprină,
mycofenolat de mofetil,
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metotrexat, terapie
biologică (dupilumab)].
Pruritul este un simptom
deranjant pentru pacienți
și se poate ameliora cu
antihistaminice orale sedative
sau nesedative. Pruritul
poate să ducă la suprainfecții
din cauza gratajului, astfel
fiind necesar și tratament
antibiotic.
Toate aceste tratamente pot
determina efecte adverse
semnificative, de aceea
monitorizarea regulată de
către un medic dermatolog
este necesară. Tratamentele
se folosesc cu precauție, după
discuția despre riscurile și
beneficiile tratamentului, cu
pacientul și familia acestuia.
Educarea pacientului și
a aparținătorilor duce la
menținerea sub control a

Puseele de dermatită
atopică pot fi tratate prin
hidratarea pielii (emoliere și
băi corespunzătoare). Pentru
reducerea inflamației, se
folosesc creme antinflamatorii
încă de la primele semne ale
dermatitei și se continuă până
la dispariția tuturor leziunilor.
Pacienții trebuie să învețe să
identifice și să evite factorii
declanșatori (săpunuri
parfumate, temperaturi
extreme, hainele de lână,
transpirația). Totodată, aceștia
trebuie să înțeleagă faptul
că, chiar și dacă sunt foarte
stricți și respectă indicațiile,
tot pot să apară recidive, ceea
ce poate fi frustrant pentru
pacient.
În ceea ce privește stilul
de viață, unele activități
ce implică transpirația în
urma efortului fizic (atleți)
pot declanșa un puseu de
dermatită atopică. Dar, decât
să evităm să ne realizăm
hobby-urile, mai bine învățăm
cum să tratăm și să ținem sub
control o recidivă a dermatitei
atopice.

SFATUL
SPECIALISTULUI

Alergiile la copii

- prevenție și particularități
Dr. Mariana Olingheru, Medic specialist Medicină de Familie,
Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Cum se manifestă alergiile
la copii?

• Simptome de
rinoconjunctivită alergică,
cauzate în principal de polen,
praful de casă, mucegai,
scame, sau păr de animale:
- Secreții nazale apoase și
abundente, strănut repetat,
înroșirea ochilor, mâncărimea
nasului, urcehii sau cerului
gurii;
- Secreții postnazale care se
preling în spatele nasului și
ajung în gură, producând o
tuse seacă;
- Înfundarea nasului, copilul
doarme cu gura deschisă
și sforăie (atenție la
diferențierea de polipii nazali).
• Wheezing (respirație grea,
șuierătoare) repetat și tuse
seacă persistentă – frecvent
întâlnite la copiii cu vârsta
între 2-5 ani. Sunt cauzate
de infecții virale sau alergeni
inhalatori (în special acarieni
din praful de casă). Weezingul
repetat apare mai ales la
copii născuți prematuri sau
din mame fumătoare, care nu
au fost alăptați în primele 6
luni de viață, sau care au fost
expuși la medii aglomerate
sau poluate.
• Simptome cutanate, cauzate
de alergeni alimentari,
de contact sau inhalatori
(acarieni, polen): urticarie,
erupții în jurul gurii, piele
uscată, eczemă atopică
(înroșirea obrajilor și pielii în
zona pliurilor, încheieturilor).
• Simptome digestive, cauzate

de alergeni alimentari:
dureri de burtă, colici,
greață, vărsături, scaune
diareice. Simptomele
digestive se asociază
frecvent cu simptome
cutanate, precum urticarie
și angioedem (umflarea
buzelor, ochilor, limbii).

Care sunt particularitățile
alergiilor la copii?
Alergiile alimentare și
dermatita atopică sunt
întâlnite mai frecvent la
copii decât la adulți (la
adulți predomină alergiile
respiratorii.

Alergiile la copii se pot
manifesta diferit față de
cele la adulți. Astfel, unii
copii alergici la un aliment
pot dezvolta doar simptome
respiratorii (copilul alergic
la laptele de vacă poate tuși
și respira greu), iar unii copii
alergici la praful de casă pot
avea, în special, urticarie
asociată sau nu cu respirație
șuierătoare (wheezing). De
asemenea, pot apărea erupții
periorale, în jurul gurii,
după consumul de fructe
sau legume crude – erupții
asociate cu alergia la polen.

Cum poți să reduci riscul de
alergii la copii?
• Evită fumatul, consumul
de alcool, medicamentele și
alimentele nesănătoase în
timpul sarcinii;

• Alege
nașterea
naturală în loc
de cezarină;
• Alăptează bebelușul
pentru cel puțin primele 6 luni
de viață;
• Evită diversificarea înainte
de 4 luni (ideal, aceasta se
face de la 6 luni);
• Evită intrarea în colectivitate
până după vârsta de 3 ani;
• Evită spațiile aglomerate și
poluarea, nu fuma în preajma
copilului;
• Aerisește frecvent spațiul
de locuit;
• Introdu în dieta copilului,
cât mai precoce, alimente cu
risc crescut alergenic, în doze
progresiv crescânde;
• Cere sfatul medicului sau
farmacistului pentru un
supliment probiotic specializat
pentru alergii.
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Teste simple care îți arată
riscul cardiovascular
Dr. Mariana Olingheru, Medic specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Ce este riscul
cardiovascular?

Riscul cardiovascular
se defineşte ca fiind
probabilitatea de a dezvolta
un infarct de miocard sau un
accident vascular cerebral
într-o perioadă definită de
timp, luând în consideraţie
mai mulţi factori de risc în
mod simultan.
Iată care sunt analizele sunt
necesare pentru evalurea
riscului cardiovascular:

Profilul lipic

Este un grup de analize
frecvent utilizat în evaluările
medicale periodice, și
cuprinde: colesterol total, LDL
cholesterol, HDL colesterol și
trigliceride.

Markeri de inflamație

Cercetările recente au
evidențiat că la persoanele
aparent sănătoase, cu nivel
scăzut al LDL colesterolului,
riscul cardiovascular este în
continuare crescut în prezența
markerilor de inflamație.
Dintre factorii inflamatori
și protrombotici, cei mai
importanți în evaluarea
riscului cardiovascular sunt:
Proteina C reactivă
Din numărul mare de markeri
inflamatori, proteina C reactivă
prezintă cea mai puternică
asociere cu evenimentele
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cardiovasculare. În prezent,
este considerată un marker
al inflamației vasculare.
Proteina C reactivă are
rol predictiv atât pentru
bolile coronariene
și vasculare, cât și
pentru dezvoltarea
diabetului zaharat.
VSH crescut
indică prezenţa
inflamaţiei în
organism.
Fibrinogenul este
un factor protrombotic
important, asociat cu
boala coronariană. Nivelul
înalt de fibrinogen este
semnificativ asociat cu riscul
cardiovascular, independent
de profilul lipidic (nivelul
de colesterol și trigliceride
serice).

Homocisteina

Este un alt test important.
Nivelul crescut de
homocisteină în sânge se
asociază cu un risc crescut
de ateroscleroză și boli
cardiovasculare. Are cauze
genetice, dar s-a descris
și asocierea cu un consum
crescut de carne, cu deficitul
de acid folic și vitaminele B6
și B12, sau cu alte afecțiuni
precum hipotiroidie și
insuficiență renală.

Lipoproteina A

Este implicată recent în
patologia cardiovasculară.

Aceasta favorizează
ateroscleroza, tromboza
și creșterea riscului
cardiovascular, în special dacă
se asociază cu creșterea LDL
colesterolului.

Troponina I

Este un nou test de sânge,
ce poate indica riscul de atac
de cord (infarct miocardic),
accident vascular cerebral
(AVC), insuficiență cardiacă
(IC) sau moarte de cauză
cardiovasculară, cu mulți
ani înainte de orice semne
de boală cardiovasculară.
Acest test este foarte sensibil
și detectează o enzimă
care indică leziuni cardiace
precoce.

