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EDITORIAL

Ce îți spune firul de păr
despre sănătatea ta?
Dr. Mariana Olingheru, Medic specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Firul de păr poate oferi multe informații despre sănătate,
printr-o simplă privire a medicului dermatolog și până
la analiza microscopică de laborator, ce poate
identifica peste 35 de minerale esențiale pentru
creștere, vitalitate, vindecare, starea de bine
sau responsabile de intoxicații cu metale grele.

Ce este analiza minerală
tisulară?

Analiza minerală tisulară a țesuturilor părului, este
un test cantitativ, sigur și
non-invaziv, care măsoară
compoziția minerală a părului
și reflectă nivelul de nutrienți
și elemente toxice din corp.
Analiza este considerată de
mulți specialiști de medicină
integrativă, naturopați și
nutriționiști ca fiind unul
dintre cele mai valoroase
instrumente de screening
pentru prevenție și în
îngrijirea cotidiană a sănătății,
fiind susținută de un corp
impresionant de literatură
științifică internațională.
Sunt necesari doar 3
centimetri de la rădăcina

4

firului de păr
de pe scalp.
Lungimea
corespunde
unei perioade
medii de 3 luni în
care firul de păr a
crescut preluânduși mineralele și alte
substanțe din sânge, iar
rezultatele vor prezenta
fluctuațiile acestora în
organism, pentru respectivul
interval de timp.

Diferența dintre analizele
de sânge și analiza minerală
tisulară

Spre deosebire de analizele de
sânge care semnalează valori
sau modificări de moment ale
substanțelor vitale și care pot
fi influențate de alimentație,
de suplimente alimentare sau
tratamente medicamentoase,
de infecții sau inflamații din
organism, analiza minerală
tisulară este o analiză
longitudinală ce evidențiază
nivelurile mineralelor
și ale altor substanțe în
timp. În plus, firul de păr
înmagazinează metalele grele
ingerate sau inhalate, pe care
sângele nu le conține, analiza

firului de păr fiind, astfel,
relevantă pentru procesul de
detoxifiere a organismului.

Ce informații poate furniza
analiza minerală tisulară?

Analiza minerală tisulară
oferă informații despre
activitatea metabolică,
nivelurile a peste 35 de
minerale din corp, substanțe
medicamentoase, droguri,
metale toxice, dar și despre
dezechilibrele minerale
ce pot influența activitatea
vitaminelor din corp.
Medicii oferă pacienților,
alături de rezultatele
standard, un raport de
evaluare cuprinzătoare
despre nivelurile de minerale,
proporții și metale toxice
detectate la nivelul firului
de păr, recomandări privind
alimentele ce trebuie
consumate sau evitate, în
conformitate cu indicatorii
individuali. Așadar, medicul
poate recomanda schimbarea
stilului de viață, tratamente
cu suplimente alimentare,
inclusiv poate demara o
anchetă epidemiologică
pentru identificarea surselor

de metale grele din mediul
pacientului și a modalităților
de eliminare a acestora.

Importanța mineralelor

Mineralele sunt esențiale
pentru organismul uman.

Ele oferă suport structural
oaselor și dinților și mențin
pH-ul corpului, echilibrul apei
în organism, funcționarea
normală a inimii, activitatea
nervoasă optimă, contracțiile
musculare, producția de
energie și reacțiile enzimatice.
De asemenea, mineralele
sunt implicate în producția
și depozitarea vitaminelor
în organism. Ele sunt
„cărămizile” pe care se
bazează corpul uman în
funcționarea sa. Caracteristic
este că multe minerale nu pot
fi produse de corpul uman, iar
excesul unora dintre
ele nu poate fi
eliminat,

corpul transformându-le în
toxine.

Dezechilibre și toxine

Sănătatea noastră poate fi
deteriorată de dezechilibre
minerale și excese de

metale grele toxice. Cele
mai frecvente afecțiuni
agravate de aceste stări
sunt bolile cardiovasculare,
hipercolesterolemia,
hipertensiunea arterială,
migrenele, dificultățile de
învățare și hiperactivitatea la
copii.
Metale grele sunt:
• aluminiul, ingerat prin
intermediul alimentelor
care îl conțin, sau în timpul
preparării termice în vase
cu aluminiu, inhalat din aer
sau absorbit transdermal din
anumite produse cosmetice,
mai ales antiperspirante.

Cantități mici de aluminiu
nu produc efecte adverse în
organism, însă depășirea
pragurilor admise poate
provoca intoxicare.
• mercurul, întâlnit în roci
vulcanice și minereuri, este

toxic pentru organismele
vii. Intoxicația cu mercur
afectează sistemul nervos
central, rinichii și tractul
gastrointestinal.
• plumbul este foarte
răspândit în obiectele de uz
casnic, jucării, materiale
de construcții etc. Cei mai
vulnerabili la intoxicația cu
plumb sunt copiii, cu efecte
adverse la nivelul sistemului
nervos (hiperactivitate,
dificultăți de concentrare),
cardiovascular, renal și chiar
reproducător.
Responsabile pentru
dezechilibrul nivelurilor
optime ale mineralelor
din organism sunt dieta
improprie, bazată de
alimente de tip fast-food,
ultraprocesate, stresul
cronic, poluarea din aer,
apă și sol. De asemenea,
unele tratamente conduc
la epuizarea rezervelor
de minerale nutritive din
organism sau pot spori
cantitatea de metale toxice –
tratamentele cu medicamente
diuretice, antiacide, aspirină și
contraceptive orale.
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SFATUL
SPECIALISTULUI

Protecție solară

Alegem filtru chimic sau mineral?
Protejarea pielii de razele ultraviolete (UV) ale soarelui, cu scopul de a preveni
fotoîmbătrânirea și a diminua riscul de cancer al pielii, trebuie să constituie o preocupare
serioasă în sezonul cald. Ne putem proteja cu ajutorul hainelor, prin purtarea pălăriilor cu
borul larg și a ochelarilor de soare, dar și prin evitarea expunerii în intervalul 11:00-16:00. De
asemenea, este esențială utilizarea produselor de fotoprotecție cu SPF (sun protection factor)
de minimum 30, persoanelor cu pielea deschisă la culoare, fiindu-le recomandate chiar valori
superioare, reaplicate la fiecare 2 ore.
Tehnologia utilizată pentru
asigurarea protecției solare
este reprezentată de două
tipuri majore de filtre UV:
filtre chimice și filtre minerale
sau fizice. Ambele tipuri au
beneficii și dezavantaje, iar
alegerea celui mai potrivit tip
de filtru solar vă aparține.

Protecție solară cu filtru
chimic

Cele mai numeroase produse
de fotoprotecţie sunt cele
cu filtru chimic, bazat pe
utilizarea de substanțe
chimice cum ar fi Butyl
Methoxydibenzoylmethane,
Disodium Phenyl
Dibenzimidazole
Tetrasulfonate, Methyl
Anthranilate, BisEthylhexyloxyphenol
Methoxyphenyl Triazine.
Acestea pătrund în piele,
iar după 20 de minute de
la aplicare, absorb razele
solare ce ajung în contact cu
epiderma.
Avantaje: nu necesită
aplicarea în cantități mari,
mențin aspectul natural
al pielii și au o eficiență
semnificativă. Formulele
cu filtre multiple asigură
protecție cu spectru larg,

atât împotriva razelor UVA,
cât și UVB, ambele fiind
responsabile de îmbătrânirea
prematură a pielii.
Dezavantaje: substanțele
chimice pătrund în piele,
putând provoca reacții
alergice, iritații și chiar
tulburări hormonale, iar o
parte dintre ele pun în pericol
biodiversitatea mărilor și
oceanelor. Este motivul
pentru care organizații de
sănătate din întreaga lume
au interzis anumite substanțe
chimice, precum oxibenzona
și octinoxatul.

piele sensibilă, predispusă
la rozacee. Substanțele
minerale nu pătrund în piele și
protejează imediat împotriva
radiațiilor UV.
Dezavantaje: soluția minerală
rămâne adesea în strat mai
gros pe piele decât soluția
chimică cu același SPF. Prin
urmare, acestea ar putea să
nu fie cea mai bună alegere
pentru pielea grasă. Unele
soluții minerale pot lăsa însă
urme albe pe piele.

Protecție solară cu
filtru mineral
Filtrele fizice de
protecție solară
sunt particule
fine de minerale
– dioxid de titan
sau oxid de
zinc – care se
aplică și rămân
pe suprafața pielii,
având capacitatea
de a reflecta
radiațiile UV.

Avantaje: filtrele minerale
nu sunt iritante, putând fi
utilizate de persoanele cu
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ANALIZE MEDICALE
EXPLICATE

Un nou test de
sânge poate
detecta cu
exactitate boala Alzheimer

Imagistica creierului și analiza lichidului cerebrospinal sunt două dintre cele mai comune
moduri prin care medicii pot detecta semnele precoce ale bolii Alzheimer la oameni. Testele
sunt costisitoare și invazive, și nu sunt disponibile majorității celor expuși riscului la această
afecțiune neurodegenerativă.
Un test de sânge dezvoltat
recent de către cercetătorii
de la Școala de Medicină a
Universității Washington,
St. Louis, a arătat rezultate
promițătoare în detectarea
semnelor precoce ale bolii
Alzheimer.
Boala Alzheimer apare din
cauza acumulării de betaamiloid, o proteină care se
adună în plăci „lipicioase” pe
creier (cele mai responsabile
proteine fiind beta-amiloid
40 şi beta-amiloid 42). Aceste
plăci afectează transmiterea
semnalelor la nivelul
celulelor creierului și pot
duce la moartea celulelor.
Simptomele experimentate
de pacienţi includ pierderea
memoriei, modificări ale
dispoziției, halucinaţii și
dificultăți în vorbire.

