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EDITORIAL

ARTICOL SUSȚINUT DE

Retenția de apă
Ce este important
de știut?

Dr. Cristina Hoțoleanu,

Medic primar medicină internă,
lector universitar UMF Cluj-Napoca

Apa reprezintă circa 60% din greutatea corpului uman, diferind în funcţie de vârstă, sex, stare
de nutriție, aport alimentar și lichidian. Retenția de apă este cunoscută sub numele de „edem”
și semnifică acumularea de lichid în exces între celule și țesuturi. În cazuri severe, cuprinde și
cavitățile (pleurală, pericardică, peritoneală), și se numește „anasarcă”.
Edemul poate apărea treptat,
primul semnal fiind creșterea
în greutate și umflarea
unor regiuni ale corpului
(membre, pleoape,
buze etc). Alteori are
debut acut, rapid,
putând sugera o
urgență.
Aspectul clinic,
localizarea
și gravitatea
edemelor
depind de cauze;
astfel, deosebim
edeme: cardiace,
venoase, limfatice,
renale, endocrine,
hepatice, alergice,
inflamatorii, carențiale.
Edemul cardiac apare în
insuficiența cardiacă și se
manifestă prin umflarea
gleznelor, predominant
seara, progresiv, putânduse generaliza. La pacienții
imobilizați la pat, edemul
apare inițial în regiunea
lombosacrată – deasupra
feselor. Semnul godeului este
pozitiv, adică la apăsarea
fermă cu degetul impresiunea
persistă mai mult timp.

4

Caz de urgență: edemul
pulmonar acut, când
acumularea de lichid este la
nivel pulmonar și determină
senzația severă de lipsă de
aer, tuse cu expectorație
spumoasă, sangvinolentă, și
durere de piept. Acesta poate
complica infarctul miocardic,
un puseu de hipertensiune
sau o tulburare de ritm.

Edemul venos apare în
insuficiența venoasă cronică,
când se asociază, de
obicei, cu varicele și se
manifestă bilateral, la
nivelul gleznelor și
gambelor. Este mai
accentuat seara,
după ortostatism
și expunere la
căldură. Edemul
în pelerină,
în jumătatea
superioară a
corpului, apare
rar, în caz de
compresie a venei
cave superioare.
Caz de urgență:
edemul cu debut
brusc la nivelul unui
membru, însoțit de durere
și de modificări de culoare
ale pielii (roșie, vineție)
ridică problema unui cheag
la nivelul venei (tromboză
venoasă profundă). Cheagul
se poate mobiliza la plămân
(embolie pulmonară) cu
potențial letal.
Edemul limfatic apare cel
mai frecvent în patologia
oncologică, prin îndepărtarea
chirurgicală sau afectarea
ganglionilor limfatici prin

radioterapie. Edemul este
masiv, cu semnul godeului
negativ, în teritoriul de
drenaj al ganglionilor
afectați (de exemplu,
membrul superior, prin
extirparea ganglionilor
axilari, în cazul
neoplasmului mamar).
Edemul renal apare
în glomerulonefrite și
sindromul nefrotic, în
principal prin pierderea
de proteine prin urină.
Edemul este alb și
moale, și interesează
zonele cu țesut conjunctiv
lax, precum pleoapele și
organele genitale. Este
mai accentuat dimineața. În
cazul sindromului nefrotic,
pierderea de proteine este
masivă, proteinele plasmatice
și albumina sunt scăzute, iar
edemul este generalizat.
Edemul de cauză endocrină
apare în caz de hipotiroidism,
cu aspect particular de
mixedem, prin infiltrarea cu
mucopolizaharide a spațiilor
dintre celule, localizat la
nivelul gambelor (pretibial), și
cu semnul godeului negativ.
În sindromul premenstrual,
edemul se localizează la
gambe și pleoape, și are
caracter ciclic.
Edemul hepatic apare
în ciroza hepatică și se
manifestă ca ascită (lichid în
cavitatea peritoneală), și la
nivelul membrelor inferioare,
prin compresia venei
cave inferioare. Ascita se
evidențiază clinic prin mărirea
de volum a abdomenului,
și un sunet mat la percuția
porțiunilor laterale și
inferioare ale abdomenului.
Angioedemul – sau edemul
Quincke – apare de obicei la
nivelul feței (pleoape, buze,
limbă), cel mai des ca reacție

alergică
la
înțepături
de insecte,
substanțe
chimice, medicamente
(ibuprofen, aspirină). Se
asociază cu urticarie (erupție
roșiatică și pruriginoasă). Mai
rar, este ereditar, iar uneori
este idiopatic, fără o cauză
identificată.
Caz de urgență: angioedemul
cu interesarea glotei
determină senzație de
sufocare prin obstrucția
căilor respiratorii, și necesită
intervenție promptă.
Edemul inflamator apare
localizat în cazul unor
procese inflamatorii profunde
și superficiale (infecţii,
traumatisme, arsuri) cu
aspect roşu, cald, dureros.

plasmatice,
mai ales a albuminei, în stări
de inaniție, cașexie, cancer,
boli digestive, și interesează
membrele inferioare, dar se și
poate generaliza.
Administrarea de diuretice nu
trebuie să se facă de rutină,
tratamentul depinzând de
cauză. Edemul nu este o
boală, ci un simptom al unei
afecțiuni.

Edemul carențial se
asociază scăderii proteinelor
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SĂNĂTATEA
LA CONTROL

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

Ce este Helicobacter pylori?

prezent, marea problemă
este creșterea rezistenței la
antibiotice. În plus, chiar și
după eradicarea infecției,
inflamaţia gastroduodenală se menţine
timp de 6 până la 24 de
luni.

Specialiștii estimează că
aproximativ jumătate
din populația lumii, și,
respectiv 40% din
populația europeană
este purtătoare de
Helicobacter pylori,
iar majoritatea
persoanelor infectate
va dezvolta inflamații
cronice la nivel
gastric.

Stomacul produce
două substanţe – acidul
clorhidric şi pepsina.
Peretele stomacului este
protejat de aceste substanțe,
și de alți factori agresori
de către mucus. Bolile
stomacului apar în cazul unei
secreţii prea mari de acid sau
a unei protecţii insuficiente de
către mucus.
H. pylori este o bacterie
Gram-negativă, de formă
helicoidală, catre trăieşte
exclusiv în stomacul uman
şi poate supravieţui într-un
mediu foarte acid. Această
bacterie poate să se fixeze în
peretele stomacului pentru a-l
coloniza. Ea creşte secreţia
de suc gastric şi slăbeşte
structura mucoasei gastroduodenale.