TEHNOLOGIA
ÎN SĂNĂTATE

Aplicaţii mobile pentru
îngrijirea tenului
Îngrijirea tenului presupune utilizarea diferitelor
substanţe de curăţare, hidratare sau tratament,
precum şi efectuarea de exerciţii pentru
musculatura facială, astfel încât tenul să aibă
un aspect sănătos, elasticitate şi tonifiere.
Identificarea produselor adaptate tenului nostru, a
ritualului de îngrijire potrivit sau a ingredientelor
sănătoase, dar şi a tipurilor de antrenamente
faciale potrivite, se poate realiza accesând aplicaţii
mobile dedicate.
Aplicaţii pentru îngrijirea
tenului

Skin Bliss: Cosmetics &
Beauty (Google Play şi App
Store) utilizează inteligenţa
artificială pentru a identifica
produsele potrivite pentru
tenul dumneavoastră, inclusiv
produse pentru protecţie
solară, oferind şi recomandări
persoanelor gravide. Puteți
scana eticheta sau introduce
manual ingredientele, pentru
a afla dacă mărcile pe care
le preferați sunt cruelty
free, vegane, halal (conțin
ingrediente permise din
punct de vedere religios) sau
ecologice. Puteți afla şi dacă
produsele conţin microplastic
sau pot provoca alergii de
contact.
Skincare Routine (Google
Play şi App Store) este
o aplicaţie complexă în
care puteţi introduce orice
produse doriţi. Apoi, le
puteți organiza pentru
ritualul zilnic sau periodic de
îngrijire şi machiaj. Aplicația

recomandă ordinea de
folosire a produselor, precum
și momentul ideal și modul
de utilizare, pentru a evita
aplicarea unor produse aflate
în conflict, afectând astfel
tenul. De asemenea, poate
susţine eforturile de tratare a
diferitelor probleme cutanate.
Aplicația are un cost ințial de
aproximativ 20 de lei.
INCI Beauty (Google Play şi
App Store) este o aplicaţie
gratuită, dezvoltată în
Franţa, ce conţine o amplă
bază de date cu produse
cosmetice ce se găsesc
în țările europene și sunt
dedicate femeilor, bărbaţilor,
copiilor şi bebeluşilor. Puteţi
scana codurile de bare ale
produselor pentru a afla
compoziţia acestora. Aplicaţia
va detalia lista de ingrediente
și, în funcţie de cât de sigur
este pentru sănătate, oferă
atât un scor produsului cât
şi alternative sănătoase.
De asemenea, vă permite
și introducerea manuală a
produselor.

Facetory: Face Yoga &
Exercise (Google Play
şi App Store) conţine
exerciţii de fitness, pentru
anti-îmbătrânirea și
înfrumusețarea feței. Oferă și
tutoriale video pentru masaj
facial, precum şi opţiunea de a
monitoriza evoluţia tehnicilor
yoga utilizate.
Aplicaţia antrenează mușchii
faciali, prin exerciții specifice
pentru fiecare zonă a feţei.
Are o secţiune gratuită, dar
majoritatea serviciilor sunt
contra cost. Pentru a accesa
secţiunea gratuită, închideţi
fereastra cu planul tarifar.
Un ten luminos, cu aspect
plăcut și cât mai puține
imperfecțiuni, se poate
obţine cu îngrijire dedicată,
împreună cu o alimentaţie
sănătoasă şi un stil de viaţă
activ.
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Natura ca factor terapeutic
Diana Amza, Psihoterapeut

Beneficiile petrecerii timpului în natură sunt multiple, iar cercetările ne arată că acestea se regăsesc
în plan fizic și psihic, atât la copii cât și la adulți. Natura are un impact pozitiv asupra dezvoltării
psiho-sociale a copiilor și chiar un rol terapeutic în anumite probleme de sănătate mintală (anxietate,
depresie), prin creșterea reglării emoționale și a sentimentului de sens în viață.
Iată pe scurt câteva beneficii
ale petrecerii timpului în
natură:
1. Îmbunătățirea
abilităților cognitive,
mai ales a atenției
și capacității de a
rezolva probleme;
2. Creșterea
emoțiilor
plăcute, a
sentimentului
de fericire și a
stării de bine;
3. Interacțiuni
sociale pozitive,
atitudine
cooperantă,
comportamente
prosociale;
4. Sentimentul de sens
al vieții personale, de
scop în viață, de a fi parte a
unui întreg.

Dar trăiesc la oraș! Cum
pot folosi în beneficiul meu
puterea vindecătoare a
naturii?

Iată câteva lucruri eficiente și
validate de către cercetători
în domeniu, pe care le
puteți face chiar și atunci
când mediul de trai este
unul urbanizat sau puternic
modificat:
• Priviți pe geam! Gestul
simplu de a privi pe fereastră
înspre zonele verzi (un
colț de parc sau coroanele
copacilor înfloriți), timp de
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40 de secunde, contribuie
la relaxarea privirii și la
creșterea capacității de
concentrare a atenției.
• Ascultați sunetele naturii –
fie că e vorba de valurile care
se sparg de stânci, de ropotul
ploii sau ciripituri. Ascultarea
acestora contribuie la
combaterea stresului și
creșterea abilităților cognitive
– iar internetul oferă o
abundență de melodii.
• Priviți imagini sau
videoclipuri cu peisaje,
animale sau elemente ale
naturii, atunci când nu aveți

posibilitatea de a vă plimba
în natură. Vizionarea unor
videoclipuri contribuie la
echilibrarea emoțională și
la creșterea capacității
de a reflecta
constructiv asupra
problemelor vieții.
• Petreceți în
natură cel
puțin 2 ore pe
săptămână.
Puteți distribui
acest timp
dedicat naturii în
zile diferite (20
de minute pe zi)
sau puteți profita
de o zi însorită
pentru o plimbare
mai lungă.
• Cultivați conectarea la
natură. Aceasta reprezintă
mai degrabă o atitudine, adică
un mod incluziv de a gândi
asupra sinelui și naturii, un
sentiment de a fi unul cu
natura, de a putea aprecia
inteligența lumii naturale și
de a conștientiza forța vitală
pe care tot ceea ce este viu o
împarte. Încurajați-vă și copiii
să privească astfel prezența
lor în lume!
• Păstrați sentimentul de
conectare la natură chiar și
atunci când lucrați. Aduceți
în spațiul de lucru plante în
ghivece, terarii sau acvarii,
și luați mici pauze pentru a le
îngriji, sau doar pentru a le
admira.

Cu un pas
înaintea alergiilor

Află recomandările farmaciştilor Alphega!
Orice informaţie medicală sau recomandare de sănătate din prezentul material şi/sau orice alte materiale informative ale campaniei „Cu un pas înaintea alergiilor” sunt comunicate doar în scop informativ,
nu reprezintă consultaţie medicală şi/sau nu este menită să reprezinte îngrijire profesională calificată. Informaţiile prezentate în prezentul material şi/sau alte materialel informative ale campaniei „Cu un pas
înaintea alergiilor” nu pot înlocui şi nu înlocuiesc consultul medical de specialitate, diagnosticul şi tratamentul oferite în mod direct de către medic. Vă recomandăm să consultaţi un specialist în îngrijirea sănătăţii
pentru orice problemă de sănătate, pentru recomandări în ceea ce priveşte cazul dumneavoastră. În limita legii, nu vom fi responsabili faţă de dumneavoastră pentru niciun cost, cheltuieli, pierdere sau deteriorare
care rezultă din bazarea pe orice conţinut sau informaţie din prezentul material şi/sau materialele informative ale campaniei „Cu un pas înaintea alergiilor”. Imaginile sunt cu titlu de prezentare, iar fotografiile
produselor prezentate nu creează nicio obligaţie. Pentru o informare privind produsele prezentate citiţi prospectul/instrucţiunile de utilizare şi informaţiile de pe ambalaj.

FAMILIE

Renunţarea la gluten
şi la lactoză
- riscuri pentru sănătate

Atât glutenul, cât şi lactoza sunt compuşi ai unor
alimente de bază. Glutenul, proteină regăsită
în cereale precum grâu, secară şi orz, nu se
găseşte în orez, ovăz, sorg, mei, hrişcă, porumb şi
quinoa. Unele persoane pot suferi de boala celiacă,
intoleranţă sau sensibilitate la gluten, manifestate
prin balonare, dureri de stomac, diaree, dar şi eczeme,
dureri de cap şi articulare, oboseală cronică şi depresie, ce
necesită renunţarea la gluten.
Lactoza este o glucidă
existentă în laptele
mamiferelor, în diferite
concentraţii, și este
descompusă, la nivel
intestinal, prin acţiunea
enzimei lactază. Atunci când
există deficit de lactază,
descompunerea nu are loc,
iar efectele resimţite sunt de
spasme abdominale, balonare
şi diaree. Mai mult de 50%
dintre adulţi nu mai secretă o
cantitate suficientă de lactază
şi renunţă la consumul de
lactate. Totuşi, brânzeturile
maturate, smântâna slabă
sau brânza tip ricotta şi
mozzarella conţin o cantitate
foarte mică de lactoză.