Beta-amiloid în sângele
uman – un potențial răspuns?
Noul studiu, publicat în
revista Neurology, a început
cu o întrebare de bază despre
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producția de beta-amiloid
și de ce plăcile de amiloid
se dezvoltă pe măsură ce
oamenii îmbătrânesc.
Cercetătorii au urmărit
măsura în care proteina
beta-amiloid este îndepărtată
din sistemul nervos
central, având în vedere că
aproximativ 50% din aceasta
este transferată în mod
natural, prin bariera hematoencefalică, în sânge.
Pentru a valida ipotezele
de lucru, au fost utilizate
mostre şi analize imagistice
provenite de la pacienţi fără
deficienţe cognitive, pacienți
cu deficit cognitiv minor şi
pacienți diagnosticaţi cu boala
Alzheimer, incluşi în baze de
date internaţionale.
Descoperirile echipei au
dezvăluit că testul de sânge
a fost eficient în prezicerea
prezenței beta-amiloidului
în organism. În plus, atunci
când cercetătorii au luat în
considerare prezența unei
anumite variante a genei

APO ε4 – un factor genetic de
risc, cunoscut pentru boala
Alzheimer – alături de testul
de sânge, au obținut un grad și
mai mare de acuratețe pentru
prezicerea bolii Alzheimer.
Aceste rezultate sugerează
utilitatea unei astfel de
analize de sânge, atât pentru
screeningul persoanelor fără
deficienţe cognitive, în sensul
înscrierii lor în studiile clinice
de prevenire a bolii Alzheimer,
cât și pentru testarea
persoanelor cu deficiențe
cognitive deja instalate,
pentru a se stabili tipul de
demenţă existentă.
În ciuda omogenităţii
pacienţilor incluşi în acest
studiu, rezultatele sale
validate ştiinţific sunt
promiţătoare în sensul
accesibilizării metodelor de
diagnosticare a unor categorii
mult mai ample de persoane
ce pot fi afectate de această
maladie

TEHNOLOGIA
ÎN SĂNĂTATE

Aplicaţii pentru o
alimentaţie sănătoasă şi
formă fizică excelentă

Planuri personalizate de nutriţie, antrenamente atractive, obiective uşor de stabilit şi urmărit
în timp – toate sunt accesibile pe dispozitivele mobile, datorită aplicaţiilor dezvoltate de
nutriţionişti şi antrenori, disponibile în Google Play şi App Store. Motivaţia vă aparţine!
Eat & Track - Calculator
calorii, jurnal alimentar

Aplicaţie în limba română
pentru monitorizarea
alimentaţiei, pe baza
scanării codurilor de bare
ale produselor, introducerii
de fotografii, sau selecţiei de
alimente similare din baza
de date deja existentă. Este
un mod facil de a ţine un
jurnal de nutriţie ce include
şi opţiunile de a personaliza
obiectivele, de a selecta
timpul alocat activităţii fizice
dintr-o gamă extinsă de tipuri
de exerciţii pe diferite niveluri
de intensitate. Aplicaţia oferă
acces la nutriţionişti din ţară,
precum şi la sute de reteţe
sănătoase ce conțin informaţii
nutriţionale detaliate. Varianta
PRO, contra cost, oferă și
câteva extra opţiuni utile.

MyPlate Calorie Counter

Aplicaţie dezvoltată de echipa
din spatele website-ului
www.livestrong.com,
ce facilitează controlul
asupra caloriilor obţinute
din alimentaţie, şi modul
în care le puteţi arde prin
antrenamente scurte şi
atractive. Aplicaţia oferă
acces la o mulțime de funcții
gratuite, pentru a vă ajuta să

aveţi grijă de sănătate şi de
tonifierea musculaturii. Vă
puteţi urmări alimentația şi
vă puteți antrena de acasă,
cu ajutorul cunoştinţelor
puse la dispoziţie gratuit
de către specialişti
în domeniu. Există şi
opţiunea de abonament.

Lifesum: Healthy Eating

Aplicaţie cu interfaţă
foarte prietenoasă şi ușor
de utilizat, care corelează
informaţiile despre alimentele
consumate cu activitatea fizică
efectuată în decursul unei zile,
introdusă de către utilizator.
Varianta de bază oferă multe
opţiuni de urmărire a dietei, a
caloriilor și macronutrienţilor
consumaţi (carbohidrați, proteine
și grăsimi). Diete precum paleo,
ketogenică, diete de excludere
a zahărului din alimentaţie,
diete proteice, program de
fasting, informaţii nutriționale
detaliate (potasiu, sodiu, fibre,
zahăr adăugat, grăsimi saturate,
grăsimi nesaturate și colesterol)
şi alte opţiuni pot fi accesate
contra cost.

MyFitnessPal: Calorie
Counter

alimente recunoscute, atât pe
bază de scanare a codului de
bare cât şi prin introducerea
manuală a denumirii. Este
un instrument de urmărire
a caloriilor (gratuit) şi a
celorlalţi macronutienţi
(contra cost). Secţiunea de
antrenamente este contra
cost, la fel ca şi opţiunea de
a scana direct conţinutul
farfuriei. Această funcţie
face ca înregistrarea întregii
mese să fie mult mai rapidă,
furnizând rezultate în timp
real, pe bază de inteligență
artificială.

Aplicaţie care oferă o bază
de date extensivă ce conține
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FARMACIA
VERDE

Sulfina

- remediu pentru nervozitate şi insomnie
Luna iunie aduce cu sine o bogăţie de plante medicinale ce cresc spontan pe pajiştile din
întreaga ţară. Sulfina (Melilotus officinalis) este una dintre cele mai parfumate, cu flori
micuţe de un galben strălucitor, ce ascund multiple beneficii pentru sănătate. Cele mai
importante sunt de inducere a stării de relaxare şi somnolenţă alături de reducerea anxietăţii
şi nervozității.
Sulfina – de la legendă la
studii ştiinţifice

Se spune că Hipocrate
l-a rugat pe Dumnezeu
să îi dăruiască
o plantă cu
proprieţăţi sedative
pentru pacienţi,
descoperind
ulterior sulfina,
despre care a
considerat că au
adus-o îngerii. Atât
erau de diafane florile
şi de relaxantă infuzia
preparată din acestea.
Sulfina înfloreşte din iunie
până în august şi creşte în
arbuşti de un metru înălţime,
pe păşuni joase, pe marginea
căilor ferate sau a drumului,
putând fi găsită chiar şi la
1200 de metri altitudine,
prin fâneţe de munte. Florile
sale au un parfum de dulce,
aromat şi relaxant iar pentru
tratamente se utilizează
florile, frunzele şi tulpinile
superioare.
Sulfina funcţionează ca
un bun sedativ şi calmant
psihic, alături de sunătoare
contribuind la calmarea
anxietăţii şi stărilor de teamă.
În plus, cercetări realizate
în rândul persoanelor care
sufereau de insomnie au
demonstrat efectul relaxant,
inducerea somnolenței,
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infarctului miocardic alături
de plante precum ginkgobiloba.

Recoltare şi
conservare

Sulfina se va recolta
în zilele însorite,
după ora 12:00, din
zone nepoluate, prin
tăierea inlforescenţei
împreună cu frunzele
şi tulpina superioară.
Planta se va usca în
locuri umbrite, în straturi
subţiri şi poate păstra în
săculeţi de hârtie, pânză din
bumbac sau in până la 2 ani
de zile.
diminuarea numărului
trezirilor nocturne şi
ameliorarea calităţii somnului.
Efectele sale benefice
(scăderea hiperteniunii
arteriale, calmarea ritmului
cardiac şi a atacurilor de
panică) pot fi susţinute prin
adăugarea de 20-30 de picături
de tinctură de valeriană într-o
cană de infuzie de sulfină şi
administrarea în cure de 4
săptămâni cu câte 4 căni pe zi.
Sulfina are efecte
antiiflamatoare, coagulante
şi vasodilatatoare fiind un
bun remediu în afecţiunile
cardiovasculare şi circulatorii:
hipertensiune arterială,
tromboze şi chiar în prevenţia

Prepararea sulfinei pentru
relaxare şi somn

Infuzia de sulfină: adăugaţi o
linguriță de plantă uscată la
250 ml apă fierbinte, timp de
10 minute. Consumaţi cu o oră
înainte de culcare.
Băile calde cu sulfină, timp de
15-20 de minute, au un efect
relaxant pentru adulţi şi copii
deopotrivă. Adăugaţi o mână
de flori uscate de sulfină
în apa caldă din baie cu 10
minute înainte de îmbăiere.

FARMACIA
VERDE

Contaminarea plantelor
medicinale cu metale grele
Plantele medicinale sunt utilizate de mii de ani în prevenţia sau
tratamentul anumitor boli, dar şi în calitate de ingrediente,
în alimente. Dezvoltarea industriei, extracţiile
metalifere şi petroliere, utilizarea pesticidelor şi
poluarea mediului înconjurător constituie, însă, un
pericol în ceea ce priveşte siguranţa consumului
plantelor provenite din medii necontrolate.
Cercetătorii avertizează
cu privire la siguranța
medicamentelor pe bază de
plante medicinale, după ce
studiile au indicat că unele
specii pot absorbi cantităţi
mari de metale grele, iar
suplimentele naturale conţin
reziduuri din aceste metale.

Metale grele şi efectele
asupra sănătăţii

Metale grele se află în apă,
aer, sol şi în alimentele de
origine animală şi vegetală.
Tipul şi concentraţiile
sunt influenţate de zona
geografică, activitatea
industrială şi procesul de
producţie. Aşadar, chiar dacă
anumite valori sunt normale
şi nu afectează organismul
uman, deseori acestea pot fi
depăşite. Metale grele precum
crom, cupru, cobalt, plumb,
mercur, nichel pot avea efecte
toxice asupra organismului
prin ingerare, inhalare sau
contact cu pielea, mai ales în
cazul persoanelor cu alergii.
Intoxicarea cu metale grele
afectează sistemul digestiv,
neuronal, plămânii, ficatul şi
rinichii, şi include următoarele
simptome: greaţă şi
vărsături, letargie, insomnie,

hiperactivitate,
dificultate de
concentrare
şi gândire mai
ales la copii,
nervozitate, dureri
de cap şi instabilitate
emoţională. Cea mai
relevantă metodă de
a depista intoxicarea cu
metale grele este analiza
firului de păr.

Transferul metalelor grele
în plante şi în preparatele
fitoterapeutice

Plantele medicinale
sunt recunoscute pentru
capacitatea de absorbţie a
mineralelor din sol, însă,
alături de cele benefice se
află şi metale grele. Cercetări
ştiinţifice atât din România,
cât şi din alte ţări, au
evidenţiat faptul că anumite
specii de plante medicinale
prelevate din arii contaminate
(zone industriale precum
Copşa Mică, Baia Mare,
Năvodari, din China sau India)
au niveluri ridicate de metale
grele. Acestea ar fi plopul
negru, muşeţel, păpădie,
coada şoricelului, sunătoare,
coada calului, lumânărica, dar

şi arbuştii de ceai Camellia
Sinensis din anumite zone din
India. În acelaşi timp, este de
remarcat faptul că reziduurile
de metale grele trec în mică
măsură şi în produsele
fitoterapeutice obţinute din
plante: infuzii, tincturi, uleiuri
esenţiale.
Pentru a vă proteja de
contaminarea plantelor
medicinale cu metale grele
este important să recoltaţi
plantele din zone nepoluate
şi să consumaţi produse
fitoterapeutice doar din plante
provenite de la producători ce
deţin certificări pentru calitate
şi siguranţă alimentară.
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Vorbește frumos cu tine!
Vocea interioară
Diana Amza, Psihoterapeut

Încă din copilărie, pe măsură ce devenim mai abili în a folosi cuvintele, trecem printr-un proces
de interiorizare a limbajului. Astfel, apare „vocea interioară” ce are rolul de a susține și
dezvolta abilitățile cognitive, creativitatea dar și voința, motivația și emoțiile.
Vocea interioară are intenția
de a ne ajuta în ceea ce facem,
însă nu reușește mereu:
anumite discursuri interne –

deseori discursul interior
devine automat.
3. Recunoaște intențiile
pozitive ale gândurilor și pune

și să inducă o schimbare
în acțiunile tale. „Ce pot
îmbunătăți?”
4. Nu te bârfi. Vorbește

precum îngrijorările excesive,
ruminațiile, resentimentele,
îndoiala de sine, autocritica
sau învinovățirea de sine – se
întorc împotriva noastră.