Care sunt riscurile infecției?
Infecția cu H. pylori nu
prezintă, de regulă,
simptome în prima perioadă
a colonizarii, ci acționează
lent, provocând, pe termen

Alternative de
tratament

lung, gastrită, reflux gastroesofagian și halenă digestivă.
Din păcate, aproximativ 10%
dintre persoanele infectate
dezvoltă ulcer peptic, iar un
procent între 1 și 3% dintre
infecțiile cu Helicobacter
pylori se asociază cu un
risc crescut de apariție
a cancerului gastric, și
limfoamelor de tip MALT
(forme de neoplazii ale
mucoasei digestive).

Cum se tratează infecția cu
H. pylori?

Tratamentul standard
cuprinde mai multe scheme de
tratament (tripla terapie, terapia
secvențială, cvadrupla terapie)
care asociază un inhibitor al
pompei de protoni cu două
antibiotice și, respectiv, bismuth.
Aceste terapii permit vindecarea
în 70-80% dintre cazuri. În

Pentru eradicarea
infecției cu H.pylori,
studiile științifice au
validat, pe lângă terapia
standard recomandată de
ghiduri, numeroase plante
medicinale și alte remedii
naturale, ca agenți terapeutici
eficienți în prevenirea și
eradicarea acestei infecții.
Acest fapt este deosebit de
important, mai ales că, în
prezent, se întregistrează
o creștere a rezistenței la
antibiotice.
Remediile naturale se pot
asocia la terapia standard
sau pot fi utilizate separat, ca
tratament de primă intenție
în prevenirea sau eradicarea
acestei infecții.
Cele mai bune rezultate s-au
obținut prin combinarea
terapiei standard (ex: triplă
terapie cu două antibiotice
și un inhibitor al pompei de
protoni) cu diverse combinații
de remedii naturale. Studiile
au arătat că aceste asocieri
cresc rata de eradicare a
infecției cu H. pylori.
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FARMACIA
VERDE

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

Remediile naturale reprezintă o alternativă valoroasă
la tratamentul standard de eradicare a infecției
cu Helicobacter pylori. În general, acestea sunt
reprezentate de plante medicinale care au zeci
de ingrediente active, cu acțiuni complexe,
atât antiinfecțioase cât și antiinflamatoare
și protective ale mucoaselor, contribuind la
eradicarea infecției și la menținerea sănătății
gastrointestinale.
Rășina de mastic

Încă din Evul Mediu, în
insula grecească Chios
din Marea Egee, se cultiva,
recolta și folosea rășina din
arborele de mastic (Pistacia
lentiscus) pentru afecțiuni
gastrointestinale.
Rășina de mastic – cunoscută
și sub numele de „Lacrimi de
Chios” – susține protejarea
mucoasei gastrointestinale,
oferă suport în inhibarea
eroziunii mucoasei gastrice,
și are un efect antimicrobian
puternic, dovedit științific
în studiile efectuate pentru
diverse tulpini de Helicobacter
pylori. În comerț, sunt
disponibile produse sub formă
de capsule ce conțin extracte
standardizate din rășină de
mastic, ce oferă concentrația
optimă de compuși activi (acizi
masticonici și masticorezine).

Lemnul dulce
(Glycyrrhiza glabra)

Lemnul dulce este considerat
a fi un tratament eficient

pentru ulcer
și gastrită,
fiind cunoscut
și efectul său
antimicrobian
(antibacterian și
antiviral).
Mai multe studii au
evaluat, in vitro și in vivo,
efectul antibiotic al lemnului
dulce și al unora dintre
metaboliții săi asupra H.
pylori. Lemnul dulce a redus
capacitatea H. pylori de a
coloniza mucoasa gastrică, și
ar putea fi o resursă naturală
pentru controlul bolilor
gastrice asociate bacteriilor.

Ceaiul verde
(Camellia sinensis)

Ceaiul verde (EN. green tea)
este una dintre cele mai
sănătoase și mai consumate
băuturi din lume. Conține
mulți antioxidanți și nutrienți.
Studiile au evidențiat faptul că
ceaiul verde a scăzut numărul
de bacterii, precum și scorul

de inflamație al subiecților
infectați cu H. pylori.
Se recomandă atât consumul
de ceai verde sub formă de
infuzie scurtă (trei minute în
apă la 80°C) cât și extractele
standardizate de ceai verde,
sub formă de capsule.

Uleiurile esențiale

Uleiurile esenţiale sunt
remedii valoroase în lupta
împotriva Helicobacter
pylori. Numeroase studii au
dovedit eficiența acestora
împotriva infecţiei, dar şi
împotriva recidivelor. În
plus, unele uleiuri au acțiune
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Remedii naturale pentru Helicobacter pylori - continuare
ca un agent bacteriostatic,
puternic împotriva H. pylori.

antiinflamatoare, sau de
protecție a mucoasei gastrice.
Cele mai utilizate uleiuri
esențiale în infecția cu H.
pylori sunt: uleiul de
oregano, de cimbru,
de arbore de ceai
(melaleuca), de
scorțișoară, de
cuişoare, de mentă
și de mușețel.

Vinul roșu

Toate alimentele
bogate în polifenoli,
precum vinul roșu,
au activitatea
antibacteriană
testată împotriva
H. pylori.
Resveratrolul din
vinul roșu a arătat
un efect inhibitor
asupra activității
ureazei H. pylori,
întrucât polifenolii
inhibă canalul VacAinhibiție care are un efect
protector asupra mucoaselor.

Aloe vera

Gelul de aloe vera
s-a dovedit eficient
în unele studii
experimentale, atât în 
inhibarea creșterii cât și
în uciderea tulpinilor de H.
pylori. Acest lucru sugerează
că aloe vera ar putea fi
eficientă împotriva infecției
cu H. pylori atunci când este
utilizată în combinație cu
antibiotice.

Probioticele şi prebioticele

În ultima perioadă, utilizarea
probioticelor ca terapie
adjuvantă în eradicarea
H. pylori a fost studiată
tot mai mult. Anumite
tulpini probiotice de
lactobacili, bifidobacterii și

Saccharomyces boulardii
au dovedit efect antiHelicobacter pylori in vitro
și sunt, de asemenea, utile
și în reducerea efectelor
secundare ale antibioticelor
din schemele clasice de
tratament.

Usturoiul

Studierea acțiunilor și
beneficiilor consumului de
usturoi asupra bolilor legate
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de H. pylori a evidențiat o
relație inversă între consumul
de usturoi și incidența infecției
cu Helicobacter pylori, și
a cancerului gastric. Prin
fermentarea usturoiului alb
se obține usturoiul negru
(ENG. Black garlic) care are
o acțiune terapeutică mai
puternică decat a usturoiului
alb. Usturoiul se poate utiliza
și sub formă de capsule ce nu
prezintă mirosul caracteristic.