Renunţarea la gluten –
riscuri pentru sănătate

În afara persoanelor cu
intoleranţe la gluten, foarte
mulţi oameni aleg să renunţe la
cerealele care îl conţin, pentru
că acest lucru poate susţine:
scăderea inflamaţiei cronice în
organism, scăderea în greutate

şi reducerea riscului de a
dezvolta boli mentale.
Pe de altă parte, renunţarea
la gluten poate creşte riscul
de deficienţe nutriţionale,
lipsă de energie şi creştere în
greutate. Cerealele integrale
şi produsele alimentare
derivate conţin: fier, calciu,
folaţi, vitaminele din grupa
B. Organismul poate fi
privat de un aport important
din aceşti nutrienţi şi va
necesita suplimentarea sau
înlocuirea atentă a surselor
în alimentaţie. De asemenea,
renunţarea la gluten determină
pierderea unei cantiţăti mari
de fibre alimentare, care pot
fi suplimentate prin consumul
de leguminoase, nuci si alţi
sâmburi ori cereale integrale
fără gluten, pentru a preveni
bolile cardiovasculare.

intoleranţă sau alergie
la lactoză. Atât cei care
aleg să făcă acest pas din
considerente medicale, cât şi
cei care doresc să renunţe din
motive personale, trebuie să
ştie că dieta fără lactate poate
avea anumite riscuri. Aceasta,
deoarece lactatele conţin o
cantitate considerabilă de
calciu si vitamina D.
Deficitul lor creşte riscul de
osteoporoza si de fracturi, mai
ales la persoanele cu vârsta
de peste 40 de ani. Proteinele,
vitamina B2 şi fosforul din
lapte sunt nutrienţi de care
organismul are nevoie pentru
a-si putea îndeplini funcţii de
bază. Leguminoasele, legumele
cu frunze verzi, cerealele
integrale, ouăle, carnea şi
peştele sunt surse ce pot
substitui nutrienţii din lactate.

Renunţarea la lactoză –
riscuri pentru sănătate

Renunţarea la lactoză este
necesară persoanelor cu
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Pofta de dulce

- ce ascunde şi cum scapi de ea?
Zahărul este un tip de carbohidrat prezent în multe tipuri de alimente. Organismul uman
utilizează carbohidraţii ca formă de energie, însă consumul excesiv de zahăr poate avea efecte
adverse asupra sănătăţii, fiind necesar controlul surselor de zahăr din alimentaţie. Totuşi,
foarte multe persoane sunt dependente de dulciuri. Doar gândul la o prăjitură, o gogoaşă sau o
ciocolată se poate transforma într-o dorinţă de neoprit.
obiceiului greşit al adulţilor
de a recompensa cu dulciuri
acţiunile considerate
bune ale copiilor
(mâncat tot din
farfurie, note bune,
comportament
corect la doctor,
etc.). Astfel,
copilul învaţă
că va primi sau
îşi va procura
ceva dulce de
fiecare dată când
face ceva bine sau
corect.

Ce ascunde
pofta de dulce?

Pofta de dulce are mai multe
cauze, de la o programare
neuronală la nivelul
creierului – unde hipocampul
(o componentă a lobului
temporal, cu rol major în
compartamentul responsabil
de memoria de scurtă durată
şi de căutarea recompenselor
immediate) învaţă că
dulciurile conferă plăcere și
astfel va determina acţiuni cu
acelaşi rezultat – şi până la
carenţe nutriţionale.
Dependenţa de dulce poate
începe în copilărie, din cauza
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Stresul, activitatea
fizică intensă sau
obiceiurile sociale conduc
la căutarea de recompense
prin consumul de dulciuri. De
asemenea, pofta de dulce mai
apare atunci când ne simţim
obosiţi, deoarece zahărul
procesat conferă un impuls
de energie. Din păcate, starea
de bine se menţine pentru o
scurtă perioadă de timp, din
cauza eliberării rapide de
insulină în sânge, ceea ce face
ca nivelul glicemic să scadă.
Nutrienţii precum magneziu
şi zinc sunt utilizaţi în
reglarea glucozei şi insulinei,
iar cromul controlează
fluctuaţiile nivelului de
glucoză din organism.
Carenţele de aceşti nutrienţi

pot determina pofta de
ciocolată şi de alte dulciuri,
întrucât cacaoa conţine mici
cantităţi de magneziu și zinc.

Cum scăpați de pofta de
dulce?

Există o serie de alimente
ce reduc pofta de dulce
datorită aportului de nutrienţi
necesari şi de carbohidraţi
complecşi, ce conferă un nivel
energetic de lungă durată.
Aceste alimente sunt: banane,
struguri, mere, ananas, nuci,
migdale, caju, cartofi dulci,
porumb, orez şi alte cereale
integrale.
Recomandări pentru scăderea
poftei de dulce:
• Menţineţi o igienă a
somnului de 7 - 8 ore pe
noapte şi faceţi mişcare zilnic,
pentru a vă asigura un nivel de
energie constant;
• Spălaţi-vă pe dinţi după
fiecare masă, pentru a reduce
pofta de mâncare;
• Beţi câte un pahar cu
apă sau o cană cu ceai de
fiecare dată când simţiti că
aţi mânca ceva dulce – pofta
de dulce poate ascunde si
deshidratare;
• Consumaţi alimente bogate
în proteine şi carbohidraţi
complecşi.
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Copilul meu se teme!
Diana Amza, Psihoterapeut

În intervalul vârstei de 4 - 6 ani, copiii cunosc o perioadă de dezvoltare accentuată, deseori
părinții putând să observe instalarea unor temeri pe care cei mici nu le aveau înainte sau care
par, din exterior, inexplicabile și iraționale. În fapt, a trece printr-o perioadă de temeri variate
este normal și face parte din procesul de dezvoltare psihologică.
În această perioadă de vârstă,
există anumite caracteristici
care favorizează fricile
copiilor, precum:

ascunde „monștri” sau
„fantome”.

Lărgirea cercurilor sociale
și expunerea la noi stimuli.
Aceste aspecte sunt favorizate
de participarea la activitățile
de la grădiniță sau chiar

Animismul, tendința de
a considera că obiectele,
fenomenele, animalele și
plantele au însușiri umane
și intenții proprii. Astfel,
aparatul de aer condiționat
pus în funcțiune poate să

începerea școlii, surse de
stimuli noi, încă necunoscuți,
precum și separarea
de familie pe parcursul
programului.

îi pară viu și amenințător,
la fel și mașina de spălat
rufe, aspiratorul, o jucărie, o
mătură, chiar și animalul de
companie.

Dezvoltarea abilităților
cognitive, inclusiv a
imaginației. Copiii mici nu
deosebesc încă realul de
imaginar, mintea lor fiind ușor
impresionabilă de imaginile
din desene animate sau filme,
dar și realizând asocieri
spontane între elemente
disparate. Spre exemplu,
ploaia puternică în timp ce
copilul surprinde o imagine
care îl tulbură poate să îl
sperie și să îi producă mai
întâi teamă de ploaie, apoi
teamă de apă în general.
Copilul se poate teme de
scurgerea de la cadă, de
toaletă, de întunericul care

Sensibilitatea
senzorială.
Copiii mici pot
manifesta frică
de zgomote
puternice
sau de cele
ale căror
sursă nu o
pot localiza
imediat. De
exemplu,
vuietul unei
motociclete
sau al unui
aparat de suflat
frunzele poate
fi pătrunzător și
amenințător, cu atât mai

mult cu cât copilul nu știe de
ce apare acest zgomot din
senin și nici nu îl are în sfera
vizuală.
Preluarea emoțiilor și
atitudinilor de la adulți.
Reperul de orientare al
copilului este adultul, iar
atunci când acesta manifestă