întrebări constructive:
a. Prin îngrijorări, mintea
dorește să te pregătească
pentru potențiale pericole.
„Care sunt 2-3 pași pe care
îi pot face concret în situația
respectivă?”
b. Prin ruminații, mintea
dorește să înveți anumite
lecții din experiențele trecute.
„Ce lecții am de învățat aici?”
c. Prin resentimente, mintea
te mobilizează pentru a te
apăra de nedreptăți. „Cum mă
pot apăra data viitoare, într-o
situație asemănătoare?”
d. Prin îndoiala de sine,
mintea te ajută să te decizi,
de fapt, ce fel de persoană
îți dorești să fii. „Ce este
important pentru mine, ce
contează în viața mea?”
e. Prin autocritică, mintea
dorește să te apere de eșec

frumos cu tine când ești
singur, și despre tine când ești
cu alții.
Iată cum ar putea suna aceste
îndemnuri interne: „Să fiu bun
cu mine” / „E normal să simt
teamă” / „Învăț să fiu mai bun
din orice experiență” / „Sunt
iubire, sunt pace” / „Mă iubesc
și când greșesc”.
Alege o propoziție scurtă care
să te ghideze în modul în care
îți vorbești și în care te porți
cu tine. Spune-o frecvent în
mintea ta, în diferite situații,
ca o mantră personală.

Principii de bază pentru a
vorbi frumos și constructiv
cu tine

1. Nu crede tot ce gândești.
Nu tot ceea ce gândești este
adevărat, și nici tot ceea ce
este adevărat nu te poate duce
într-o direcție constructivă
pentru viața ta.
2. Observă modul în care îți
vorbești și identifică punctele
tale sensibile. Te îngrijorezi
din orice? Te învinovățești
des? Îți spui deseori că nu
meriți lucruri bune, că nu ești
suficient de bun? Fii conștient
de tiparele de gândire, căci

A vorbi frumos cu tine
reflectă, în cele din urmă, o
alegere conștientă: aceea de
a te prețui, îngriji și proteja.
Meriți!
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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.

NOUTĂŢI
MEDICALE

Aluminiul

- alergenul anului
De peste 20 de ani, Societatea Americană
pentru Dermatita de Contact acordă premiul
de Alergenul Anului unei substanţe chimice
regăsite în produsele cosmetice şi nu
numai. Scopul este acela de a atrage atenția
asupra alergenilor care sunt foarte comuni,
subrecunoscuți, provoacă dermatită alergică
de contact semnificativă sau, dimpotrivă, nu
mai cauzează boala.
Aluminiul a fost selectat
Alergenul Anului în 2022
întrucât sărurile de aluminiu
reprezintă o cauză majoră a
reacţiilor alergice cutanate.
Sărurile de aluminiu sunt
prezente în cremele de
protecţie solară, cosmetice,
implanturi dentare și
alimente, folii alimentare,
vase de gătit. Cel mai frecvent
identificate reacții sunt de
la hidroxidul de aluminiu,
care poate fi găsit în unele
vaccinuri sau preparate
pentru imunoterapie specifică
alergenilor. Acesta pare a
fi un alergen mai puternic
decât alte săruri de aluminiu,
dar nu provoacă o alergie
periculoasă şi nu reprezintă
o amenințare, conform
Societăţii Americane pentru
Dermatita de Contact.

Manifestări ale alergiei la
aluminiu

Alergia la aluminiu se
manifestă, în mod normal, ca
noduli pruriginoși, similari cu
unele reacții de la testarea
alergologică de tip cutanat,
care pot dura luni și chiar ani
de zile, în forma severă. Au

existat, de asemenea,
raportări ocazionale
de dermatită atopică
provocată de aluminiul din
antiperspirante, precum și
din aluminiu metalic. Studiile
sugerează că alergia poate fi
mai răspândită la copii. Întrun studiu recent realizat în
Suedia, 5% dintre copii și 0,9%
dintre adulții testaţi cutanat
au manifestat o reacţie
alergică la aluminiu.

Recomandări pentru testare

Testarea pentru alergia la
aluminiu nu este o procedură
uzuală, însă atunci când
pacienţii se prezintă la
medicul dermatolog cu
simptome specifice ori
atunci când o persoană cu
alergie la metale urmează
să beneficieze de implanturi
dentare, se recomandă
testarea. Aceasta constă în
aplicarea de plasturi cutanaţi
ce conţin cantităţi foarte
mici de alergeni, urmând ca
interpretarea rezultatelor
să se facă după 48 de ore de
purtare. O altă metodă, mult
mai obiectivă şi mai sigură,
este testul de transformare

limfoblastică,
ce măsoară gradul de
reactivitate a limfocitelor
ca urmare a expunerii la
alergenii din metale.

Aluminiul, un adjuvant sigur
în vaccinuri

Sărurile de aluminiu sunt
utilizate de peste 90 de ani
în anumite vaccinuri, pentru
a activa sistemul imunitar
şi a creşte eficacitatea
acelor vaccinuri. Dovezile
științifice şi autorizările
forurilor internaţionale
susțin utilizarea acestora în
siguranţă, având doar un risc
foarte mic de reacţii alergice
locale. Vaccinurile autorizate
împotriva COVID-19 nu conţin
săruri de aluminiu.
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Tehnici pentru deblocarea
urechilor înfundate

Urechea are trei secţiuni: urechea externă, medie şi internă, fiecare jucând un rol unic în auz.
Timpanul este situat între urechea externă şi cea medie, iar în spatele său se află trompa lui
Eustachio: un mic canal, de numai 3 mm diametru şi 3,5 cm lungime, la adulţi. El face legătura
cu nazofaringele, permite ventilarea spaţiului din urechea medie şi egalizează presiunea
aerului. Atunci când trompa lui Eustachio este obstrucţionată resimţim o senzaţie de înfundare
a urechilor sau barotraumă.
Cauzele înfundării urechilor
Infecţiile respiratorii virale
sau bacteriene, sinuzitele
şi rinitele alergice pot
provoca obstrucţia trompei
lui Eustachio, iar pentru
eliberarea sa se utilizează
decongestionante nazale.

Schimbarea bruscă de
altitudine, la decolare şi
aterizare cu avionul, în timpul
ascensiunii sau coborârii de
pe munte cu telefericul sau
cu maşina, dar şi atunci când
facem scufundări, produce
barotrauma. Presiunea
aerului din exterior se
modifică mai rapid decât cea
din urechea medie, aerul
nu poate pătrunde suficient
de rapid prin trompa lui
Eustachio, iar timpanul
este împins în interior.
Aşadar, este esenţial să
egalizăm presiunea aerului
pentru a evita durerea şi
chiar eventuale leziuni ale
timpanului.

Tehnici pentru desfundarea
urechilor
Înghiţitul trebuie efectuat
voluntar, încă de la primele
semne de disconfort. Guma
de mestecat, acadelele,

21

bomboanele pentru gât,
jeleurile de fructe sau o
gustare uşoară sunt de
ajutor, atât pentru adulţi,
cât şi pentru copii. În timpul
înghiţirii, muşchii gâtului
deschid trompa lui Eustachio,
permiţând trecerea aerului.
Bebeluşii pot fi hrăniţi la sân
sau cu biberonul în timpul
schimbării de altitudine.
Căscatul este o altă metodă
care permite desfundarea
urechilor, însă trebuie să fie
un căscat complet pentru
ca musculatura gâtului să
poată deschide trompa lui
Eustachio.
Manevra Valsalva este o
tehnică specială. Trageţi
aer în piept, prindeţi nările
cu două degete şi, cu gura
închisă impingeţi uşor
aerul pe nas. Procedura
poate cauza ruperea
timpanului dacă forţa
cu care este împins
aerul este prea mare,
aşadar, nu forţaţi.
Manevra Toynbee
este mai sigură decat
Valsalva. Prindeţi
nările, inchideţi gura
şi inghiţiţi. Poate fi de

ajutor să beţi apă în timpul
manevrei.
Manevra Frenzel presupune
să prindeţi nările cu degetele
şi, cu gura închisă, să faceţi
sunetul copitelor de cal.
În cazul scufundărilor puteţi
apela la manevrele Valsalva
şi Frenzel. Coborâţi cu
picioarele în jos şi menţineţi
mereu capul mai sus decât
trunchiul.
Utilizaţi întotdeauna un
decongestionant nazal dacă
suferiţi de congestie nazală,
înainte de schimbarea bruscă
de altitudine şi exersaţi
tehnicile de mai sus înainte de
a fi necesare.

FAMILIE

Joaca - nevoia,
dreptul și
vindecarea
copilului
Diana Amza, Psihoterapeut

Activitatea principală a copilăriei este joaca
– și nu întâmplător, căci ea reprezintă cel mai
eficient mod de a cunoaște, a învăța, a crește
sănătos din punct de vedere emoțional și social. Un
copil sănătos este un copil care se joacă, iar un copil mai
puțin sănătos se va recupera tot prin joacă, chiar și atunci când
intervine ghidajul specialistului.
Potențialul copiilor de
a depăși problemele
este fantastic – îi ajută
flexibilitatea, creativitatea,
imaginația, spontaneitatea;
cu alte cuvinte, toate
ingredientele de seamă ale
jocului. Structurată sau
liberă, împreună cu un adult,
cu alți copii de aceeași vârstă,
sau chiar independentă,
joaca pregătește copilul
pentru rolurile viitoare de
adult, îl ajută să își dezvolte
motricitatea, încrederea,
competențele sociale și
cognitive, luarea de decizii,
motivația intrinsecă și
pasiunile.
Iată mai jos câteva
impedimente în calea jocului,
precum și argumente
pentru care jocul rămâne,
la vârsta copilăriei, cea mai
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bună investiție în copilul
dumneavoastră.

„Sunt adult. Am treabă, să se
joace singur.”