Broccoli

Broccoli este un aliment
valoros, anticancerigen,
antiviral și antibacterian.
Au fost studiate efectele
consumului de broccoli –
singur sau în combinație
cu iaurt – pe termen scurt
asupra eradicării H. pylori
la persoanele infectate.
Izotiocianat sulforafan (SF), un
compus abundent în germenii
de broccoli, a fost identificat

Aceste date indică faptul că
polifenolii sau alimentele și
băuturile bogate în polifenoli,
cum ar fi ceaiul verde, fructele
de pădure și vinul roșu, sunt
benefice în infecția cu H.
pylori.

Mierea și propolisul

Produsele stupului au fost,
de asemenea, studiate pentru
Helicobacter pylori.
S-a raportat că extractele

etanolice cu 30% propolis au
un, in vitro, un considerabil
efect inhibitor asupra creșterii
mai multor tulpini izolate de H.
pylori. Mierea este cunoscută
pe scară largă pentru
acțiunea antibacteriană, și a
fost raportată inclusiv pentru
Helicobacter pylori.

NOUTĂŢI
MEDICALE

Bacteria care
ne salvează
de plastic

Plasticul reprezintă una dintre principalele surse de
poluare a mediului, și probabil cea mai periculoasă
sursă de poluare a apelor, descompunerea putând dura până la
400 de ani. Oamenii de ştiinţă studiază de ani de zile modalităţi prin care să accelereze
controlat descompunerea plasticului, creând enzime pe bază de bacterii, cu ajutorul proceselor
de inteligenţă artificială.
Bacteriile pot degrada
plasticul

În anul 2016, un grup de
cercetători din Japonia au
descoperit o bacterie capabilă
să descompună plasticul
de tip PET, şi au denumit-o
Ideonella sakaiensis. În
2017 şi 2020, alte tipuri de
microorganisme – o ciupercă
şi o altă bacterie – au fost
descoperite în locuri de
depozitare a deşeurilor.
Aceste descoperiri i-au
determinat pe oamenii de
ştiinţă să dezvolte în laborator
tipuri specifice de enzime,
precum PETază şi MHETază,
ce pot degrada PET-ul şi alte
tipuri de plastic mai repede
decât microorganismul în
starea sa naturală.
Experimentele realizate în
laborator, la temperaturi
controlate, au creat un
mediu favorabil atât pentru
combinarea enzimelor cât şi
pentru descompunerea mai
rapidă a plasticului.
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48 de ore până la degradare

Anul 2022 reprezintă un
moment de cotitură în
utilizarea tehnologiilor cu
scopul de a crea o enzimă
mult îmbunătățită de
degradare a plasticului. Un
algoritm de învățare automată
a proiectat aminoacizii
astfel încât aceștia să
poată funcţiona natural
prin alăturare cu o enzimă,
depolimerizând PET-ul de
cel puțin două ori mai rapid
și la temperaturi mai scăzute
decât cea mai bine concepută
enzimă anterioară. Oamenii de
știință de la Universitatea din
Texas, Austin, SUA, au creat
o PETază care poate degrada
51 de produse PET diferite,
inclusiv recipiente și sticle
întregi de plastic.
La 50°C, enzima îmbunătăţită
este de aproape două ori
mai activă în hidroliza
unui eșantion mic dintr-un
recipient alimentar PET decât
o altă PETază, la 70°C. Enzima
a depolimerizat în 48 de ore
chiar și o întreagă tavă de

prăjituri, din plastic, iar echipa
de cercetare a arătat că poate
face un nou articol din plastic
din deșeurile degradate.

Perspective de viitor în
degradarea plasticului

Rămâne de văzut dacă
depolimerizarea enzimatică
va fi utilizată în cele din
urmă pentru reciclarea la
scară largă, majoritatea
PET-ului fiind acum reciclat
prin topire și remodelare,
ceea ce implică deteriorarea
proprietăţilor sale. În acelaşi
timp, depolimerizarea
chimică actuală este foarte
consumatoare de energie.
Avantajul enzimelor este
capacitatea de degradare
a unui flux de deșeuri mult
mai divers. Echipa continuă
să investigheze aspectele
practice ale reciclării
enzimatice, precum și
extinderea la polimeri dincolo
de PET.

TEHNOLOGIA
ÎN SĂNĂTATE

Insuficiența cardiacă
Cum ar putea fi detectată şi
monitorizată cu un smartwatch?
Evenimentul Heart Rhythm (Ritmul Cardiac) 2022, cel mai mare
eveniment din lume al specialiștilor în ritm cardiac, a adus
în prim-plan rezultatele unui studiu ce ar putea revoluţiona
modul în care este monitorizată aritmia cardiacă, şi
prevenită insuficienţa cardiacă: cu ajutorul tehnologiilor
de ultimă generaţie.
Pericolul necunoscut

Insuficienţa cardiacă
afectează aproximativ 5% din
populaţia adultă a României,
însă cazurile raportate
sunt depășite cu mult de
cele reale, afecțiunea fiind
iniţial asimptomatică şi
asociată diabetului zaharat,
hipertensiunii arteriale şi
altor disfuncţii cadriace.
Astfel, pacienţii ajung la
medic într-un stadiu avansat
al bolii. În acelaşi timp, bolile
de inimă reprezintă principala
cauză evitabilă a decesului.
La nivelul Uniunii Europene,
România ocupă primul loc
în rata de decese care ar fi
putut fi evitate cu ajutorul
tehnologiei și cunoștințelor
medicale.

Tehnologia care salvează
vieţi

Cercetătorii din cadrul
Clinicii Mayo au prezentat,
în cadrul Heart Rhythm
2022, o aplicație mobilă
ce transmite semnalele
electrocardiogramelor
(ECG), înregistrate prin
electrozii incluşi în ultimele
generaţii de Apple Watch,
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către centrul medical
pentru a permite inteligenței
artificiale (IA) să identifice
disfuncția ventriculară stângă
(insuficiență cardiacă în
stadiul B). În plus, rezultatele
ECG-urilor au fost integrate în
fișa electronică de sănătate a
persoanelor incluse în studiu,
ceea ce a facilitat revizuirea
acestora de către cardiolog.
Cercetătorii au adaptat
reţeaua neuronală de tip IA,
implicată în analiza ECG, cu 12
derivații pentru a citi ECG-uri
înregistrare de Apple Watch,
permițând astfel evaluarea
aplicabilității efectuării
testului de la distanță.
Avantajele sunt următoarele:
prezenţa pacientului întrun mediu familiar, lipsa
necesităţii de deplasare și
timpului petrecut în cabinetul
medicului, iar – pentru cei
care deţin deja echipament
Apple – nu există costuri.
La studiu au participat 2.454
de pacienţi (deținători de
smartphone Apple şi Apple
Watch, cu vârsta medie de
53 +/- 15 ani, dintre care 56%
femei) ai Clinicii Mayo, din 46
de state din Statele Unite ale

Americii
şi din
alte 11 ţări.
Dintre aceştia,
cu ajutorul tehnologiei
au fost descoperite 16
cazuri de persoane ce au
necesitat consult medical
de specialitate. Aceste
constatări arată că aplicarea
IA la un dispozitiv portabil
cu tehnologie ECG poate
monitoriza eficient disfuncția
ventriculară stângă, fapt
extrem de util pentru pacienții
care ar putea suferi de
această afecțiune fără să știe.
Aplicaţia se află încă în
etapa de studiu clinic, însă
facilităţile de tip ECG, ritm
cardiac şi notificări pentru
aritmie cardiacă, sunt
disponibile în România pe mai
multe tipuri de smartwatch.