respingere sau teamă față
de un obiect sau activitate,
copilul le va prelua și le va
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Copilul meu se teme! - continuare
oglindi. Putem vedea astfel
trasmițându-se, de exemplu,
teama de stomatolog, teama
de mașini, teama de insecte
sau de injecții, și nu numai.
În mod obișnuit, temerile sunt
depășite de la sine, pe măsură
ce cresc capacitățile cognitive
de suprindere a cauzalității
și efectelor, și este depășită
gândirea magică. Iată mai jos
câteva lucruri pe care le puteți
face atunci când descoperiți
temeri iraționale la copii:
1. Rămâneți calmi și răbdători
– atitudinea dumneavoastră le
va transmite copiilor că, deși
lor le este teamă, nu este ceva
copleșitor, ci gestionabil.
2. Ajutați copiii să pună în
cuvinte temerile lor prin
întrebări („Ce te-a speriat?”;
„Ai văzut câinele?”; „Ce
credeai că va face?”) și
refomulări („Aha, deci ai auzit
vuietul și nu știai ce poate să
facă…”).
3. Susțineți liniștirea copilului.
Amintiți-i că sunteți acolo
pentru el, să îl apărați și să fie
în siguranță.
4. Susțineți explorarea
graduală a surselor de
teamă, cu deschidere, umor
și curiozitate. Oferiți copiilor
sentimentul de control asupra
experiențelor. De exemplu,
permiteți unui copil care
se teme de aparatul de aer
condiționat să folosească
telecomanda pentru a-l
opri sau porni. Arătați
copilului cum interacționați
dumneavoastră cu sursa lui
de teamă („Uite, mami atinge
aspiratorul și e în siguranță!”).
Promovați contactul cu
realitatea („Un mostru sub
pat? Hai să ne uităm!”).
5. Folosiți animismul natural
al copilului în direcția
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vindecării
de temeri.
Dacă există o
jucărie preferată,
sau care inspiră protecție,
conferiți-i statutul de apărător
(„Am așezat Ursulețul Panda
la fereastră – acum el stă și
veghează.”).
De evitat:
Nu certați copilul pentru
temerile sale! Acesta se va
simți vinovat și agresat.
Nu folosiți etichete sau
comparații cu frații mai mari,
prieteni sau colegi! Copilul se
va simți neadecvat, inferior,
accentuând neîncrederea în
sine.
Nu îi interziceți să simtă
teamă! Va învăța doar să o
ascundă mai bine.
Nu expuneți brusc copilul
la sursa de teamă pentru
a se „căli”. Copiii sensibili
pot rămâne cu traume, iar
conduita de evitare sau
somatizările se pot accentua.
Nu încurajați evitările, prin
propria conduită de evitare a
situațiilor care declanșează
teama copilului. Chiar dacĂ
cel mic se teme de aspirator,
dumneavoastră puteți să îl
folosiți în continuare.

Când e momentul să
contactați un medic?

În cazurile în care observați
că fricile durează mult și
împiedică buna desfășurare
a activităților zilnice (mersul
la grădiniță, separarea de
părinte, somnul, îmbăierea,
etc.), emoțiile sunt intense
(panică, plâns necontrolat,
tantrum) ori transpuse în
plan somatic (dureri de cap,
de burtă, palpitații, tremurat,
greață, amețeli), apelați la
sprijinul unui medic. Acestea
reprezintă modalitățile
indirecte prin care copilul
vă comunică faptul că
depășirea temerilor este mai
provocatoare și are nevoie de
ajutor.
Odată cu înaintarea în vârstă,
veți putea observa că temerile
copilăriei se sting, iar altele
își fac loc. În pre-adolescență
și adolescență, vor ieși la
suprafață temeri legate de corp
sau de nevoia de a fi acceptat
de grup. Experimentarea lor
e firească și depășirea lor
contribuie la evoluția personală
a fiecăruia dintre noi.

INTERVIU

Ce trebuie să știe pacienții
despre interacțiunile
medicamentoase?
Farmacist specialist Alecsandra Laura Achitei, Farmacia ECO FARM, Suceava

Cât este de frecventă
polimedicația, în prezent,
în România?

În terapie, este foarte
frecventă asocierea mai
multor medicamente
care se administrează
simultan pacientului, acest
lucru purtând numele de
polimedicație.
Studiile arată că bolnavilor li
se recomandă de către medic,
în medie, 2-4 medicamente
la care se adaugă și altele
luate fără prescripție,
ajungând până la 7
medicamente, în
medie. Numărul prea
mare de medicamente
administrate simultan
determină o creștere
semnificativă a
reacțiilor adverse
și o probabilitate
ridicată de interacțiuni
medicamentoase.

Care sunt posibilele
consecințe ale asocierilor
medicamentoase?

Asocierea medicamentelor
poate genera interacțiuni
ce au ca rezulat scăderea
efectului terapeutic și
creșterea efectelor adverse,
ceea ce reprezintă un pericol
pentru sănătate.
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Care sunt cele mai frecvente
interacțiuni medicamentoase
posibile pe care le regăsiți în
tratamentul pacienților?
Printre asocierile frecvent
întâlnite în practică, ce
pot genera interacțiuni
medicamentoase, se numără:
antibiotice (spre exemplu

macrolide – azitromocina,
eritromicina, claritromicina)
+ statine, antiinflamatoare
nesteroidiene +
antihipertensive, analgezice
+ anticoagulante, hormoni
tiroidieni + inhibitori ai pompei
de protoni (IPP) etc.

Ce ne puteți spune
despre asocierile dintre
medicamentele pe bază de
prescripție medicală și cele
fără prescripție?

De obicei, pacientul solicită
medicamente care nu
necesită o prescripție
medicala (OTC), din dorința de
a-și îmbunătăți sau menține
sănătatea, sau pentru a trata
simptome ușoare și moderate
în diverse afecțiuni.
Este foarte important
ca farmacistul să
întrebe pacientul,
inclusiv, ce alte
tratamente urmează
și ce afecțiuni are,
întrucât este posibil
ca medicamentele pe
care deja le utilizează
să interacționeze
cu cele de tip OTC
solicitate.

Vitaminele, mineralele
și acizii grași Omega 3
sunt frecvent utilizate de
populația generală. Pot
interacționa acestea cu
medicamente pe bază de
prescripție medicală?
Care sunt consecințele?

Vitaminele, mineralele și acizii

grași Omega 3 se regăsesc
în topul automedicației și,
din păcate, pot interacționa
cu medicamentele. Câteva
exemple sunt: asocierea
vitaminei D cu diureticele
tiazidice poate să producă
hipercalcemie, vitamina B6
scade efectul medicamentelor
antiparkinsoniene, vitamina
E poate crește riscul de
tromboză la pacienții cărora
li se administrează estrogeni,
iar acizii grași Omega 3 cresc
riscul de sângerare, dacă se
asociază cu anticoagulantele.

Plantele medicinale
pot interacționa cu
medicamentele, fie acestea
cu sau fără prescripție
medicală?

Riscurile asocierii suplimentelor
nutritive cu medicamentele
sunt greu de înţeles de către
consumatori, întrucât aceștia se
ghidează după premisa conform
căreia tot ceea ce este natural
este sigur.
Literatura de specialitate
documentează cazuri
de sângerare asociată
consumului de Ginkgo
biloba. Din acest motiv,
există potențialul risc de
favorizare a hemoragiilor,
și sângerarea spontană la
asocierea cu antiinflamatoare
nesteroidiene sau cu
antitrombotice.
Ginsengul, folosit frecvent în
medicina tradițională pentru
proprietățile sale tonice,
adaptogene, antioxidante
și neuroprotectoare, are
potențialul de a interacționa
cu anticoagulantele orale.
Sunătoarea, deși are efecte
antidepresive dovedite
științific în numeroase studii,
este și planta medicinală
cu cel mai mare potențial

de interacțiuni
medicamentoase, având
contraindicații de asociere
cu un numar foarte mare de
medicamente.

Sunt posibile interacțiunile
dintre medicamentele
utilizate și alcool, sau
alimentele consumate de
pacient? Ne puteți da câteva
exemple?

Asocierea dintre medicamente
și alcool ridică un pericol
real pentru sănătate,
nefiind recomandată în nicio
circumstanță.
Unele fructe și legume pot
afecta modul în care este
absorbit un medicament
în organism, eficacitatea
acestuia sau riscul de efecte
secundare. De exemplu,
consumul de prea multe
banane sau alte alimente
bogate în potasiu poate
implica anumite riscuri,
dacă pacientul utilizează
antihipertensive sau
antidepresive.

cu frunze verzi conțin o
cantitate mare de vitamina
K și pot interacționa cu
anticoagulantele.
Cercetările făcute în
ultimii ani au descoperit
că grepfruitul poate
interacționa cu mai mult de
85 de medicamente, printre
care statine, antibiotice și
antiaritmice.

Ce ne puteți spune, în
concluzie, despre asocierile
medicamentoase?

Ţinând cont de
pericolul interacţiunilor
medicamentoase asupra
sănătății, şi de faptul că, în
general, pacienţii prezintă
polipatologie şi polimedicaţie,
implicarea farmacistului în
consilierea utilizării acestor
produse ar trebui să fie un
punct prioritar al asistenţei
farmaceutice în comunitate.

Spanacul, varza, pătrunjelul,
broccoli și alte legume
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Conjunctivita alergică
Dr. Mariana Olingheru, Medic specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Ce este conjunctivita
alergică?

Conjunctivita reprezintă
inflamația conjunctivei –
mucoasa care tapetează
globul ocular și pleoapele.
Conjunctivita alergică este
cea mai frecventă formă de
conjunctivită.
Aceasta afectează ambii
ochi și apare, în special, la
persoanele cu teren atopic,
sau cu diverse boli alergice.
Cel mai adesea, cauzele
sunt alergenii din aer:
polenul, acarienii din
praful de casă, mucegai,
scame, sau părul
animalelor.

în principal, simptomatic.
Pentru ameliorarea
simptomelor, se recomandă
lacrimi artificiale, soluții
oftalmice descongestionante,
și antialergice oculare. De
asemenea, se pot recomanda
și picături ce conțin corticoizi,
pentru a reduce inflamația
oculară.