Deseori adulții sunt acaparați
de problemele cotidiene,
astfel încât nu mai găsesc
sensul jocului. Copiii au nevoie
de părinți, bunici și îngrijitori
dispuși să se joace și să lase
frâiele jocului în mâinile
copilului – nu degeaba jocul
este o nevoie și un drept legal
al acestora.
De asemenea, relaționarea cu
copilul prin intermediul jocului
oferă adultului numeroase
portițe de explorare și
beneficii pe termen lung,
printre care:
• Cunoașterea mai bună a
copilului (perspectiva lui
asupra lumii, nevoile sale);

• Conectarea emoțională
(copilul se simte privit,
important, iubit – din
această postură, copilul va
fi mai dispus să coopereze
cu adultul, să asculte,
să îl urmeze, să reducă
opoziționismul);
• Rezolvare de probleme
(abordarea problemelor în
mod metaforic, fără ceartă
sau frustrare).

„Copilul meu nu are timp de
pierdut. El trebuie să învețe!”

Pauzele scurte la școală,
insuficiența activităților
care implică mișcare, artă,
muzică, și programarea în
timpul liber a multor activități
care presupun statul pe
scaun, cititul și scrisul, ajung
să lucreze împotriva bunei
dezvoltări a copilului.

Joaca – nevoia, dreptul și vindecarea copilului - continuare
În mod paradoxal, capacitățile
cognitive ale copilului cresc
atunci când activitățile
alternează și sunt cât mai
diferite, iar jocul, printre
altele, oferă această variație.

„Nu mai știu să mă joc. De
unde să încep?”

Indiferent de vârsta copilului,
acesta se va bucura de diferite
tipuri de jocuri pe care le
puteți desfășura împreună,
fie că alegeți stilul „liber”
– condus de copil – sau cel
„structurat” – condus de
adult.
Dacă vă întrebați cum anume
să abordați jocul împreună cu
copilul, iată câteva direcții:
1. Jocul de stimulare
senzorială – acest tip de
joc este o desfătare pentru
simțuri și, cu adaptările de
rigoare, vă puteți bucura de el
la orice vârstă. Spre exemplu,
pentru copiii cu vârsta între
1 și 4 ani, puteți crea acasă
o „alee senzorială”, înșirând
pe jos bureți, șinele de tren
din lemn sau plastic, perne,
piese de lego, boabe de fasole
sau pietricele, un preș cu
franjuri, câteva frunze verzi
sau crenguțe. Aleea poate
continua după resursele
și creativitatea voastră.
Descălțați-vă împreună
cu copilul și parcurgeți pe
rând aleea, încet și atent,
verbalizând senzațiile,
râzând și, în caz de nevoie,
susținându-l de mână pe
cel mic. Astfel de jocuri au
efect de calmare, aducere
în prezent, detensionare și
energizare pozitivă. Seara,
jocul de umbre pe pereți
poate ajuta copilul să se
împrietenească cu întunericul
și să accepte mai ușor rutina
de culcare. Jocurile pot fi
adaptate și pentru copiii de
vârste mai mari.

2. Jocul informativ –
acest tip de joc este
direcționat de
adult, cu scopul
pregătirii
copilului
pentru
anumite
situații
(înțărcare,
vizite la
medic,
vaccinare,
mers la
grădiniță
sau
școală).
Jocul
reflectă pașii
activității,
astfel încât
anxietatea
copilului scade.
3. Jocul educativ –
acest tip de joc modelează
comportamentele copilului
prin folosirea jucăriilor,
punând în scenă situațiile
problematice și exersând
perspectivele tuturor
personajelor prin întrebări
precum: „Ce crezi că simte
cățelușul când e tras de
coadă? Ce ar spune el acum?”
4. Jocul vindecător – acest
tip de joc reprezintă o
supapă pentru tensiunile
acumulate de copil de-a
lungul zilei, sau atunci când
trece prin perioade dificile.
Jocul creează un context
de exprimare în siguranță
a furiei, a agresivității și a
frutrărilor. Așa că, dacă cel
mic se joacă, de exemplu,
de-a luptele, permiteți-i
această descărcare.

tentației de a-i oferi soluții
sau de a-i programa timpul,
încurajându-l să exploreze
posibilitățile pe care le are
la îndemână. Plictiseala – o
emoție mai dificil de acceptat
– este „mama creativității”,
iar rolul dumneavoastră
ca părinte este doar să
vă asigurați că această
creativitate curge într-o
direcție constructivă, plăcută
și sigură.
Ca părinte, oferiți-vă
șansa de a interacționa cu
copilul dumneavoastră prin
intermediul jocului! Veți
vedea rezultate în calitatea
dezvoltării copilului, precum
și a relației pe care o aveți cu
acesta!

5. Jocul liber, nestructurat
– stimulează independența,
cu condiția de a pune limite
privitului la televizor și
jocurilor pe tabletă. Chiar
și atunci când copilul spune
„m-am plictisit”, rezistați
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Expunerea la ftalați crește
riscul de cancer la copii
Un studiu revoluţionar, efectuat de Centrul pentru Cancer al Universității din Vermont, alături
de Universitatea Aarhus și Spitalul Universitar Odense din Danemarca, a analizat modul în
care ftalații – denumiți şi „chimicalele de pretutindeni” – contribuie la creșterea incidenței
anumitor tipuri de cancer, în copilărie. Au fost analizate toate naşterile din perioada 1997-2017,
în total aproximativ 1,3 milioane de copii.
Dintre cele 2.027 de cazuri de
cancer la copii, cercetătorii
au măsurat asocierile dintre
expunerea la ftalaţi, atât
gestațională cât și în copilărie,
și incidența unor tipuri de
cancer specifice. Expunerea
la ftalați în copilărie a
fost asociată cu o rată de
cancer la copii crescută cu
20%. Cel mai frecvent tip
de cancer identificat a fost
osteosarcomul (cancer osos),
următorul fiind limfomul
(al sângelui) – cu o rată de
trei, respectiv de două ori
mai mare a diagnosticului.
„Aceste rezultate se adaugă
la un număr tot mai mare
de dovezi care sugerează că
aceste substanțe chimice
omniprezente au un impact
negativ asupra sănătății
umane”, a spus Thomas
Ahern, conducătorul studiului.

Pericolul expunerii la ftalaţi

Ftalații sunt recunoscuți
ca perturbatori endocrini
întrucât interferează cu
sistemele hormonale și pot
afecta funcția tiroidiană.
Expunerea la ftalați a fost
asociată cu tumori ale tiroidei
și ale sânului. Ftalații – la
fel ca alți plastifianți, cum ar
fi bisfenolul A (BPA) – sunt
omniprezenți în mediu. Vârsta
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persoanei expuse, precum
și expunerile cronice la doze
mici, sunt factori de risc
semnificativi ce au efecte
adverse asupra sănătății.

Ce sunt ftalaţii?

Ftalații sunt aditivi chimici,
utilizați pentru a îmbunătăți
durabilitatea sau consistența
materialelor plastice și a unei
game largi de produse de
consum. Sunt folosiți inclusiv
ca ingrediente inactive în
unele medicamente, în
special în antiinflamatoare
și antibiotice. Oamenii sunt
expuși, în mod obișnuit, la
acești compuși atunci când
se transferă din produse în
mediu sau invers. Alimentele
procesate pot conţine cantități
de ftalați, absorbite de-a
lungul lanțului de
producţie, ambalare şi
aprovizionare.
De asemenea,
ftalații sunt
adăugați la
unele produse
de îngrijire
personală,
pentru a
le prelungi
termenul de
valabilitate. Pot fi
găsiți pe etichetele

produselor, cel mai frecvent
sub formă de acronime: BBP,
DBP, DEP, DEHP, DIBP, DIDP,
DINP, DnOP şi DMP.

Măsuri de prevenire a
expunerii la ftalaţi

• Evitaţi alimentele
ultraprocesate şi
semipreparate;
• Păstraţi băuturile şi
mâncarea în recipiente din alt
material decât platic, precum
sticla, ceramica sau inoxul;
• Cumpărați cosmetice și
detergenți fără parfum;
• Citiţi întotdeauna etichetele
produselor.

INTERVIU

ARTICOL SUSȚINUT DE

Tiroidita autoimună
Cum se manifestă
și cum se tratează?
Ce este tiroidita autoimună?

stresul cronic este asociat
cu perturbarea sistemului
imunitar, ceea ce duce la un
răspuns imun inadecvat.

Tiroidita autoimună – numită
și tiroidită cronică
Hashimoto – este o boală
tiroidiană ce implică
distrugerea celulelor
tiroidiene printr-un
proces mediat imun.
Din punct de vedere
patologic, tiroidita
presupune formarea
unor anticorpi
îndreptați împotriva
celulelor tiroidiene,
care distrug țesutul
tiroidian și duc, în timp,
la hipotiroidism.

Cât de frecventă este
această afecțiune în
populație?

Incidența bolii este între
0,3 și 1,5/1000 persoane pe
an, și apare predominant la
femei (raportul femei/bărbați
ajungând la 4-10/1). Incidența
a crescut în ultima perioadă
din cauza stilului de viață și a
factorilor de mediu.

Care sunt cauzele și factorii
favorizanți?

Etiologia bolii nu este pe
deplin înțeleasă. Printre
factorii favorizanți se
consideră a fi sexul feminin,
moștenirea genetică (risc mai
mare în cazul persoanelor
cu istoric familial de boli
tiroidiene autoimune),
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Dr. Simona Ursu-Enia,
medic specialist endocrinolog

Ce simptome ar trebui
să ne facă să ne
gândim la această
afecțiune?

În primă etapă,
simptomele pot lipsi
sau pot fi nespecifice
(constipație, creștere
în greutate, oboseală
accentuată, tegumente
uscate) și de multe ori sunt
ignorate.
vârsta, expunerea la radiații,
existența unei alte boli
autoimune, stresul, infecțiile
virale (Epstein-Barr, CMV,
etc).

Există o relație directă între
tiroidita autoimună și stres?

Chiar dacă stresul nu
este recunoscut ca fiind
factor determinant pentru
tiroidita Hashimoto, este
cunoscut că acesta afectează
mecanismele endocrine și
imune implicate, respectiv
procesul autoimun. Stresul
acut favorizează apariția
inflamației care, în contextul
unei boli autoimune, poate
determina recidivă și evoluție
nefavorabilă. Pe de altă parte,

Într-o etapă ulterioară, poate
să apară intoleranța la frig,
căderea parului, crampe
musculare, dureri articulare,
tulburări de ciclu menstrual,
tulburări de memorie și
concentrare, dispnee. În cazul
în care volumul tiroidian
este crescut, poate să apară
disconfort în regiunea gâtului
sau la înghițire.