SFATUL
PSIHOLOGULUI

Cum să crești un copil
flexibil și adaptabil
Diana Amza, Psihoterapeut

Există o vorbă care spune că pregătim copiii nu pentru vremurile în care trăim acum, ci pentru cele
în care vor trăi ei ca adulți. Dincolo de ce și cât cunoaște copilul, este important mai ales ce anume
face el cu propriile emoții, eșecuri, realizări, dorințe, nevoi și relații sociale. Primul pas de adaptare
la societate este capacitatea de urmare a unor reguli fără de care nu ar exista înțelegere, cooperare
și, în ultimă instanță, chiar supraviețuire. Iată de ce este important să oferiți copiilor, într-un mod
binefăcător pe termen lung, reguli pentru a cultiva flexibilitatea psihologică.
poate să asculte pentru a
evita pedepsea sau pentru a
păstra relația cu adultul.
Atunci când sunt
încălcate, predomină
sentimentele
de rușine sau
vinovăție deși,
uneori, nici nu
pot fi verbalizate
consecințele
nerespectării
lor. Am putea să
le numim „reguli
care cer supunerea
celuilalt”.

Reguli
și reguli

„Nu pune mâna acolo! Spalăte pe dinți, acum! Dacă nu
încetezi să stropești cu apă, nu
te mai las să te uiți la desene
după masă! Copiii buni nu se
smiorcăie! Trebuie să îți ceri
scuze că m-ai lovit!”
Aceste reguli au câteva lucruri
în comun: vin din partea unei
autorități, implică supunerea,
pedepsele, lipsa explicațiilor
sau justificărilor, iar copilul

Aceste reguli sunt
utile uneori, sunt rapide
și economice, pretându-se
la situațiile de protejare a
vieții (nu pune mâna în foc,
traversează la culoarea verde
a semaforului, etc). Cu toate
acestea, folosirea lor în alte
contexte de viață formează
copii conformiști, rigizi,
insensibili la schimbările de
context, capabili să aplice
regulile chiar dacă le sunt
dăunătoare, doar pentru că
„așa trebuie”. Cu alte cuvinte,
copiii vor crește obedienți dar
nefericiți.

Cum arată regulile care
stimulează flexibilitatea
psihologică, asumarea,
gândirea critică și conectarea
la sine și la lume?
Atunci când îmi spui ce te
supără, îmi e mai ușor să te
ajut sau să rezolvăm problema.
Când te speli pe dinți după
fiecare masă, ei rămân
sănătoși. Privește cât de curați
sunt și ce frumos miroși! Când
lovești și trântești, îmi e foarte
greu să înțeleg ce vrei să îmi
spui, chiar dacă îmi doresc
asta. Când te culci târziu, ce ai
observat că se întâmplă cu tine
a doua zi?

Aceste reguli sunt
experiențiale și urmează un
traseu firesc: menționează
situația, contextul producerii
(după fiecare masă,
atunci când simți / faci
ceva), comportamentul și
consecințele naturale ale
respectării sau nerespectării
regulii (observabile de
către copil, cunoscute prin
experiența lui directă). Un
copil care vede el însuși cât de
albi și frumoși sunt dinții lui,
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Cum să crești un copil flexibil și adaptabil - continuare
dar nu mă ascultă. Pare
că ascultă doar de frică,
doar dacă ridic vocea,
doar dacă îl ameninț
cu ceva.”.
Este ușor să se
intre într-un
cerc vicios în
care copilul
devine
insensibil la
stimulare
(nu mai
ascultă când
părintele
vorbește
calm), și
așteaptă
ca părintele
să ajungă la
„punctul maxim”
de enervare pentru
a-l auzi.

după
ce se
spală, va fi
mult mai motivat să
se spele pe dinți decât cel
care ascultă de frică.
Practicarea regulilor bazate
pe consecințe naturale și

experiența directă a copilului
solicită mai mult părintele
în termeni de conversație,
energie și timp investit. Ele
sunt mai mult decât a oferi
explicații copilului despre ce
este bine sau rău.
Deseori, părinții spun: „Îi
explic copilului, îi spun frumos,
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Regulile bazate pe
consecințe naturale și
observarea permanentă a
efectelor acțiunilor sunt, din
această perspectivă, mult mai
eficiente.
Beneficiile pe termen lung
sunt pe măsura efortului
depus: copilul va crește
flexibil, conectat la sine și
trecând prin filtrul propriei
gândiri informațiile pe care le
primește.

Va fi atent la contextele în
care se află, percepând
schimbările din mediu, capabil
să renunțe sau să adapteze
regulile atunci când acestea îi
fac mai mult rău decât bine.
Dincolo de regulile bazate
pe experiență și consecințe

naturale, este recomandabil
ca părinții să urmeze câteva
principii de bază în educația
copiilor:
1. Evitați asocierea emoției cu
comportamentul problematic,
ca factor cauzal (Ai lovit-o
pe bunica pentru că erai
supărat).
Nu este de dorit ca emoțiile
să fie considerate cauze ale
comportamentelor, deoarece
acest mod de exprima
lucrurile poate transmite
ideea că este normal să
lovești atunci când ești furios,
să renunți când te simți trist,
sau să eviți activitățile de care
îți este teamă.
2. Normalizați trăirile (Te
înțeleg că te simți supărat
că nu te poți juca acum, și
eu m-aș simți la fel în locul
tău).
Încurajați copilul să
experimenteze gândurile
și emoțiile ca făcând parte
din viață – și ele apar în
anumite condiții, e firesc
să le avem și nu au un
rol pentru a determina
acțiunea.
3. Ghidați copilul înspre
concentrarea asupra
lucrurilor importante pentru
el (valorile sale, lucrurile
și activitățile importante

pentru el). Acestea reprezintă
factorul cauzal pentru
comportamente, acestea vor
sta la baza alegerilor sale:
valorile sale, lucrurile care
contează și pentru care merită
să facă eforturi.