Cum se manifestă
alergia oculară?

Conjunctivita alergică se
manifestă prin ochi roșii,
prurit (mâncărime), secreție
apoasă abundentă (lăcrimare
excesivă).
De asemenea, se poate asocia
cu simptome alergice nazale
(rinoree, prurit, strănut).
Caracteristic este faptul că
simptomele apar în relație
cu expunerea la o substanță
alergenă (acarieni, polen, păr
de animale, etc.), și că poate fi
asociată cu simptome alergice
nazale (rinoree, prurit, strănut).
Conjunctivitele alergice
nu sunt contagioase, spre
deosebire de cele virale sau
bacteriene.

Cum se tratează
conjunctivita alergică?

Tratamentul pentru
conjunctivita alergică este,

alergii, care se asociază și cu
rinita alergică.

Cum poate fi prevenită
conjunctivita alergică?

Cele mai importante măsuri
în prevenția conjunctivitei
alergice însumează evitarea,
pe cât posibil, a contactului
cu alergenii, și administrarea
medicației încă la primele
semne oculare, înainte de a se
instala reacția alergică intensă:
• Purtați ochelari de
protecție;
• Folosiți lacrimi
artificiale, în sezonul de
polenizare;
• Administrați
medicația oftalmică
recomandată, încă de
la primele semne de
alergie.

Ce să NU faceți în
conjunctivita alergică?

Lacrimile artificiale reprezintă
prima linie de tratament
recomandată în conjunctivita
alergică, deoarece acestea
reduc cantitatea de alergen
la nivelul ocular, și combat
simptomele sindromului de
ochi uscat – ce se asociază
frecvent conjunctivitei alergice,
sau apare ca o complicație
a utilizării excesive a
descongestionantelor oculare.
Dacă simptomele sunt
mai severe, se asociază
antihistaminice orale, la
indicația medicului.
Imunoterapia specifică
(vaccinarea antialergică) se
adresează formelor severe de

• Nu se recomandă coliruri
(medicamente folosite în
tratamentul diferitelor
afecțiuni ale ochiului) cu
antibiotic, în conjunctivite
alergice, sau dacă nu este
stabilit clar diagnosticul de
conjunctivită bacteriană –
simptomele se vor agrava!
• Descongestionantele
vasoconstrictoare oftalmice nu
se vor folosi în exces sau pentru
un timp îndelungat, deoarece
pot favoriza instalarea
sindromului de ochi uscat!
• În conjunctivită, în general,
nu este necesară spălarea
cu șampoane speciale
sau cu alt tip de produse
specifice, întrucât pot agrava
componenta alergică a
conjunctivitei.
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Poate fi prevenită
Boala Alzheimer?
Dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, instructor - formator de medicină de familie
În articolul trecut am discutat
despre faptul că Boala
Alzheimer (BA), mai devreme
sau mai târziu, devine o
problemă pentru fiecare
dintre noi.
Pentru că este mai corect
să vorbim despre intervenții
care scad riscul de Boală
Alzheimer decât de modul în
care o putem preveni, trebuie
să cunoaștem principalii
factori care pot influența
apariția acesteia:
- factori cu rol protectiv,
care pot încetini evoluția bolii
(odată declanșată):
• activitatea cognitivă – este
folositoare orice fel de
activitate care stimulează
gândirea;
• activitatea fizică –
recomandarea generală este
ca orice adult (excepție făcând
cei ce au anumite boli pentru
care există recomandări
specifice) să facă, în medie, 30
de minute de activitate fizică
de intensitate medie (precum
o plimbare în ritm alert) cel
puțin 5 zile pe săptămână;
• dieta mediteraneană –
alimentația adultului trebuie
să conțină preponderent
legume și fructe, semințe,
lactate cu conținut redus de
grăsimi, carne de pește sau
pui, grăsimi nesaturate, ulei
de măsline, cereale integrale,
și evitând grăsimile saturate,
zaharurile, carnea roșie,
produsele de cofetărie și
patiserie, lactatele cu conținut
crescut de grăsime.
- factori agravanți, ce
cresc riscul apariției Bolii
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Alzheimer, respectiv pot
înrăutăți evoluția bolii:
• hipertensiunea arterială (HTA);
• diabetul zaharat (DZ);
• depresia;
• obezitatea;
• fumatul;
• consumul excesiv de alcool;
• sedentarismul;
• pierderea auzului;
• traumatismele craniocerebrale;
• vârsta (peste 65 de ani);
• antecedentele heredocolaterale de Boală Alzheimer
(rude de gradul I sau II care să
fi avut BA).
Deși nu putem influența vârsta
și încărcătura familială, putem
interveni asupra tuturor
celorlalți factori de risc, fie
că sunt boli (hipertensiunea
arterială, diabetul, obezitatea,
pierderea auzului, etc.), fie
că sunt obiceiuri de viață
(fumatul, consumul excesiv de
alcool, sedentarismul, etc.).
Obiceiurile de viață ce ne vor
proteja de apariția nu doar a
Bolii Alzheimer, ci și a foarte
multe altor boli cronice grave
(hipertensiune arterială, diabet
zaharat, cancer, accident
vascular cerebral, infact
miocardic, boală cronică
de rinichi, boală artrozică,
etc.), definesc un stil de viață
sănătos:
- dieta mediteraneană;
- activitatea fizică;
- menținerea unei greutăți
corporale corecte;
- renunțarea la fumat;
- consumul controlat de alcool;
- somnul de 7-8 ore pe noapte.

Pe de-o parte, este
responsabilitatea fiecăruia
dintre noi să ia măsurile
necesare din timp și să facă
aceste schimbări, astfel încât
bolile cronice să fie evitate pe
cât posibil. Pe de altă parte,
depistarea cât devreme a
oricărei boli cronice, inclusiv
Alzheimer, este extrem de
importantă pentru modul în
care boala va putea fi ținută
sub control.
Chiar dacă vă știți perfect
sănătos, controlul periodic
la medicul de familie și
efectuarea evaluărilor
necesare permit identificarea
factorilor de risc pentru
anumite boli, luarea măsurilor
necesare pentru controlul
acestora și, nu în ultimul rând,
diagnosticul timpuriu.
Pentru cei ce sunt
diagnosticați cu o boală
cronică, controalele medicale
periodice, evaluările specifice
și respectarea recomandărilor
legate de medicație și stil de
viață sunt esențiale pentru
controlul afecțiunii.
Ca o concluzie, nu există
„prea devreme” dar nici „prea
târziu”, atunci când este vorba
de a avea grijă de sănătatea
noastră. Fiecare dintre noi
este responsabil pentru
propria sănătate!
Pentru a putea aprecia
dacă aveți factori de risc
pentru demență, vă invităm
să completați chestionarul
disponibil pe site-ul Alphega:
www.alphega-farmacie.ro

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
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Efectele secundare ale
contraceptivelor orale
Contraceptivele orale sunt utilizate de foarte multe femei ca
metoda contraceptivă, dar şi ca tratament pentru diferite
tulburări hormonale. Acestea conţin ori estrogen, ori
progestin (progesteron sintetic), ori sunt combinate, şi pot fi
administrate începând cu vârsta de 15 ani. Contraceptivele
orale reprezintă una dintre cele mai sigure metode de
prevenţie a unei sarcini nedorite.
Administrarea pilulelor
anticoncepţionale poate avea
efecte secundare, fiecare
femeie putând reacţiona
diferit, în funcţie de dozajul
hormonal al pilulei. De aceea,
recomandarea de utilizare
trebuie făcută de medicul
ginecolog sau endocrinolog, în
urma unui consult.

Efecte secundare ale
anticoncepţionalelor orale

Pilulele contraceptive au
fost mult adaptate, dozajul
hormonal scăzând mult în
prezent. Există, totuşi, o serie
de efecte secundare întâlnite
la unele femei. Acestea sunt:
• Greaţă
• Sângerări – sau spotting –
între menstruaţii
• Modificarea fluxului
menstrual
• Durere sau sensibilitate la
nivelul sânilor
• Iritaţie vaginală
• Scăderea libidoului
• Modificări ale dispoziţiei
• Creştere în greutate
De obicei, aceste simptome
se remit după câteva luni de
utilizare şi de acomodare
a organismului cu noul

dozaj hormonal. Însă, dacă
persistă sau se accentuează,
este necesar un consult
medical. În urma acestuia vi
se va putea recomanda un set
de analize hormonale, sau vi
se va putea prescrie un alt tip
de contraceptiv oral.