Cum se diagnostichează
tiroidita autoimună?

Diagnosticul este adesea
dificil de stabilit și, de multe
ori, trece o anumită perioadă
de timp până la determinarea
acestuia, moment în care
simptomele sunt deja
evidente. Diagnosticul
afecțiunii se stabilește pe baza

titrului crescut de anticorpi
antitiroglobulină (ATG) și
antitiroperoxidază (ATPO), cu
sau fără modificarea funcției
tiroidiene. În faza de debut
a bolii, funcția tiroidiană
poate fi ori normală, ori o
hipofuncție-hipotiroidism
(TSH crescut cu FT4 scăzut
sau normal), ori poate să
apară o fază de hipertiroidism
tranzitor (prin distrugerea
concomitentă a unui număr

Care sunt recomandările de
tratament?

mare de celule, și eliberarea
hormonului tiroidian). Poate
să apară oricare dintre cele
trei variante, întrucât procesul
de distrugere a glandei tiroide
poate fi intermitent. Ecografia
tiroidiană completează
diagnosticul.

pe linie tiroidiană este
levotiroxina, disponibilă
în țara noastră sub
formă de comprimate
sau de soluție orală. De
regulă, comprimatele se
administrează cu apă plată,
dimineața pe stomacul gol, cu
30 de minute înainte de micul
dejun. În timpul administrării
de levotiroxină și imediat după
terminarea tratamentului,
este importantă
evitarea administrării
suplimentelor cu fier
sau calciu, precum
și a inhibitorilor
de pompă
de protoni,
întrucât aceste
medicamente
împiedică
absorbția
levotiroxinei.

Cum evoluează tiroidita
autoimună și ce complicații
pot apărea?

În cele mai multe cazuri,
evoluția este spre
hipotiroidism – deoarece
distrugerea glandei tiroide
este un proces ireversibil. În
condițiile tratamentului corect
dozat și administrat, precum
și ale unei monitorizări
adecvate, această patologie
nu afectează calitatea și
durata vieții.
Totuși, prezența unei boli
autoimune crește riscul
de a dezvolta și alte boli
autoimune, dintre care cele
mai frecvent asociate sunt
boala Addison, insuficiența
ovariană prematură, diabetul
de tip 1, vitiligo, boala celiacă
și anemia pernicioasă.

Prezența anticorpilor
fără modificarea funcției
tiroidiene, și fără prezența
simptomatologiei, nu impune
începerea tratamentului
substitutiv. Tratamentul
se inițiază în momentul în
care apare hipotiroidismul.
Medicamentul de elecție
pentru substituția hormonală

asemenea, corectarea
deficitului de vitamină D pare
că ar avea efecte benefice.

Poate fi prevenită tiroidita
autoimună?

Un stil de viață echilibrat
(alimentație sănătoasă,
nivel de stres cât mai redus,
activitate fizică regulată)
ne poate ține departe de
bolile autoimune. Consultul

endocrinologic încă de la
primele simptome (sau
consultul de rutină) ne
ajută să depistăm precoce
orice problemă și să avem o
evoluție favorabilă.

Avantajul
soluției orale de
levotiroxină este
constă în faptul că
se poate servi micul
dejun imediat după
administrare.
Suplimentarea cu seleniu
are efecte benefice asupra
nivelului de anticorpi și
funcției tiroidiene. De
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5 lucruri care
vă agravează alergiile

Un număr din ce în ce mai mare de oameni suferă de alergii sezoniere, iar cercetările în domeniu
demonstrează faptul că schimbările climatice şi încălzirea globală prelungesc sezonul alergic.
Aşadar, nu este cazul nici să sperăm că simptomele vor trece mai repede, şi nici să le ignorăm.
Iată 5 lucruri pe care să nu le faceţi, întrucât vă pot agrava manifestările alergice.
Consumul de fructe şi
legume nespălate și
proaspăt recoltate

Fructele şi legumele
proaspete pot conţine
diferite tipuri de polenuri
care vă pot agrava alergiile.
De asemenea, pot apărea
reacţii alergice încrucişate
între proteinele similare
din anumite tipuri de fructe,
legume și unele nuci, și
polenul care provoacă alergii:
inflamaţie şi mâncărime
la nivelul buzelor şi gurii.
Alergia la mesteacăn sau
arin poate provoca o reacție
la țelină, cireșe sau mere,
iar alergia la graminee poate
determina reacţii la roșii,
cartofi sau piersici. Identificaţi
declanşatorul, spălaţi bine
fructele şi legumele, decojiţile sau opăriţi-le pentru a evita
posibile neplăceri.

Aerisirea încăperilor, cu
geamurile larg deschise, în
sezonul alergic

Persoanele alergice ar trebui
să ţină geamurile închise,
mai ales dimineaţa şi dupăamiaza târziu, atunci când
polenul este la cele mai înalte
niveluri. Vântul şi curenţii de
aer contribuie la introducerea
polenurilor în înterior. Acestea
pătrund în covoare, canapele,
aşternuturi şi pături,

declanşând reacţii alergice
atunci când nu vă aşteptaţi.

Utilizarea aparatelor de aer
condiţionat (AC) neigienizate
şi a aspiratoarelor fără filtre
Schimbarea filtrelor
aspiratorului, aerului
condiționat și purificatorului,
precum şi igienizarea
periodică a aparatelor
de AC asigură premisele
menţinerii unui mediu curat
şi a unui aer din interior
cu cât mai puţini alergeni.
Persoanelor cu alergii
respiratorii li se recomandă
utilizarea filtrelor HEPA la
aparatele de AC, aspirator
și purificator, aspirarea
săptămânală a casei, şi
ventilarea aerului din
interior, folosind AC în
detrimentul aerisirii
prin deschiderea
geamurilor.

chiar înainte de instalarea
sezonului alergic şi a primelor
simptome.

Automedicația

În farmacii există multe tipuri
de medicamente şi suplimente
care pot ameliora simptomele
alergice, însă este posibil ca
doar unele dintre acestea să
acţioneze eficient în cazul
dumneavoastră. Programaţi un
consult la alergolog, efectuaţi
un set de analize pentru a
descoperi factorii declanşatori,
şi urmaţi tratamentul
recomandat de medic.

Evitarea sau
amânarea
tratamentului
antialergic

Amânarea începerii
tratamentului în speranţa că
puteţi face faţă simptomelor
şi că acestea nu vor fi severe
poate conduce la agravarea
stării dumneavoastră. Începeţi
tratamentul recomandat
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Cum putem ajuta o
persoană diagnosticată
cu boala Alzheimer?
Dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, instructor - formator de medicină de familie
Nevoile persoanelor
diagnosticate cu boala
Alzheimer diferă de la caz la
caz, așadar nu există o rețetă
universal valabilă întrucât
manifestările posibile ale
bolii Alzheimer sunt multiple:
pierderi ale memoriei,
dificultăți de gândire, de
concentrare, de calcul și în
îndeplinirea activităților de zi
cu zi, precum și dezorientare
temporo-spațială, izolare,
depresie, iritabilitate,
halucinații, etc. Paleta diferă
de la un pacient la altul și
se modifică în timp, chiar și
dacă vorbim despre același
pacient – în sensul agravării și
apariției de noi simptome.
La toate acestea se adaugă
manifestări ale celorlate boli
de care suferă pacientul,
eventuala apariție a unor
noi afecțiuni, posibilele
efecte adverse ale
medicației administrate,
precum și interacțiunile
medicamentoase.
În condițiile în care scopul
nostru este să ajutăm și să
protejăm persoana ce suferă
de boala Alzheimer, va trebui:
• să înțelegem comportamentul
pacientului și să acceptăm că nu
este vorba nici de răutate, nici
de rea-voință ci, pur și simplu,
există modificări care apar la
nivelul creierului;
• să ne asigurăm că pacientul
face controalele periodice
aferente afecțiunilor cronice
de care suferă și că își
administrează tratamentul
conform recomandărilor;
• să identificăm orice
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modificare nou apărută în
comportamentul pacientului
și să o semnalăm medicului
curant, întrucât poate să fie
semnalul:
- agravării bolii Alzheimer;
- decompensării uneia dintre
bolile pacientului;
- apariției unei noi afecțiuni
(acute), precum: infecție
urinară, pneumonie,
constipație, anemie,
deshidratare;
- efectelor adverse
medicamentoase
sau interacțiunilor
medicamentoase: verificați
modul de administrare a
medicamentelor și asigurațivă că medicul curant este
informat asupra medicației
complete a pacientului.
• să creăm pacientului mici
facilități care să îl ajute,
precum: tabel cu numerele de
telefon importante, dispozitive
pentru repartizarea
medicamentelor, bilețele
cu diferite mesaje care să
îi reamintească atât unde
sunt anumite obiecte cât și
ce activități are de făcut,
detectoare de apă și de gaz,
dispozitive de închidere
automată a prizelor și luminii,
telecomandă cu butoane mari;
• să îl ajutăm să păstreze
relațiile cu vechii prieteni și
să se bucure de lucrurile și
activitățile ce îi oferă plăcere;
• să verificăm dacă se
hrănește corespunzător, dacă
se hidratează, dacă își face
toaleta zilnică;
• să organizăm locuința
pacientului astfel încât
acesta să poată recunoaște

ușor încăperile și să se
poată deplasa cu ușurință,
chiar dacă este nevoie
să folosească anumite
dispozitive ajutătoare. Vom
elimina din locuință obiectele
inutile, inclusiv covoarele,
și vom asigura o iluminare
corespunzătoare.
• să ne preocupăm din timp de
aspectele juridice: încadrarea în
grad de handicap, reprezentarea
persoanei în relație cu terți,
renunțarea la permisul de
conducere auto, etc.
Este esențial să înțelegem că
a înconjura cu iubire persoana
cu boala Alzheimer și a o ajuta
să rămână integrată în familie
reprezintă baza îngrijirii.
A îngriji o persoană cu acest
diagnostic este un act de
iubire, dar este deopotrivă
și o activitate care necesită
consum fizic și emoțional
din partea îngrijitorului, mai
ales dacă acesta este un
membru al familiei. Dacă vă
aflați în acestă situație, este
important să înțelegeți că
trebuie să aveți grijă și de
dumneavoastră. Nu uitați să
vă faceți controalele medicale
periodice și nu ezitați să vă
oferiți momente de pauză.
Nu renunțați la prieteni și
la lucrurile care vă oferă
plăcere.
Mai multe resurse pentru
înțelegerea bolii Alzheimer
și pentru evaluarea riscului
de demență găsiți pe site-ul
Alphega.