INTERVIU

ARTICOL SUSȚINUT DE

Melanomul

Poate fi prevenit cel mai
agresiv cancer de piele?

Ce este melanomul?

Melanomul este cel mai puțin
comun însă cel mai agresiv
tip de cancer de piele, care
cauzează cele mai multe
decese. Cele mai frecvente
locuri de apariție sunt
trunchiul, în cazul pacienților
de sex masculin, și membrele
inferioare în cazul pacientelor
de sex feminin.

Care sunt cauzele de apariție
ale melanomului?

Razele UV sunt principalul
factor de risc în apariția
melanomului. Expunerea
necontrolată la raze UV
produce mutații la nivelul
ADN-ului celulelor cutanate,
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cauzând apariția
cancerului de piele.
Exista trei tipuri
de radiații
ultraviolete: UVA,
UVB și UVC.
Dintre acestea,
radiațiile UVB
joacă cel mai
important rol
în apariția
melanomului.
Astfel, arsurile
solare repetate
cauzate atât
de expunerea
la soare cât și de
utilizarea solarului
reprezintă cauza
principală de apariție a
melanomului.
Un alt factor de risc important
este numărul mare de nevi
melanocitari (alunițe, semne).
Dacă pacientul are mulți nevi
cu dimensiuni mai mari de 5
mm și cu forme neobișnuite,
se recomandă controlul
dermatoscopic periodic și
evitarea expunerii solare.
Alte cauze de apariție ale
melanomului sunt: rude
de gradul I cu istoric de
melanom, istoric personal de
nevi displazici sau alte tipuri
de cancer de piele, fototip
cutanat deschis (piele albă,
ochi albaștrii, păr blond/
roșcat), istoric de arsuri
solare multiple (în special în
copilărie).

Dr. Iulia Carp,

medic specialist dermatologie

Cum se depistează precoce
melanomul?

Pacientul are un rol important
în depistarea precoce a
leziunilor, prin autoexaminare.
Există multiple materiale
educative, special concepute
pentru pacienți, care ajută
în urmărirea periodică a
leziunilor pentru a depista
orice modificare.
Cea mai simplă metoda este
regula ABCDE, un acronim
ce ne ajută să urmăm un
algoritm în autoexaminarea
pielii: A = Asymetry (asimetrie
de formă sau culoare) B =
Border (margini neregulate,
slab definite), C = Colour
(modificări de culoare, culori
multiple – negru, maro, alb,
roșu, albastru), D = Diameter
(diametru mai mare de 6
mm.), E = Evolving (leziuni
care evoluează și își schimbă
culoarea, dimensiunea,
forma).
Dacă pacientul observă
fie leziuni nou apărute, cu
caracteristicile descrise
mai sus, fie modificări ale
leziunilor preexistente,
este foarte important ca
acesta să se adreseze cât de
repede unui dermatolog. De
asemenea, este foarte util
să le explicăm pacienților
necesitatea examinării
dermatoscopice anuale, care
poate să depisteze precoce

orice cancer de piele în
stadiul incipient.

tratat, rata de
supraviețuire depinde
de stadiul bolii:
supraviețuire 100%
la 5 ani în cazul
stadiului I, 80%
în cazul stadiului
II, 70% în cazul
stadiului III, și
aproximativ 30% în
cazul stadiului IV.

Cum se
diagnostichează
melanomul?

Primul pas este
evaluarea pe
criterii clinice
a aspectului
și evoluției
leziunilor suspecte.
Pasul urmator
este efectuarea
dermatoscopiei prin
care urmărim anumite
caracteristici pentru
confirmarea diagnosticului
de melanom. Dacă se
confirmă dermatoscopic,
următoarea etapă este
biopsia care va pune
diagnosticul de certitudine și
ne va da detalii referitoare la
stadiu, evoluție și conduită
terapeutică ulterioară. De
cele mai multe ori se preferă

biopsia excizională, adică
se îndepărtează leziunea în
întregime, împreună cu o
parte din țesutul sănătos.
În stadiile avansate se
efectuează suplimentar
testări genetice pentru a
identifica mutațiile BRAF
și NRAS, analize care vor
influența protocolul terapeutic
ulterior.

Ce terapii sunt disponibile în
România?

De regulă, pentru tratamentul
melanomului se alcătuiește o
echipă medicală formată din
dermatolog, chirurg oncolog
și radioterapeut. Tratamentul

Poate fi prevenit
melanomul – cel mai
agresiv cancer de piele?

principal este excizia
chirurgicală extinsă, cu
margini de siguranță
în funcție de grosimea
tumorii. Dacă grosimea
o impune, în următoarea
etapă se efectuează biopsia
ganglionului santinelă,
primul loc unde va metastaza

melanomul. În funcție de
rezultatul biopsiei, se vor
decide etapele următoare
de tratament. În cazul
melanoamelor inoperabile
sau a celor metastatice, există
tratamente noi, inovatoare,
precum imunoterapia și
terapiile țintite.

Care este evoluția
melanomului?

În cazul melanomului
netratat, evoluția naturală
a bolii este metastazarea la
distanță în organe, precum
plămâni, ficat, oase și creier,
cauzând în cele din urmă
decesul. În cazul melanomului

Cel mai important mijloc
de prevenire a apariției
melanomului este limitarea
expunerii la raze UV: evitarea
expunerii solare între orele
11 – 16, evitarea utilizării
solarului, utilizarea protecției
solare SPF50+ în mod
corespunzător, utilizarea
mijloacelor fizice de protecție
(pălărie, ochelari de soare,
haine cu protecție UV în

cazul practicării sporturilor
vara, în aer liber), limitarea
expunerii solare a copiilor,
autoexaminarea periodică a
pielii.
Controlul dermatoscopic
anual, respectiv verificarea
anuală a nevilor pigmentari
(alunițelor) este esențială
în depistarea precoce a
melanomului – cel mai agresiv
cancer de piele.
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Sindromul de alergie orală
Suferiţi de rinită alergică şi simţiţi furnicături, înţepături şi prurit la nivelul buzelor, limbii,
gingiilor şi gâtului atunci când consumaţi anumite fructe, legume sau tipuri de nuci şi seminţe?
Dacă da, este posibil să vă confruntaţi cu sindromul de alergie orală (denumit și sindromul
polen-aliment).

Ce este sindromul de alergie
orală (SAO)?