Efecte adverse severe şi riscuri
ale contraceptivelor orale

În funcţie de vârsta femeii,
de greutatea corporală,
de obiceiul de a fuma
sau de anumite afecţiuni
preexistente, pot apărea
şi alte efecte secundare
ale contraceptivelor orale.
Acestea includ:
• Sângerări menstruale foarte
abundende, ce durează mai
mult de o săptămână;
• Depresie ;
• Modificări în acuitatea
vizuală, în cazul femeilor care
poartă lentile de contact;
De asemenea, pilulele
anticoncepţionale pot
creşte riscul de formare de
cheaguri de sânge, ce pot
conduce la atac de cord,
accident vascular cerebral
şi embolism pulmonar.
De aceea, contraceptivele

orale nu sunt indicate
femeilor supraponderale,
imobilizate la pat, cu afecţiuni
cardiovasculare, diabet
zaharat, afecţiuni hepatice,
renale sau tumorale. De
asemenea, acestea nu trebuie
luate în timpul sarcinii, şi
sunt nerecomandate în cazul
femeilor fumătoare cu vârsta
peste 35 – 40 de ani.
S-a observat că utilizarea
de contraceptive orale
poate creşte uşor riscul
de cancer cervical, însă nu
este cert dacă acesta este
un efect al tratamentului
hormonal sau al activităţii
sexuale a femeilor, mult mai
expuse la HPV. De aceea se
recomandă, în continuare,
utilizarea prezervativului
pentru prevenţia bolilor cu
transmitere sexuală.
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Meningita la copii
Meningita este o boală infecţioasă care afectează meningele
– învelişul protector al creierului şi al măduvei
spinării. Meningita poate fi de origine bacteriană,
virală, fungică, determinată de alte afecţiuni,
sau medicamentoasă.
La copii, cele mai frecvente
forme sunt cele bacteriene
(provocate de pneumococ,
meningococ, streptococ
de tip B sau listeria) şi
virale (determinate de
enterovirusuri, virusul
urlian sau virusul herpes
simplex, precum şi de infecţii
anterioare: otită, sinuzită sau
viroză respiratorie).
Meningita la copii este o
urgenţă medicală întrucât,
netratată, poate avea
consecinţe debilitante pentru
tot parcusul vieţii, sau chiar
fatale!

Simptome ale meningitei la
copii şi complicaţii

Sugarii şi copiii cu vârsta
sub doi ani ce se confruntă
cu meningită au simptome
precum: febră, somnolenţă,
plâns necontrolat mai
puternic la ridicarea în braţe,
fotosensibilitate, inapetenţă,
rigiditatea gâtului şi arcuirea
coloanei vertebrale, însoţite
de plâns la încercarea de
aplecare a capului în faţă. De
asemenea, mai pot apărea și:
o umflătură în zona fontanelei,
paloare facială, învinenţirea
buzelor, erupţie cutanată,
privire în gol. Micuţii pot fi
letargici, greu de trezit din
somn, sau agitaţi şi iritabili.
Copiii mai mari resimt, în plus,
durere cervicală, înţepenire
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a gâtului
și sete
intensă.
Neidentificată şi
tratată
la timp,
meningita
poate
determina
leziuni la nivelul
creierului şi
complicaţii grave
pentru viaţa copilului:
tulburări de auz şi de
vedere, dificultăţi de învăţare
şi memorare, convulsii,
afectare cardiacă, pulmonară
şi renală, putând duce şi la
deces.

Diagnosticarea meningitei la
copii şi tratament

Dificultatea celor mici
de a comunica duce la
responsabilizarea părinţilor
în a urmări şi prezenta
simptomele, momentul
apariţiei şi antecedentele
personale în faţa medicului.
Investigaţiile necesare pentru
diagnosticare sunt: examen
clinic, analize de sânge,
tomografie computerizată sau
radiografie de craniu, puncţie
lombară.
Tratamentul va fi diferenţiat
astfel: atunci când cauza este
bacteriană, se vor prescrie
antibiotice. Pentru cauzele
fungice se vor prescrie

medicamente antifungice,
iar în cazurile virale fie un
antiviral, fie antipiretice, și
antiinflamatoare. Pentru a
susține sistemul imunitar este
nevoie de hidratare, igienă şi
odihnă.

Prevenţie

O primă formă de prevenţie
este vaccinarea copilului
conform schemei naţionale
de imunizare, ce cuprinde
vaccinul antipneumococic
conjugat și vaccinul
hexavalent. În plus, sunt
foarte importante igiena
mâinilor, menţinerea
obiectelor persoanle
pentru uz propriu, evitarea
aglomeraţiilor şi a
persoanelor bolnave, mişcare,
odihnă şi o alimentaţie
echilibrată.
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Recuperarea după
infarct miocardic
Infarctul miocardic reprezintă o urgenţă medicală. Cu cât intervenţia medicală este mai rapidă,
cu atât şansele de recuperare sunt mai mari, iar persoana îşi poate relua într-o mai mare
măsură activităţile cotidiene. Este necesar ca timpul scurs după infarct să fie de maximum 4
ore, iar miocardul să poată fi salvat într-un procent semnificativ.
În plus, perioada post-infarct
este foarte importantă
din punct de vedere al
procesului de reabilitare
cardiovasculară, ce are ca
scop prevenirea unui nou
accident coronarian, precum
şi înţelegerea afecţiunii,
aderenţa la tratament şi
îmbunătăţirea calităţii vieţii
pacientului.

Etape în recuperarea după
infarct miocardic

Etapa I – constă în demararea
tratamentului medicamentos
cu scopul de a susţine
funcţionarea inimii, odihnă şi
exerciţii uşoare la pat, urmate
de câteva zile cu plimbări pe
coridor, urcare şi coborâre de
1-2 etaje, cu susţinere şi sub
supravegherea personalului
medical. Etapa I durează din
momentul internării postinfarct până la 5-7 zile, fiind
urmată de activităţi uşoare la
domiciliu şi un regim strict de
viaţă.
Etapa II – începe după
externare şi constă în
urmarea unui program de
exerciţii fizice coordonate de
un fizioterapeut, tratament
medicamentos, consiliere
psihoterapeutică pentru
renunţarea la fumat,
reducerea consumului de

alcool, stabilizarea psihoemoţională a pacientului
precum şi consiliere
nutriţională. În
această etapă, ce
poate ţine până
la 12 săptămâni,
pacientul va
învăţa şi va
adera la un
stil de viaţă
sănătos: fără
fumat, cu
consum redus
de alcool, sare,
grăsimi saturate
de origine animală, o
dietă bogată în fructe,
legume, nuci şi sâmburi
bogaţi în nutrienţi ce susţin
funcţia cardiacă, precum şi
un program consolidat de
antrenamente şi exerciţii
fizice adaptate condiţiei sale.
Etapa III – constă în integrarea
noilor ritualuri şi a dietei în
stilul de viaţă. Această etapă
are drept scop îmbunătăţirea
funcţiei cardiace şi menţinerea
capacităţii de efort. Se vor
efectua exerciţii uşoare
precum mers pe jos, alergare
uşoară, antrenamente
aerobice. De asemenea, se
va menţine o dietă de tip
mediteranean şi se va continua
tratamentul medicamentos,
alături de odihnă.

Pe parcursul celor 3 etape de
recuperare, persoanele care
au suferit un infarct miocardic
se află sub observaţia
medicului curant. Acesta
efectuează teste, examene
clinice şi monitorizări ale
activităţii cardiovasculare,
precum şi cardiopulmonare,
cu scopul de a stabili clasa
de risc şi de a urmări evoluţia
reabilitării. Este esenţială
susţinerea pacientului pentru
a redeveni independent şi a
putea continua activităţile
cotidiene, cu adaptarea
acestora la noua sa condiţie
medicală.
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ÎNGRIJIRE

Aerul din birouri
afectează gândirea
Calitatea aerului dintr-un birou poate avea un impact semnificativ asupra funcției cognitive
a angajaților şi a capacităţii de concentrare. De asemenea, nivelul de poluare al aerului din
interior poate afecta productivitatea acestora, potrivit unei noi cercetări conduse de Harvard
T.H. Chan School of Public Health.
Poluarea din birou

care a fost echipat fiecare
birou al participanţilor la
acest studiu. Senzorii
au reflectat în timp
real concentrațiile de
PM2.5 și CO2, precum
și temperatura
și umiditatea
relativă. În plus,
fiecare participant
a avut o aplicație
personalizată pe
telefon, prin care
putea răspunde la
teste cognitive și
sondaje.