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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Aminoacizi esențiali
pentru prevenția demenței
Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ 10 milioane de persoane din întreaga
lume dezvoltă demență în fiecare an, atrăgând atenția asupra impactului psihologic și social
ridicat al acestei afecțiuni. Demența afectează în principal persoanele în vârstă, strategii simple
și eficiente pentru prevenirea acestei afecțiuni nefiind suficient de bine implementate.
Aportul de proteine este
important pentru menținerea
funcției creierului la
persoanele în vârstă. Un
studiu efectuat în Japonia,
în anul 2021, pe şoareci, a
demonstrat că un set specific
de aminoacizi, denumit Amino
LP7, poate inhiba moartea
celulelor creierului, protejând
conexiunile dintre ele și poate
reduce inflamația, păstrând
funcția creierului.

Aminoacizii şi sănătatea
creierului

Cercetătorii din Japonia au
demonstrat că o dietă săracă
în proteine poate accelera
degenerarea creierului
şoarecilor din laborator. Pe
de altă parte, suplimentarea
cu un set de şapte aminoacizi
esenţiali poate încetini
acest proces, precum şi
instalarea demenţei.
Motivul rezidă în faptul
că aminoacizii sunt
elementele de bază
ale proteinelor,
însă modul în
care Amino LP7
protejează creierul
a fost analizat
în continuare.
Complexul Amino
LP7 pare să reducă
inflamația creierului și
împiedică, de asemenea,

chinurenina, un inductor de
inflamație, să intre în creier,
prevenind astfel atacarea
propriilor neuroni de către
celulele imune inflamatorii.
De asemenea, au descoperit
că Amino LP7 reduce moartea
neuronală, îmbunătățește
conectivitatea neuronală şi
funcția creierului.
Studiul deschide, astfel, o
serie de căi pentru a înţelege
modul în care apare şi poate fi
prevenită demenţa.

Aminoacizi esenţiali pentru
prevenţia demenţei

Complexul Amino LP7 conţine
următorii aminoacizi esenţiali:

• Leucina - încetineşte
degradarea ţesutului
muscular, contribuind la
refacerea acestuia, alături
de cel osos şi al pielii după
leziuni.
• Fenilalanina – contribuie la
formarea de neurotransmiţători
responsabili pentru memorie,
concentrare și prevenirea
depresiei.
• Lizina, izoleucina şi valina
– sunt responsabile pentru
recuperarea ţesutului osos
şi celui muscular în urma
leziunilor, dar și pentru
creşterea rezistenţei după
antrenamente intense,
pentru producţia de anticorpi,
enzime, hormoni şi colagen.
• Histidina – previne
acumularea de metale grele în
organism, protejează învelişul
de mielină prevenind afecţiuni
neurologice.
• Triptofan – contribuie
la producerea
de melatonină
şi serotonină,
echilibrare
hormonală şi
calmarea stărilor de
anxietate.
Surse alimentare
de aminoacizi: ovăz,
lactate şi brânzeturi,
ouă, leguminoase,
carne şi peşte, soia,
sâmburi.
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Sistemul imunitar
- supereroul copilului tău

Sistemul imunitar al copiilor mici este mai puternic decât se credea anterior. În ciuda răcelilor
frecvente, sistemul imunitar al sugarilor îl învinge pe cel al adulţilor în lupta cu factorii
patogeni. În plus, rănile din copilărie se vindecă mai rapid decât cele de la vârsta adultă deși
procesul implică acelaşi sistem de protecţie
Răspunsul imun în faţa
infecţiilor virale

se vindecă mai repede
decât ne spun amintirile
noastre despre durerea
resimţită. De ce? Datorită
activităţii intense a
sistemului imunitar
care acţionează nu
numai în sensul
îndepărtării
celulelor afectate și
a factorilor patogeni
ce au pătruns
în rană, dar şi în
procesul de reparare
a ţesutului.

Bebelușii şi copiii mici
suferă de o mulţime de
infecţii respiratorii
precum viroze şi
gripă, în comparație
cu adulții. Dar,
spre deosebire de
adulți (ce au deja
formate amintiri
ale virusurilor –
anticorpii – care îi
protejează), cei mici
se întâlnesc cu aceste
virusuri pentru prima
dată.

Un studiu realizat de
cercetători în microbiologie
şi imunologie, de la
Universitatea Columbia din
Statele Unite ale Americii, a
analizat modul în care celule
T ale nou-născuţilor şi celule
T adulte au reacţionat la un
virus nou, introdus în şoarecii
de laborator. Surpriza a fost
peste aşteptări: celulele T
infantile au detectat niveluri
mai scăzute ale virusului
decât celulele adulte,
proliferând mai repede și
călătorind în număr mai mare
la locul infecției.
Astfel, celulele infantile au
construit rapid o apărare
puternică împotriva virusului.
În laborator s-a descoperit
un răspuns imun similar, la
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celulelor sugarului uman
în comparație cu celulele T
adulte.
Acest lucru a putut fi observat
şi în studiul răspunsului
imun la infecţia cu virusul
SARS-Cov-2, un virus nou
pentru absolut toată lumea.
Sistemul imunitar al sugarilor
şi copiilor a răspuns mai rapid
şi a protejat organismul celor
mici, în rândul lor existând
mai puţine cazuri severe şi
mult mai puţine decese decât
în rândul adulţilor.

Vindecarea rănilor

Multitudinea de răni
experimentate în copilările

Prima fază de vindecare
a unei răni constă în
oprirea sângerării, apoi
intervine inflamaţia – în
timpul căreia celulele albe
din sânge (ce fac parte din
sistemul imunitar), factorii de
creștere, nutrienții și enzimele
creează inflamarea, căldura,
durerea și roșeața. Faza a
treia – proliferarea – implică
producţia de colagen şi de
ţesuturi ce susţin refacerea
vaselor sangvine şi oxigenarea
rănii, permiţând apoi
maturarea ţesuturilor prin
apoptoză (moartea controlată
a celulelor nenecesare), un alt
proces controlat de sistemul
imunitar.
Susţineţi sistemul imunitar al
copiilor cu fructe şi legume
proaspete, proteine şi
carbohidraţi complecşi!
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Tuberculoza

- simptome care trebuie să te trimită la medic
Anual, data de 24 martie marchează Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei. În anul
2022, accentul s-a pus pe necesitatea investiţiilor în cercetare, diagnosticare si tratament,
pentru a putea fi salvate cât mai multe vieţi. La nivel mondial, ultimii doi ani marcaţi de
pandemia de COVID-19 au dus la mai multe cazuri de tuberculoză (TBC) şi mai multe decese din
cauza TBC, în comparație cu ultimii cinci, respectiv 10 ani.

În contextul în care TBC
rămâne una dintre cele mai
mortale boli infecțioase din
lume, România ocupă primul
loc în Uniunea Europeană ca
număr de cazuri noi de TBC și
recidive, raportate anual. TBC
– denumită şi boala sărăciei
– se transmite uşor prin
particule respiratorii de către
persoanele cu infecţie activă.
Expunerea maximă are loc în
spaţii închise şi aglomerate,
iar persoanele din medii
defavorizate sunt cele mai
vulnerabile. Boala poate fi

prevenită prin vaccinare,
susţinerea sistemului
imunitar, igienă şi
evitarea zonelor de
risc. Vaccinul BCG
anti TBC este al
doilea vaccin
administrat
nounăscuţilor în
maternitate,
prin schema
naţională de
vaccinare.
O persoană
ce suferă de
infecţie activă
cu TBC poate
infecta până la
10 alte persoane
din jurul său. Aşadar,
care sunt simptomele
ce ar trebui să vă trimită la
medic?

Simptome de tuberculoză

TBC este o boală infecţioasă
bacteriană și afectează, în
principal, plămânii. Totuși,
poate fi identificată şi la
nivelul rinichilor, organelor
genitale, pericardului sau
meningelui, iar simptomele
sunt dificil de izolat.
Simptomele pulmonare sunt:
• tuse ce persistă mai mult
de trei săptămâni. Este
inițial seacă, apoi productivă,
şi se dezvoltă cu spută

galben-verzuie în care se pot
identifica şi urme de sânge;
• durere toracică la respiraţie,
intensificată de accesele de
tuse;
• febră şi transpiraţie
nocturnă;
• dificultăţi în respiraţie;
• oboseală accentuată;
• lipsa poftei de mâncare şi
pierdere în greutate.
Manifestări TBC asociate altor
organe:
• rinichi: dureri la urinare,
prezenţa sângelui în urină,
şi durere în abdomenul
inferior. Pot fi însoţite de
febră, transpiraţie nocturnă şi
pierdere în greutate, însă nu
atât de frecvent;
• ganglioni măriţi, cu conţinut
de puroi ce poate cauza abces;
• pericard: tuse, dispnee,
durere în piept, tahicardie,
febră şi transpiraţii nocturne;
• meninge: febră, stare
de greaţă şi vomă,
fotosensibilitate, dureri
puternice de cap şi rigidizarea
gâtului, iritabilitate şi declin
cognitiv;
• organe genitale: scădere
în greutate, stare generală
de rău, durere abdominală
şi hemoragie menstruală,
ducând până la infertilitate (la
femei), şi durere şi inflamaţie
testiculară (la bărbaţi).
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CARTE DE
COLORAT

Colorează
și descoperă
lumea dinozaurilor!
* Vino în farmaciile semnalizate Alphega participante, în perioada Campaniei,
și poți primi pe loc, cadou, o carte de colorat Alphega, în limita stocului disponibil.
Campania se desfășoară în perioada 1 iunie – 30 iunie 2022, în limita stocului disponibil din farmacii. Lista cu farmaciile Alphega participante la Campanie,
este disponibilă spre consultare, gratuit, pe www.alphega-farmacie.ro. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

ALIMENTAȚIE

Ce mănânci
după operația
de apendicită?
Eliminarea apendicelui pe cale chirurgicală aduce cu
sine o serie de restricţii şi reguli de dietă ce au ca scop
susţinerea procesul de vindecare a organismului. În același
timp, acestea conferă un nivel optim de energie în perioada
postoperatorie.
Recuperarea după operaţia
de apendicită

Media timpului de recuperare
după apendicectomie este de
trei săptămâni, însă variază
de la pacient la pacient în
funcţie de vârstă (operaţia
se vindecă mai repede la
copiii şi tinerii sănătoşi, şi
mai lent la persoanele în
vârstă) şi de bolile asociate
(diabetul şi insuficienţa
cardiacă prelungesc timpul
de vindecare). Pentru a nu
pune presiune pe colon
prin consumul de alimente
care fermentează şi produc
gaze, este necesar un regim
alimentar strict, recomandat
de chirurg şi adaptat fiecărui
pacient, în funcţie de
particularităţile fiziologice.