SAO reprezintă o formă de
alergie alimentară mai puţin
severă, întâlnită frecvent în
cazul persoanelor ce suferă
de rinită alergică. Simptomele
pot ajunge până la reacţii
anafilactice, însă extrem
de rar. SAO se datorează
unei reactivități încrucișate
între proteinele vegetale
din polen și fructe sau
legume. Sistemul imunitar
al persoanelor alergice
interpretează proteinele
provenite din unele fructe,
legume crude şi nuci drept
alergeni, întrucât acestea au o
structură moleculară similară
cu polenul.
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Aşadar, reacţiile alergice
declanşate de polenuri
provenite de la
arbori, ierburi
şi buruieni pot
avea un ecou
şi în cazul
consumului
anumitor
alimente.
Însă,
nu este
obligatoriu
ca
organismul
să
reacţioneze
la proteinele
alimentare
în cazul tuturor
persoanelor alergice.
În plus, este posibil ca
sindromul polen-aliment să
apară după mulţi ani de la
debutul rinitei alergice.

Reacţii încrucişate în
sindromul de alergie orală

Anumite polenuri pot
declanşa reacţii încrucişate
cu următoarele alimente:
Ambrozie – banane, pepene
galben şi verde, dovlecei,
castraveţi, păpădie, ceai de
mușețel;
Mesteacăn – mere, pere,
piersici, caise, cireșe, prune,
nectarine, prune uscate, kiwi,
morcovi, ţelină, cartofi, ardei,
fenicul, pătrunjel, coriandru,
păstârnac, alune de pădure,
migdale, nuci;

Iarbă (Graminee) – piersici,
țelină, pepeni, roșii, portocale;
Pelin – țelină, mere, kiwi,
arahide, fenicul, morcovi,
pătrunjel, coriandru, floareasoarelui, ardei;
Arin – țelină, mere, pere,
migdale, cireșe, alune,
piersici, pătrunjel;
Latex (alergie de contact)
– banane, avocado, kiwi,
castane, papaya.

Măsuri de prevenire a
sindromului de alergie orală

Puteţi preveni reacţiile
alergiei orale prin prepararea
termică a alimentelor.
Prepararea prin fierbere sau
coacere schimbă proteinele,
astfel încât sistemul imunitar
nu mai recunoaşte alimentele
ca fiind similare cu polenul.
O altă modalitate, mai ales
atunci când prepararea
nu este o soluţie, constă
în decojirea fructelor şi
legumelor care creează
reacţii încrucişate, multe
dintre proteine fiind stocate
în coajă.
Vorbiţi cu medicul alergolog
dacă observaţi simptome
ale SAO. Acesta vă poate
recomanda o testare,
antihistaminice orale,
precum şi un program de
imunoterapie, cu rezultate
benefice pe termen lung.

DA, știu și pot
să previn diabetul!
Testare gratuită a glicemiei, în școlile din județul Iași
„Diabetul îți controlează viața. Trăiești după cum vrea pancreasul.”, mărturisește Gabriela Airinei,
pacientă cu diabet tip 1 și co-fondatoarea asociației „Da, și eu pot!”. Cum ar fi ca fiecare dintre
noi să-și dorească să rămână în controlul propriei sănătăți? Educația este primul și unul dintre
cei mai importanți pași pentru a evita un diagnostic de diabet, și a te bucura de libertatea unui
corp sănătos.
Glicemie și greutate

Gabriela, împreună cu soțul
său, Cristian Airinei, a
hotărât să ducă mai
departe, în școli,
cunoașterea
dobândită ca
pacient cu diabet,
prin intermediul
programului
„Acces la
sănătate,
acces la viață”.
Caravana a
pornit la drum
în 2018, în
județele Giurgiu
și Teleorman. Anul
acesta, cu sprijinul
farmaciilor Alphega,
a ajuns în cinci școli din
zona rurală a județul Iași.

Lecția despre diabet

Între 11 și 14 aprilie, inițiativa
„Acces la sănătate, acces la
viață” s-a desfășurat în școlile
din localitățile Dobrovat,
Miroslava și Ciurea. 281 de
copii au beneficiat de testarea
glicemiei, calcularea indicelui
de masă corporală, și de foarte
multe informații valoroase
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Din fericire, aproape toți
copiii testați au avut
rezultate considerate
normale, excepție
făcând doi dintre
aceștia. În ceea
ce privește
măsurarea
greutății și
calcularea
indicelui de
masă corporală
(IMC), 48% au
fost încadrați ca
subponderali, 44%
ca normoponderali,
6% ca supraponderali
și 2% cu obezitate de
gradul I.

Școlarul „dulcinel”
pentru înțelegerea și prevenția
diabetului: ce este diabetul și
cum poate fi tratat, cum pot
fi recunoscute simptomele,
mituri despre această afecțiune,
alimentația pacientului cu
diabet și importanța sportului
în prevenirea și gestionarea
diabetului.

Printre copiii care au
luat parte la acțiunile
caravanei a fost și un băiețel
diagnoticat cu diabet tip 1,
insulinodependent. Iată ce
povestește Gabriela despre
interacțiunea cu el: „Am
descoperit că băiețelul, care
știa răspunsurile la tot ceea
ce noi întrebam, este un

dulcinel (așa le spun eu celor
cu diabet tip 1). L-am rugat să
ne povestească despre el, și
am primit o lecție pe cinste
despre ce înseamnă un bun
management al diabetului. A
fost un moment emoționant,
având în vedere că este
doar un copil. Conștient de
afecțiunea pe care o are,
acesta era foarte zâmbitor și
mereu optimist.”

DA, și eu pot!

Proiectul „Da, și eu pot!” este
rezultatul unor experiențe
personale ale celor doi
inițiatori, Gabriela și Cristian
Airinei. Gabriela-Elena
Airinei a fost diagnosticată cu
diabet tip 1 în anul 2002, an
în care a început lupta ei cu
monitorizarea glicemiei.
Gabriela a reușit să dea
sens bolii sale și să devină

un adevărat purtător de cuvânt și o persoană care inspiră prin
determinarea sa.
Povestea ei devine aproape sinonimă cu provocările pe bicicletă
pe care le-a trecut cu brio:
2017 – A devenit prima persoană cu diabet tip 1 care a făcut
„Turul României pe bicicletă”;
2018 – A parcurs „Interiorul Carpaților pe bicicletă”;
2018 – Participă la „Fletche Romania", 260 km parcurși într-o
singură zi;
2019 – „Go West, România de la est la vest”, peste 1000 km pe
bicicletă;
2020 – „Dunărea, de la intrarea în România până la
vărsare”.

Vă invităm să citiți mai multe
informații despre proiectele
„DA, și eu pot!” pe dasieupot.ro.
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La ce să te aştepți
în vacanţă?