Un număr tot mai mare
de cercetări a arătat că
poluarea aerului are
efecte nefaste asupra
sănătăţii umane,
de la afectarea
plămânilor şi inimii
până la diminuarea
funcției cognitive.
Deși poluanții
atmosferici precum
PM2.5 (particule
fine, mai mici de
2.5 micrometri) pot
pătrunde în mediile
interioare, puține studii s-au
concentrat asupra modului
în care expunerile în interior
la PM2.5 și ventilația aerului
afectează cogniția. Domeniul
de cercetare este deosebit de
important, având în vedere
procentul mare de timp pe
care oamenii îl petrec în
interior, mai ales în birouri.

Cum afectează gândirea
aerul poluat din birouri

Studiul desfăşurat de
cercetătorii Harvard timp
de un an, până în martie
2020, a inclus peste 300 de
participanţi – angajaţi în
birouri din 6 ţări din întreaga
lume, în domenii precum
inginerie, investiții imobiliare,
arhitectură și tehnologie.

45

Oamenii de ştiinţă au
constatat că, atunci când
concentrațiile crescute de
particule fine (PM2.5) și
nivelurile ridicate de dioxid
de carbon (CO2) sunt asociate
lipsei ventilației, testele
cognitive aplicate angajaţilor
au întregistrat timpi de
răspuns mai lenţi și precizie
redusă. Îngrijorător este
faptul că aceste tulburări
ale funcției cognitive au avut
loc la concentrații de PM2.5
și CO2 comune în mediile
interioare.
Monitorizarea calităţii aerului
a fost realizată cu ajutorul
unor senzori de mediu cu

Astfel, participanţii au
efectuat teste la niveluri
de poluare scăzute dar şi
ridicate, şi s-a putut observa
că timpii de răspuns au
fost mai lenți pe măsură ce
nivelurile de PM2.5 și CO2
au crescut. De asemenea,
pe măsură ce concentrațiile
ambilor poluanți au crescut,
participanții au completat
corect mai puține întrebări în
timpul alocat.
Studiul demonstrează că
metodele de prevenţie
a infecţiilor respiratorii
în rândul angajaţilor
- micşorarea densităţii în
birouri şi aerisirea frecventă –
ar putea fi extinse şi la funcția
cognitivă și productivitatea
acestora, conducând la un
mediu de lucru mai sănătos.

ÎNGRIJIRE

Psihonutriția

- dieta care te ajută să slăbești pe viață
Dietele de slăbire, ca necesitate sau modă, pot fi făcute sub control medical sau pe cont
propriu. Pot fi chiar un stil de viață pentru anumite persoane. Atunci când o dietă „dă greș”,
apare descurajarea și tendința de a renunța, în ciuda efortului depus până atunci.
Despre psihic şi alimentaţie

În sprijinul celor care doresc
să slăbească și să se mențină
la o anumită greutate poate
veni psihonutriția, știința
care studiază relația dintre
minte și hrană și care aduce
împreună experții în nutriție și
psihologie. Aceștia abordează
nu doar alimentația în sine, ci
și tiparele comportamentale,
emoționale și cognitive care
influențează modul în care
persoana se raportează la
aceasta.
Psihonutriția încurajează
conștientizarea motivelor
pentru care persoana are
anumite preferințe alimentare
(mâncatul pe fond emoțional
sau de stres), ajută persoana
să formeze noi obiceiuri și

o ghidează în procesul de
dezvoltare a unor abilități de
gestionare a emoțiilor sau
stresului, în cultivarea unei
imagini pozitive de sine și a
unor atitudini sănătoase față
de alimentație. Rezultatele
acestei ştiinţe se văd pe
termen lung, datorită
abordării personalizate,
profunde, a relației pe care
o avem fiecare dintre noi cu
hrana.

4. Conștientizați momentele
de instalare a senzației de
sațietate și opriți-vă.

Iată câteva sfaturi generale
pe care le puteți aplica în viața
dumneavoastră, pentru a
reconfigura modul în care vă
raportați la propria nutriție:
1. Conștientizați momentele
de instalare a senzației de
foame.

6. Eliminați aportul de zahăr
rafinat şi dulciuri procesate
timp de 2 săptămâni și
observați modul în care corpul
reacționează la această
schimbare.

2. Mâncați lent și conștient.
Încetiniți ritmul, simțiți
textura alimentelor, gusturile
și modul în care variază
acestea. Bucurați-vă
de savoarea fiecărei
îmbucături.
3. Eliminați
distragerile
și activitățile
făcute simultan.
Nu lucrați în
timp ce mâncați,
nu mâncați din
mers, nu citiți
– toate aceste
activități vă fac să
mâncați repede și
mult.

5. Observați efectele
alimentației asupra
dumneavoastră, atât ca
impact imediat, cât și după
câteva ore sau chiar a doua
zi. Alimentația vă poate afecta
dispoziția, capacitatea de
concentrare a atenției sau
calitatea somnului.

Modificarea greutății și a
aspectului corporal este
o misiune care implică
voință și efort – nu doar
pentru a ajunge acolo, ci și
pentru a menține în timp
rezultatele. Pentru a trece
testul timpului, este nevoie
nu doar de resursele corpului
(un metabolism echilibrat,
un microbiom sănătos, de
exemplu), ci și de alegeri
conștiente, deprinderi
sănătoase și mai ales
cunoaștere de sine.
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REȚETĂ
DE SEZON

Seminţele de in

- beneficii pentru sănătate
Seminţele de in pot fi aurii sau castanii şi reprezintă o sursă importantă de acizi graşi esenţiali
Omega 3 cu rol antiinflamator şi protector cardiovascular. Fie că le presărăm peste cerealele
cu lapte sau cu iaurt de dimineaţa, fie că le încorporăm în diferite preparate, seminţele de in
vor fi pisate sau uşor măcinate într-o râşniţă de sare, cu scopul de a sparge învelişul exterior
dur, nedigerabil.
Informaţii nutriţionale

O lingură de seminţe de in
conţine până la 45% ulei,
proteine, fibre, acizi graşi
Omega 3, dar şi 10% din doza
zilnică recomandată (DZR) de
vitamina B1, 9% din DZR de
cupru, 8% din DZR de mangan,
7% din magneziu, precum şi
fosfor, seleniu, zinc, vitamina
B6, fier şi folat.

Beneficii pentru sănătate

Datorită concentraţiei mari
de Omega 3, un inhibitor ale
creşterii tumorale, seminţele
de in contribuie la reducerea
riscului de dezvoltare a anumitor
tipuri de cancer, precum
cancerul de sân, de colon sau de
prostată.
Seminţele de in pot fi un
protector cardiovascular şi de
normalizare a hipertensiunii
arteriale, datorită mineralelor
şi acizilor Omega 3. Mai multe
studii au sugerat că dietele
bogate în semințe de in Omega-3
ajută la prevenirea întăririi
arterelor și împiedică formarea
plăcii arteriale. De asemenea,
seminţele de in au efect de
reducere a colesterolului de tip
LDL din sânge.
Persoanele cu boli
inflamatorii de plămâni (astm)
sau neuronale (Parkinson) pot
beneficia de aportul de acizi
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Omega 3 şi lignani, printr-o
dietă bogată în seminţe de
in, ce reduc inflamația care
însoțește aceste boli, blocând
eliberarea anumitor agenți
proinflamatori.
Atenţionări: consumul
de seminţe de in şi ulei
din seminţe de in nu este
recomandat în sarcină,

alăptare, persoanelor
alergice şi celor cu disconfort
abdominal. Semințele de in
trebuie consumate cu multă
apă sau alte lichide, şi nu
trebuie luate în același timp
cu medicamentele orale.
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MIȘCARE

Greşeli care distrug
coloana vertebrală
Coloana vertebrală este pilonul central al desfăşurării oricărei activităţi fizice: de la mers şi
activităţile zilnice, până la sporturi de performanţă. De aceea este esenţial să o protejăm şi să
acţionăm cu promptitudine atunci când se resimt dureri.
Cum putem preveni afectarea
coloanei vertebrale? În primul
rând, aflând care sunt cauzele
și, apoi, urmând sfaturile
pentru corectarea acestora.