Etapele de recuperare şi
alimentele permise

În primele 2-3 zile ulterioare
operaţiei de apendicită, se va
consuma apă plată şi ceai. În
a doua zi se va consuma supă
clară de legume, iar în cea
de-a treia zi – iaurt natural
şi brânză slabă (dietetică) de
vaci. Se vor consuma cantităţi
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mici din fiecare aliment, în 3-4
mese principale și 2-3 gustări
pe zi. Se va acorda atenţie
mişcarilor intestinale (gaze şi
scaun). Dacă după trei zile de
la operaţie pacientul nu are
scaun, se va administra, la
recomandarea medicului, un
laxativ uşor.
Odată cu reluarea tranzitului
intestinal, se pot adăuga
mai multe tipuri de alimente
solide, alternând cu cele
lichide din zilele anterioare:
carne slabă de pui sau peşte,
piure de cartofi, orez alb,
dovlecei, ouă, brânză, morcov
fiert, măr copt, câteva felii
de banană. Acestea se vor
consuma în cantităţi mici și
de mai multe ori pe zi. Hrana
se va prepara termic, prin
fierbere sau la aburi. Tranzitul
intestinal regulat este esenţial
pentru recuperare, însă
se va evita forţarea pentru
eliminarea scaunului. Alături
de dieta recomandată de
medic, pacientul poate face
scurte plimbări şi exerciţii
fizice uşoare.
După două săptămâni,
pacientul îşi poate relua

obiceiurile alimentare
sănătoase, incluzând şi
alte tipuri de alimente: mici
cantităţi de dulciuri cu zahăr,
carne de pasăre şi de vită,
cereale integrale, legume
cu frunze verzi, fructe fără
sâmburi mici, ulei de măsline,
avocado. Se vor consuma
cât mai multe lichide – apă,
ceaiuri de plante şi supe
calde.

Alimente nerecomandate

În prima săptămână
se vor evita dulciurile,
leguminoasele, salatele
de crudităţi şi alimentele
grase, precum și cele
preparate prin prăjire.
Apoi, pentru cel puţin patru
săptămâni, nu se recomandă
următoarele: alcool,
băuturi dulci carbogazoase,
grăsimi saturate, prăjituri
şi dulciuri concentrate,
alimente semipreparate şi
produse de patiserie. Acestea
deshidratează şi produc
constipaţie.

REȚETĂ
DE SEZON

Rubarba

- beneficii pentru sănătate
Vara ne încântă cu fructe şi legume proaspete şi suculente, unele foarte cunoscute, altele mai
puţin. Rubarba, o plantă de origine asiatică și utilizată încă din antichitate, a călătorit spre Europa
pe Drumul Mătăsii, dar încă este prea puţin utilizată la noi în ţară. Totuși, ea se găseşte în pieţele din
Transilvania şi chiar din alte regiuni, precum şi în magazinele mari din ţară, în intervalul mai – iulie.
Beneficiile consumului
de rubarbă

Rubarba este bogată în
fibre, vitamine, minerale
şi fitonutrienţi cu efect
antioxidant şi antiinflamator:
vitaminele B, C, K, calciu,
magneziu, potasiu, polifenoli,
luteină şi altele.
Rubarba este un aliment
potrivit pentru persoanele care
doresc să piardă în greutate. Cu
un aport caloric scăzut, conţine
fibre care susţin digestia şi
sănătatea florei intestinale,
precum şi alţi compuşi ce
favorizează detoxifierea
colonului. În acelaşi timp,
consumul de rubarbă poate
preveni riscul de dezvoltare a
diabetului, datorită conţinutului
scăzut de carbohidraţi şi a
prezenţei uleiurilor eterice cu
efect pozitiv asupra scăderii
glicemiei din sânge.
Rubarba susţine sănătatea
cardiovasculară graţie
prezenţei vitaminei K,
a cuprului şi fierului,
contribuind astfel la producţia
de celule roşii şi la controlul
nivelului de colesterol din
sânge. Vitamina K şi calciul
contribuie la menţinerea
sănătăţii şi densităţii osoase,
prevenind osteoporoza.
Compuşii antioxidanţi din
rubarbă luptă împotriva
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inflamaţiei şi a acţiunii
radicalilor liberi, susţinând
regenerarea celulară şi
sănătatea creierului.

Cum se prepară rubarba

Atenţie! Din planta de rubarbă
se utilizează doar tulpinile, în
cantităţi moderate, întrucât
frunzele conţin acid oxalic şi
sunt toxice. Se poate consuma
proaspătă, în salate, sau
preparată termic, alături
de carne, în plăcinte dulci,
compot, gem sau îngheţată.

Îndepărtaţi membrana
fibroasă exterioară, dacă
o consumaţi crudă. Prin
preparare, aceasta se înmoaie.
Are un gust acrişor, iar pentru
îndulcire o puteţi combina cu
alte fructe de sezon precum
căpşune, cireşe și caise.
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ÎNGRIJIRE

Pericolul ascuns
în pastilele de slăbit

Un mediu competitiv, o societate bazată pe rezultate rapide şi recompense imediate cresc
riscul de a cădea în capcana reclamelor, tot mai multe şi mai agresive, la suplimente şi pastile
de slăbit. Pierderea kilogramelor fără efort, o siluetă de invidiat în cel mai scurt timp, slăbitul
peste noapte şi alte astfel de mesaje sunt transmise în special pe internet. Dar cu ce preţ?
Capcanele din pastilele
de slăbit

Metoda minune care te ajută
să slăbeşti făra a face alte
modificări în stilul de viaţă,
pastilele de slăbit şi alte
suplimente puse în vânzare
pe internet, în magazine
de specialitate şi chiar în
farmacii, fac apel la dorinţa
oamenilor de a obţine rapid
rezultate, fără efort. Din
păcate, acestea vin cu o serie
de riscuri pentru sănătate,
precum şi cu dezamăgiri
ca urmare a întreruperii
tratamentului.
Pastilele de slăbit sunt
concepute pe unul dintre
următorii trei piloni de
acţiune, fiecare cu efecte
adverse pentru sănătate,
putând conține chiar şi
substanţe cu acţiune
complementară:
1. Suprimarea poftei de
mâncare se bazează
pe substanţe – inclusiv
stimulente asemănătoare
amfetaminei – ce acţionează
asupra neurotransmițătorilor
din creierul uman,
transmițând senzaţia de
saţietate. Utilizate pe termen
lung, acestea pot genera
dependență, abuz sau
modificări comportamentale.
Pe termen scurt, pot creşte
ternsiunea arterială şi

ritmul cardiac, pot cauza
insomnie, stări de agitaţie
şi nervozitate, vedere
înceţoşată, dureri de
cap, constipaţie,
uscarea gurii,
greaţă şi vomă.
2. Inhibitori ai
enzimei lipază,
ce nu permit
metabolizarea
grăsimilor din
alimente, ci
eliminarea lor
prin scaun. Aceste
pastile determină
scaune uleioase,
disconfort abdominal
şi chiar incontinenţă. În
plus, împiedică absorbţia
vitaminelor liposolubie A, D, E,
K şi betacaroten, şi pot altera
metabolismul.
3. Suplimentarea cu fibre
alimentare care, la nivelul
intestinului, absorb apa şi
menţin mai mult timp senzaţia
de saţietate. Persoanele care
urmează cure de slăbire cu
aceste suplimente consumă
cantităţi mai mici de alimente,
însă printre efectele adverse
se numără flatulenţa, scaune
frecvente, deshidratare şi
chiar subnutriție.
O altă capcană este
promovarea pastilelor ca
fiind naturale sau exclusiv din

plante. Mulţi oameni au mai
multă încredere în astfel de
produse, însă acestea sunt
mult mai puţin reglementate
şi verificate. Achiziţia – mai
ales de pe internet – se poate
dovedi a fi un pericol pentru
sănătate. Deseori, etichetele
acestor produse nu conţin
informaţii complete.
Soluţia pentru slăbitul
sănătos şi controlat este
o alimentaţie echilibrată,
fără excese, cu activitate şi
exerciţii fizice constante, şi
răbdare cu propriul corp.
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ÎNGRIJIRE

Vitamine
pentru
piele

Pielea reprezintă cel mai mare
organ al corpului, iar îngrijirea ei
implică a-i asigura aportul de vitamine
necesare pentru menținerea calităților
sale din interior.
Iată mai jos vitaminele
recomandate pentru îngrijirea
pielii, beneficiile acestora și
sursele sau modalitățile prin
care le puteți accesa:

Vitamina A

Este esențială pentru
bunăstarea pielii, având
efect antioxidant. La nivel
topic puteți folosi retinolul
– un derivat al vitaminei
A – combătând astfel
acneea, ridurile fine sau
hiperpigmentarea. Retinolul
trebuie utilizat cu precauție:
începeți de la cantități mici și
nu îl aplicați zilnic dacă pielea
se înroșește sau se usucă,
aceste efecte putând să apară
în cazul tenului sensibil.
Pentru un aport natural de
vitamină A, puteți include în
alimentația de zi cu zi cartofii
dulci, morcovii, salatele și
ouăle.

Complexul de vitamine B

Poate ajuta producția de
colagen la nivelul pielii,
cele mai eficiente în acest
sens fiind acidul folic (B3) și
creatina. Acidul pantothenic
(B5) reduce inflamațiile
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și acneea. Puteți procura
vitaminele B fie prin
administrarea internă a
suplimentelor sau alimentelor
precum ouă, nuci, semințe
sau fructe de mare, fie prin
administrarea externă a
diferitelor tipuri de creme
disponibile pe piață.

Vitamina C

Este un bun antioxidant,
ajută la menținerea
colagenului în piele și
reduce hiperpigmentarea.
Alimentația este o bună sursă
de vitamina C, însă puteți
aplica la nivelul topic creme,
serumuri sau geluri pentru
combaterea îmbătrânirii,
creșterea luminozității și
elasticității pielii, precum și
pentru combaterea efectelor
negative ale expunerii la
soare.

Vitamina D

Este produsă prin expunerea
pielii la lumina soarelui.
Contribuie la sănătatea pielii
și a oaselor, precum şi la
buna funcţionare a sistemului
imunitar. Insuficiența de
vitamină D poate contribui la

declanșarea unor probleme
dermatologice. Puteți crește
aportul de vitamină D printr-o
alimentație echilibrată
(lapte, cereale, somon, ton),
suplimente și expunerea la
soare. Mai mult, folosirea de
creme ce conțin vitaminele D
și E poate ameliora dermatita
atopică.

Vitamina E

Are efect antioxidant și
protector, și poate fi aplicată
topic sau procurată din
hrană (nuci, semințe, spanac,
mango, porumb) și din
suplimente. Aplicată local, în
combinație cu vitamina C și
Zinc, poate susține vindecarea
mai estetică a rănilor.