Pregăteşte din timp trusa de urgenţă
Vacanța este pentru relaxare, stare de bine, bucuria de a vedea locuri frumoase şi de a avea
zile libere, oriunde şi cu oricine le petrecem. Indiferent de variabilele vacanţei, trusa de
urgenţă nu trebuie să ne lipsească din bagaj, pentru că ea ne poate salva de stres şi griji.
Planificarea vacanţei

În funcţie de destinaţie, mai
ales dacă aceasta este una
tropicală, poate fi necesară
administrarea anumitor
vaccinuri sau medicamente,
preventiv. Aşadar, adresaţi-vă
medicului sau farmacistului.
Tratamentele pentru boli
cronice nu se vor întrerupe.
Informaţi medicul şi solicitați
reţeta pentru perioada
vacanţei. În funcţie de
diferenţele de fus orar,
este posibil să fie necesară
adaptarea orarului de
administrare a tratamentului.

dezinfectant şi antibiotic local,
comprese sterile şi plasturi
de diferite dimensiuni, o
forfecuţă şi o pensetă pentru
extragerea căpuşelor. Atenţie,
căpuşele se vor extrage de la
baza pielii, cu atenţie pentru a
nu rămâne părţi ale corpului
înfipte în piele. Spray-ul
repelent împotriva ţânţarilor,
puricilor şi căpuşelor este util
indiferent de destinaţie.

La ce să te aștepți în
vacanţă: probleme și soluții

Alergii şi astm – reacţiile
alergice vă pot strica buna
dispoziţie, aşa ca nu omiteţi
adăugarea de inhalator,
tablete antihistaminice, spray
nazal şi picături de ochi, mai
ales dacă sunteţi predispuşi
la alergii.

Răni, zgârieturi şi muşcături
de insecte – mănuşi de unică
utilizare, gel sau şerveţele
igienizante pentru mâini,

Durere, febră şi răceală –
analgezice, antipiretice sau
antiinflamatoare (tablete și
gel) nu trebuie să lipsească
din trusa de urgenţă, fiind
recomandate pentru
dureri musculare,
menstruale, de
cap sau febră, ori
chiar împotriva
inflamaţiei produsă
de înţepăturile de
albine şi viespi. Un
decongestionant
nazal şi câteva pastile
pentru durerea de gât
pot ameliora simptomele

Arsuri şi protecţie solară soluţia de protecţie solară cu
SPF 30, minim, vă protejează
de arsurile solare. Aplicaţi
la fiecare 2 ore o cantitate
suficientă pentru a acoperi
toate zonele de piele expuse.
Ochelarii de soare şi pălăria
sau şapca sunt, de asemenea,
importante. Un spray sau gel
pentru arsuri diverse este
util pentru arsuri minore sau
solare.
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de răceală pentru o stare de
bine și un somn odihnitor.
Probleme digestive –
călătoriile pot fi un factor de
risc în instalarea constipaţiei
sau a diareei cauzate de
schimbarea alimentaţiei,
consum insuficient de apă,
respectiv, de alimente
contaminate. Veți avea nevoie
de apă plată, antivomitive,
laxative uşoare, antidiareice,
săruri de rehidratare şi chiar
de pastile pentru purificarea
apei, dacă nu aveţi acces la
apă plată.
Pentru că riscul infecției
Covid-19 există încă, pune în
trusa de urgență și un test
rapid antigen SARS CoV-2.

FAMILIE

Mami, vreau pisică!

Beneficiile animalelor de companie
Diana Amza, Psihoterapeut

Încă de mici, copii se simt atrași de animale, iar interacțiunea sub formă de joacă sau de manifestare a
afecțiunii cu acestea pare că îi ajută să se relaxeze, să se amuze și să se liniștească. În fapt, beneficiile
deținerii unui animal de companie în copilărie și adolescență sunt mult mai variate, indiferent dacă este
vorba de un câine sau o pisică, un cal sau un iepure, un hamster sau alte rozătoare.
Deși există studii științifice
limitate cu privire la animalele
de companie și impactul
lor asupra bunăstării
emoționale, cognitive,
sociale, educaționale și
comportamentale, un studiu
sistematic care a inclus 22 de
cercetări (Purewal et al, 2017),
ne indică beneficiile faptului
de a avea un animal de
companie la vârsta copilăriei.
Printre acestea, se numără:
• Reglarea emoțiilor – copilul
apelează la animalul de
companie atunci când se simte
trist, singur, furios sau fericit,
iar interacțiunea cu acesta
(joacă, mângâiere) duce la
scăderea hormonilor specifici
stresului și creșterea nivelului
de oxitocină, resimțită ca
siguranță, dragoste, calm,
liniștire și bună dispoziție;
• Combaterea sentimentelor
de singurătate (ca atunci când
părinții nu pot acorda atenție
copilului);
• Creșterea stimei de sine
(prin încrederea în abilitățile
de a conduce, de a îngriji și
de a se descurca cu o mică
sursă de imprevizibil), dar
și a încrederii în sine și a

sentimentului de valoare
personală, efecte benefice
în special pentru cei care
se confruntă cu anxietate,
depresie sau probleme
comportamentale, inclusiv în
perioada adolescenței;
• Stimularea dezvoltării
cognitive – prin stimularea
comunicării verbale, joacă și
rezolvare de probleme;
• Dezvoltarea empatiei
cognitive (a abilității de
a vedea lucrurile și din
perspectiva animalului de
companie, ca atunci când
copilul înțelege că acestuia îi e
frică de un anumit obiect, sau
că acesta cere hrană când se
așază lângă vas);
• Dezvoltarea empatiei și
responsivității afective –
înțelegerea emoției pe care
animalul de companie o simte,
precum bucurie la revedere
sau iritare la anumiți stimuli,
și adaptarea răspunsului la
aceste emoții;
• Dezvoltarea abilităților
sociale (relaționare și joacă
socială);
• Numărul mai mare de
prieteni, comparativ cu cei
care nu dețin un animal de
companie – prin crearea unui

pretext pentru socializare, dar
și prin consolidarea încrederii
în sine și a curajului de a iniția
discuții, de a stabili relații.
În concluzie, interacțiunea
regulată cu animalele de
companie contribuie la o
dezvoltare armonioasă și
la o parcurgere mai lină
a perioadelor dificile, fapt
care poate atârna mai greu
în balanța deciziei decât
eforturile de îngrijire. Iar
copiii vor fi, cu siguranță,
încântați!