Greşeli care pot distruge
coloana vertebrală

1. Postura incorectă şi
îndelungată în bancă şi la
birou, atât în copilărie cât
şi în adolescenţă, poate
provoca deformarea coloanei
vertebrale, dureri intense
şi boli precum scolioză şi
sciatică. Copiii vor fi învăţaţi
să menţină trunchiul drept, cu
umerii aliniaţi, dar relaxaţi. În
bancă vor sta îndreptaţi cu tot
corpul înainte, iar la scaunul
de birou se poate pune un
prosop rulat, în dreptul zonei
lombare, pentru relaxarea
musculaturii şi menţinerea
unei poziţii corecte. La fiecare
oră se ia o pauză de 10 minute
de mişcare.
2. Ridicarea de greutăţi
prea mari, într-un
mod greşit, poate
crea leziuni la nivelul
coloanei vertebrale.
Ghiozdanul de
şcoală nu trebuie
să depăşească 1015% din greutatea
copilului şi va fi purtat
pe ambii umeri. Orice
greutate va fi ţinută ferm
lângă corp şi ridicată, prin

flexarea genunchilor, utilizând
musculatura picioarelor în
locul celei a spatelui.
3. Sedentarismul şi
alimentaţia nesănatoasă
duc la rigidizarea coloanei,
la inflamaţia sistemică şi
la creşterea în greutate
– kilogramele în plus pun
presiune pe coloană şi pe
articulaţii, ducând la dureri
şi alte probleme de sănătate.
Exerciţiile fizice constante, de
la joaca în aer liber şi sportul
în copilărie, la alergare
uşoară, arte marţiale, înot,
drumeţii pe munte şi alte
tipuri de activităţi fizice
moderate, la vârsta adultă,
tonifică musculatura, ce preia
din greutatea susţinută de
coloană. Alimentele bogate
în calciu, vitamina D şi

magneziu sunt necesare
pentru oase puternice.
4. Ignorarea durerilor
repetate de spate sau
şold, chiar dacă acestea se
ameliorează după tratament
simptomatic. Durerile de
spate pot fi un semn al
afectării coloanei vertebrale.
În plus, este posibil ca zona
dureroasă să nu corespundă
cu locul unde se află
problema la nivelul coloanei.
Medicul reumatolog va da un
diagnostic şi va recomanda
tratamentul adecvat,
fizioterapie, masaj sau, în
cazuri severe, intervenţie
chirurgicală.
5. Excesul de activităţi fizice,
sportive sau gospodărești,
poate afecta atât coloana
vertebrală cât și alte articulații.
Planificați-vă echilibrat
activitățile, faceți încălzirea și
respectați pauzele.
6. Imobilizarea prelungită
la pat, în diferite afecțiuni,
după un traumatism
sau o durere intensă
de spate, duce la
pierderea flexibilităţii
musculoscheletice. Se
recomandă mobilizarea
cât mai rapidă, cu mişcări
uşoare, şi creşterea
treptată a intensităţii, pe tot
parcursul reabilitării.
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LA DRUM
CU ALPHEGA

Morile de apă de pe
Râul Rudăria, Eftimie Murgu
Când ne gândim la Banatul
Montan, printre primele
lucruri care ne răsar în
minte sunt stâncile semeţe,
cascadele spectaculoase,
pajiştile înţesate de căpiţe, dar
şi morile de apă de pe Valea
Rudăriei. Am aflat recent că
râul nu a fost dintotdeauna
năvalnic, ci cursul lui a fost
modificat de oamenii locului
acum sute de ani, pentru a
servi măcinatului de grâne cu
ajutorul morilor de apă. Zona
Rudăriei, învăluită în legende,
a fost readusă la viaţă cu
ajutorul Complexului Muzeal
Naţional Astra din Sibiu, şi a
voluntarilor de la Asociaţia
Acasă în Banat. Vă invităm să
o exploraţi, pentru început,
în paginile Revistei Alphega
Farmacie, iar apoi printr-o
vizită concretă.

Cum ajungeţi la Complexul
Mulinologic de la Rudăria
Satul Eftimie Murgu a
purtat, înainte, numele
de Rudăria, de la
râul omonim ce îl
străbate, însă a
fost redenumit
după marele
paşoptist Eftimie
Murgu, născut
aici în anul
1805. Pentru a
ajunge în Eftimie
Murgu, situat
în apropierea
Parcului Naţional
Cheile NereiBeuşniţa, la poalele
Munţilor Almăjului,
trebuie să deviaţi la
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stânga din DN 57B, dacă veniţi
dinspre Orşova, şi la dreapta
dacă veniţi dinspre Oraviţa,
urmând marcajele. Veţi intra
în satul cu case îngrijite ce
ascund pe partea dreaptă
câteva mori din Complexul
Mulinologic de la Rudăria.
Restul morilor se află în aval
de sat, la intrarea în Cheile
Rudăriei. Accesul spre mori
este posibil acum, datorită
proiectului „Traseul Morilor
De Apă Din Rudărie”, traseu
ce poate fi parcurs pe jos
în maximum trei ore, şi cu
bicicleta în maximum două
ore. Timpul include mici
popasuri pentru fotografii și
explorarea morilor.

Scurt istoric al complexului

Chiar dacă localitatea este
atestată încă din secolul

al XIII-lea, iar morile din
secolul a XVIII-lea, se ştie
că utilizarea morilor de apă
a pătruns în spaţiul sudcarpatic în urmă cu aproape
2000 de ani. Aşadar, este
dificilă datarea construcţiilor
existente astăzi pe cursul
râului Rudăria. Acestea au
fost construite şi utilizate încă
de la început, în devălmăşie,
de mai multe familii. Sistemul
este şi astăzi unul bazat
pe liste, în care rândaşii îşi
aşteaptă rândul pentru a
măcina grâul sau porumbul,
după un program bine stabilit.
Morile au fost ridicate
din lemn și piatră, în stil
arhitectural tradițional, pe
fiecare mal al râului dar şi
pe centru, acolo unde se
formează o mică insulă. În
prezent, mai există 22 de mori
cu ciutură, însă nu toate sunt
utilizate. Cel mai interesant
este, însă, modul în care
oamenii au reuşit să
exploateze potenţialul
râului, ridicând
stăvilare din piatră
şi buşteni de lemn
pentru a crea
căderi de apă
ce vor învârti
roata morilor,
deviind cursul
prin străpungeri
de tuneluri
în stâncă, şi
construind
jgheaburi lungi ce
prind apa râului şi
o direcţionează către
axul morii.

râu, se ridică o lumină caldă
şi blândă ce se transformă
într-o zână. Aceasta le-a
îndeplinit dorinţa de a
redeveni tineri pentru a-şi trăi
dragostea împreună. A urmat
o nuntă ca-n poveşti. Se spune
că, şi astăzi, zâna cea bună
se înfiripă din spiritul apei şi
al morii, pentru a le îndeplini
dorinţele oamenilor cu suflet
bun şi curat. Mai sunt şi alte
legende, însă vă lăsăm să le
aflaţi singuri, intrând în vorbă
cu localnicii pe care i-aţi putea
găsi chiar la mori.

În
interiorul
micilor construcţii
din lemn se află coşul pentru
grăunţe, piatra de moară
superioară, mobilă, şi piatra
inferioară, fixă. Prin acţiunea
apei, paletele de metal din
subsolul construcţiei sunt
învârtite, iar acestea rotesc
piatra superioară mobilă.
Prin frecarea celor două
pietre de moară, grăunţele
sunt măcinate lent, rezultând
o făină cu un gust aparte,
utilizată şi astăzi de localnici
pentru a prepara pâine şi
mămăligă, dar şi pentru a
o vinde turiştilor ce le trec
pragul sau vizitează morile.

Numele morilor şi legendele
locului

Morile de pe Valea Rudăriei
poartă numele vechilor
familii din sat (Bruşoanea,
Micloşoanea, Popeasca,
Prundulea sau Viloanea), a
locului în care se află (Podul
Ilochii sau La Tunel), sau
a unui lucru reprezentativ
pentru acea moară
(Îndărătnica de la Perete, sau
Îndărătnica Dintre Râuri).
De ce credeţi că se numesc

unele mori
„îndărătnica”?
Pentru că roata de
moară se învârte în sensul
invers acelor de ceasornic,
astfel localnicii atribuindule puteri supranaturale de a
da timpul înapoi și a readuce
tinereţea celor care pătrund în
universul lor magic.

Peisajul care vă va însoţi
de-a lungul traseului este
foarte variat, de la satul cu
deschideri largi de-o parte
și de alta a râului, și până la
pereţii stâncoşi ai Cheilor
Rudăriei, în care râul şi-a
săpat cursul. Aerul curat,
vegetaţia din belşug, florile
multicolore şi ciripitul
păsărilor vă vor încânta toate
simţurile.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour

Cele mai multe legende se
leagă de Moara Îndărătnica
Dintre Râuri, despre care
localnicii spun că este
locul în care o zână
bună le-a redat
tinereţea lui Mihai
şi Auricăi, doi
bătrânei între
care, cu zeci de
ani înainte, se
înfiripase o iubire
aparte ce dăinuse
în timp. Mihai
provenea dintr-o
familie bogată, pe
când Aurica era fiica
unor ţărani săraci. Cei
doi s-au cunoscut la moară,
însă iubirea lor nu a putut fi
consfinţită, mistuind inimile
tinerilor, care s-au reîntâlnit
la aceeaşi moară după ani şi
ani. Rememorându-şi vieţile
şi trăirile, au văzut cum, din
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