Vitamina K

Este esențială pentru
procesul de coagulare
a sângelui, susținând
vindecarea rănilor. Puteți
include în alimentație
legume bogate în vitamina
K: spanacul, varza, salata
verde și fasolea verde.
Aplicată topic, aceasta
ajută la vindecarea rănilor,
vergeturilor și cearcănelor.

MIȘCARE

Sfaturi pentru o
postură corectă
Postura corpului – în picioare, aşezaţi, întinşi sau în timpul mersului – trebuie să menţină
coloana vertebrală cât mai dreaptă, respectând curburile fiziologice. Postura corectă
va preveni durerile de spate sau de ceafă iar, dacă suferiţi de astfel de dureri, tonifierea
musculaturii abdominale și a spatelui, precum şi educarea posturii vor ajuta în ameliorarea lor.
Sfaturi pentru postura
corectă în picioare şi în mers

1. Încercaţi să priviţi într-o
oglindă înaltă în timp ce vă
ajustaţi postura şi să reveniţi,
mental, la imaginea din
oglindă, atunci când nu aveţi
acces la aceasta.
2. Menţineţi uşor încordaţi
muşchii abdomenului şi ai
spatelui, pentru a permite
îndreptarea şi a susţine
coloana vertebrală.
3. Linia umerilor va fi în
permanenţă paralelă cu solul,
umerii puţin lăsaţi spre spate
şi relaxaţi.
4. Pentru a avea o imagine
completă a posturii corecte în
picioare, imaginaţi-vă că între
spatele urechii, umăr, şold,
genunchi şi călcâi este o linie
dreaptă.
5. În timpul mersului, nu
vă aplecaţi înainte şi nu
priviţi timp îndelungat
spre picioare. Privirea
va fi concentrată
la câţiva metri
în faţă, iar capul
aliniat cu coloana
vertebrală. Ajustaţi
frecvent postura
astfel încât să
respecte imaginea
din oglindă.
6. Păşiţi atingând
solul cu călcâiul
şi apoi cu vârful, şi
menţineţi genunchii drepţi

la contact. De asemenea,
orientaţi întotdeauna vârful
piciorului către înainte, nu în
lateral.

Sfaturi pentru poziţia corectă
la birou
1. Regula de bază este cea a
unghiurilor drepte, de 90°,
pe care trebuie să le formeze
coatele (în timpul lucrului la
computer), pliul şoldului (în
şezut), genunchii (îndoiţi) şi
tălpile (sprijinite pe podea).
2. Păstraţi spatele drept,
cu musculatura uşor
tensionată, pentru a evita
curbarea excesivă a coloanei
vertebrale. Atunci când simţiţi
că v-aţi aplecat prea mult

înainte, reveniţi la poziţia
corectă.
3. Monitorul computerului
trebuie să fie la nivelul privirii.
Întrucât majoritatea birourilor
sunt mai joase, utilizaţi un
înălţător din cărţi cu coperţi
cartonate sau unul reglabil,
disponibil în comerţ.
4. Tălpile trebuie să atingă
podeaua. Nu ţineţi picioarele
încrucişate prea mult
timp, întrucât acest lucru
contribuind la blocarea
circulaţiei sangvine şi la
formarea varicelor.
5. La fiecare 50 de minute
ridicaţi-vă de pe scaun, faceţi
câţiva paşi şi câteva exerciţii
de întindere şi de rotire a
membrelor şi spatelui.

Sfaturi pentru poziţia corectă
întins
1. Poziţia de somn
recomandată este pe
o parte, cu genunchii
puţin flexaţi. Veţi
avea un somn mai
odihnitor, fără
sforăit.
2. Alegeţi o pernă
medie care să
permită coloanei să
se menţină dreaptă,
fără a ridica prea
mult capul. Astfel,
veți evita durerile
cervicale şi de umeri.
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LA DRUM
CU ALPHEGA

Drumeţie în Munţii Măcinului
- de pe acoperişul Dobrogei, pe uliţele satelor
Munţii Măcinului par a fi o cuşmă – sau un acoperiş – deasupra unui bordei pe jumătate
îngropat în pământ. Se înalţă modest peste câmpiile din nordul Dobrogei şi Lunca Dunării, iar
culmile lor pleşuve şi bătute de vânturi ne spun poveşti vechi de peste 250 de milioane de ani,
din paleozoicul târziu, atunci când a avut loc orogeneza hercinică a acestor munţi.
Explorarea munţilor

Astăzi, Munţii Măcinului,
erodaţi de vreme şi de
condiţiile climatice aspre
ale Dobrogei, se ridică
doar până la altitudinea
de 467 de metri, de
unde Vârful Ţuţuiatu
priveşte semeţ
peste împrejurimi.
De asemenea,
bogăţia floristică şi
faunistică pe care o
adăpostesc aceşti
munţi este unică
pentru România,
iar traseele propuse
pentru explorarea lor
sunt uşoare și plăcut de
parcurs.

Parcul Naţional Munţii
Măcinului

Munții Măcinului sunt cei mai
vechi munți din România,
fiind rezultatul orogenezei
hercinice. Altitudinea acestora
variază, pe teritoriul parcului,
între 7 și 467 metri. Au pante
abrupte și o diferență mare de
altitudine pe o distanță mică.
Procesele de dezagregare
a rocilor sunt active,
având ca rezultat peisaje
surprinzătoare. Astfel, Munții
Măcinului au o importanță
deosebită din punct de vedere
peisagistic și geologic, fiind
o atracție turistică unică în
România.
În acelaşi timp, Munţii
Măcinului sunt un paradis al
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Administraţia Parcului
Naţional Munţii Măcinului
a pus la punct peste 10
trasee turistice ce pot fi
parcurse pe jos, unele
cu bicicleta, precum
și un traseu pentru
turism ecvestru şi
trei trasee tematice.
Dintre acestea,
traseul tematic
Poveștile Măcinului
– ce pornește din
Greci – este, poate,
cel mai interesant.
Traseele sunt cu grad de
dificultate mic, şi doar unul
mediu.
biodiversităţii, și adună peste
1770 de specii de plante dintre
care 72 sunt protejate, fiind
rare sau vulnerabile, iar 27 de
specii sunt endemice pentru
regiune. Adăpostesc 181
specii de păsări dintre care 37
sunt strict protejate la nivel
internațional, 47 de specii
de mamifere, 1436 specii de
insecte dintre care peste 900
de specii de fluturi, dar şi 11
specii de reptile şi 7 specii de
amfibieni.
În Parcul Național Munții
Măcinului, sunt identificate
24 de habitate prioritare
dintre care pădurea de fag
dobrogeană este unică în
lume!

Așadar, majoritatea sunt
accesibile familiilor sau
grupurilor cu copii, precum
şi persoanelor fără o condiţie
fizică excelentă. Din loc în loc,
sunt marcate şi punctate cu
panouri informative foarte
interesante despre obiective,
flora şi fauna de pe traseu.
Temerarii şi turiştii dornici de
a-şi amplasa cortul sub clarul
cerului înstelat pot găsi locuri
special amenajate pe traseele
mai lungi. Vă recomandăm
să vă documentaţi pe
website-ul oficial http://www.
parcmacin.ro/ şi la Centrul
de Vizitare – Informare din
Greci. Culmea Pricopanului,
vârfurile Ţuţuiatu, Priopcea
şi Călcata sunt doar câteva
dintre punctele importante

de pe traseele propuse, și vă
vor deschide panorame cu
privelişti fantastice asupra
nordului Dobrogei. În zilele
cu aer foarte limpede, veţi
putea vedea chiar şi oraşele
de dincolo de Dunăre, Brăila
şi Galaţi.

Satele de la poalele munţilor
La poalele Munţilor Măcin,
se află câteva sate pitoreşti
cu case scunde ce încă mai
respectă arhitectura locului.
Cum veniţi dinspre Constanţa
sau Bucureşti, primul este
satul Cerna unde puteţi vizita
Casa Memorială „Panait
Cerna” ce expune lucrări ale
poetului, precum şi mobilier
ţărănesc traditional. La 4
kilometri de nordul satului
Cerna, se află un padoc de
unde se organizează sesiuni
de călărie în Munţii Măcinului,
pe un traseu de aproximativ
două ore și ce se adresează
întregii familii. Aşadar, puteţi
trăi experienţa unei plimbări
cu calul şi alături de copii.
Recomandăm verificarea
disponibilităţii, precum şi
o rezervare în prealabil la
Padoc Cerna.
Urmează satul Greci. În piaţă
veţi găsi fructe şi legume
proapsete de la ţăranii din
zonă, şi vă puteţi aproviziona
pentru traseele montane şi
cicloturistice care pornesc
din sat. Greci este una dintre

principalele
porţi de
intrare în Parcul
Naţional Munţii
Măcinului, de aici pornind
nu mai puţin de cinci trasee
montane, şi fiind străbătut de
alte trasee de cicloturism ce
parcurg întreg parcul.
Satul Luncavița, situat între
Munţii Măcinului şi malul
românesc al Dunării, şi-a
păstrat de-a lungul timpului
rădăcinile româneşti, chiar
dacă a aparținut timp de patru
secole Imperiului Otoman.
Ghidul „Cele mai frumoase
sate din România” l-a inclus
în colecţia sa. Localnicii cred
că în împrejurimi se află
îngropată o comoară de pe
vremea turcilor, în siturile
arheologice fiind descoperite
mari cantități de elemente
numismatice. Sărbătoarea
Teilor de la finalul lunii iunie
şi Sărbătoarea Moşoaielor
din luna decembrie sunt două
evenimente specifice satului
Luncaviţa, și merită trăite.
Satul deţine un Observator
Astronomic, şi permite
accesul în Rezervația
Naturală Pădurea Valea
Fagilor pe care o puteţi
parcurge pe jos, pe traseul
ce duce către Vârful
Ţuţuiatu.

Oraşul Măcin, ce poartă
numele lanţului muntos dar şi
amprenta locuirii musulmane,
prin Geamia Mestan Aga, vă
invită la o degustrare de vin
la Vinuri de Măcin – Crama
Dobrogeană. Din anul 2011,
Crama Dobrogeană este
furnizor al Casei Regale a
României iar vinurile sale au
o aromă şi corpolenţă unică,
datorită solului hercinic din
care viţa-de-vie îşi extrage
seva.
În localităţile de la poalele
Munţilor Măcin veţi găsi şi
multe pensiuni, inclusiv pe
drumul spre intrarea pe
trasee, unde vă puteţi caza
pentru a avea mai mult timp
de explorat muntele după un
somn odihnitor, în liniştea din
nordul Dobrogei.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
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