Referințe:
Purewal, R., Christley, R., Kordas, K., Joinson, C., Meints, K., Gee, N., & Westgarth, C. (2017). Companion Animals and Child/Adolescent
Development: A Systematic Review of the Evidence. International journal of environmental research and public health, 14(3), 234. https://
doi.org/10.3390/ijerph14030234
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Pets-And-Children-075.aspx
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Pubertatea precoce
Riscuri şi prevenţie

Pubertatea este perioada în care are loc creşterea rapidă a sistemului muscoloscheletal, şi
dezvoltarea funcţiilor reproductive (în intervalul de vârstă 8 - 13 ani la fete, şi 9 - 14 ani la
băieţi). Observaţiile recente de pe teren şi cercetările realizate de medici au relevat un debut
precoce al pubertăţii, cu efecte fizice, mintale şi emoţionale pe termen lung. Semnalele de
alarmă transmise de corp, riscurile asociate, dar şi câteva metode de prevenire sunt necesare
şi utile pentru părinţi, cadre didactice şi alţi adulţi.
Semne ale pubertăţii

în plastic, produse cosmetice,
pesticide și antibiotice, ar
putea interfera cu dezvoltarea
sexuală.

Pubertatea începe, la fete,
odată cu dezvoltarea sânilor,
apariţia părului pubian și
axilar, apariţia mirosului
corporal adult, salt în
creştere, acnee. Prima
menstruaţie (menarha)
poate apărea mai târziu
în timpul pubertăţii.
Aşadar, nu constituie un
semnal de debut.
La băieţi, pubertatea
începe odată cu creşterea
în volum a testiculelor – o
manifestare uşor de ignorat
de copii şi părinţi – dar şi a
penisului şi scrotului (acestea
au loc după aproximativ un
an). Băieţii experimentează
apariţia părului facial, axilar
şi pubian, schimbarea vocii şi
a mirosului corporal.

Pubertatea precoce – cauze
şi riscuri
Cauza principală a pubertăţii
precoce este o tulburare
hormonală ce poate fi
centrală –dependentă de
gonadotropine (hormoni ce
controlează procesele de
ovulație și menstruație), sau
periferică – determinată de
producerea de estrogen şi
testosteron în exces. Alte
cauze mai pot fi tumorile
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Pubertatea precoce
este asociată cu un risc
crescut de stagnare
a creşterii ulterioare,
de înălţime redusă a
corpului la maturitate,
de depresie, anxietate şi
tulburări de alimentaţie.
Asociată cu un mediu
familial incostistent, poate
duce la un debut timpuriu al
vieţii sexuale, abuz de alcool
şi droguri.
sau tulburările glandelor
suprarenale, ale ovarelor
sau testiculelor, şi chiar
traumatismele cerebrale.
Studii recente au demonstrat
faptul că rata crescută a
obezităţii în rândul copiilor,
în special a fetelor, a dus
la scăderea vârstei de
debut a pubertăţii. În plus,
s-a observat că un mediu
familial stresant, nesigur,
inconsistent și cu un nivel
ridicat de violenţă conduce
la o dezvoltare mai rapidă
a copiilor şi la pubertate
precoce. Expunerea la
substanţe chimice care imită
hormonii (xenoestrogeni sau
disruptori endocrini), regăsite

Măsuri de prevenire în
instalarea pubertăţii precoce
• Limitaţi expunerea copiilor
la xenoestrogeni;
• Nu fumaţi în casă sau în
preajma copiilor;
• Asiguraţi o alimentaţie
sănătoasă şi activităţi fizice
distractive pentru copii;
• Creaţi un mediu familial
sigur, de încredere reciprocă,
iubire şi înţelegere, pentru
a preveni riscurile asociate
pubertăţii şi adolescenţei.
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Formă fizică
excelentă pentru
bărbații de peste
50 de ani

Problemele de sănătate sau cele personale, încetinirea metabolismului, creşterea în greutate
şi lipsa de motivaţie ce se pot instala după vârsta de 50 de ani pot afecta imaginea de sine a
bărbaţilor. Câteva schimbări în stilul de viaţă şi mai multă activitate fizică pot asigura nu doar un
organism mai puternic, ci şi mai sănătos, precum şi o stare mintală şi emoţională mult mai bună.
Controlul alimentaţiei şi
activitatea fizică

Unele dintre principalele
probleme de sănătate
întâmpinate de bărbaţi pe
măsură ce înaintează în vârstă
sunt cele cardiovasculare: un
nivel mărit al colesterolului,
hipertensiune arterială şi un
risc crescut de insuficienţă
cardiacă. Acestea pot fi
prevenite prin controlul
alimentaţiei şi printr-un nivel
mai intens de activitate fizică.

în crearea unui ritual de
activităţi fizice, de la mers pe
jos şi până la antrenamente
intense în sala de sport.

Sfat: menţineţi o dietă
echilibrată nutrițional,
incluzând mai multe fructe,
legume, cereale integrale şi
alimente bogate în acizi graşi
Omega 3 şi Omega 6, grăsimi
nesaturate. Acestea reduc
colesterolul şi menţin inima
sănătoasă. Reduceţi consumul
de alimente ultraprocesate,
de tip fast-food, dulciuri cu
zahăr, alcool, şi încercaţi să
renunţaţi la fumat.

Sporturile de echipă, precum
fotbalul sau baschetul,
presupun alergare şi
antrenează toate grupele
de muşchi; în acelaşi timp,
sunt un bun catalizator al
socializării. Alergarea în aer
liber, cu încălţăminte adecvată
pentru a amortiza impactul
asupra articulaţiilor, creşte
fluxul sangvin şi capacitatea
pulmonară. Tenisul de masă
este foarte benefic, atât
pentru corp cât şi pentru
minte. Ciclismul şi exerciţiile
de tip cardio sunt importante
pentru o mai bună funcţionare
a inimii. Antrenamentul cu
greutăți este foarte eficient
în arderea caloriilor și a
grăsimilor corporale, precum
și în creșterea forței, a masei
musculare şi a densităţii
osoase.

Vârsta nu ar trebui să
constituie un impediment

Nu uitaţi de odihnă! Somnul
de minimum opt ore pe noapte

contribuie la menţinerea
funcţiilor creierului şi la
prevenirea demenţei, a unei
greutăţi corporale normale şi
a unui nivel optim de energie,
pe parcursul întregii zile.
Îngrijiţi-vă pielea! Odată
cu vârsta, pielea îşi pierde
elasticitatea și devine mai
vulnerabilă la răni şi leziuni.
Utilizaţi săpunuri blânde și
loţiuni hidratante, şi verificaţi
frecvent eventualele semne ce
pot apărea pe piele.
Nu ignoraţi prostata!
Dimensiunea prostatei
poate creşte, provocând
urinări frecvente şi chiar
infecţii urinare. Adresaţi-vă
medicului dacă întâmpinaţi
astfel de probleme.
Rămâneţi activ social!
Întâlnirile cu prietenii vă
motivează în a vă îngriji și vă
menţin în formă, atât fizic cât
şi mintal.
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Îndulcitorii artificiali și
riscul de cancer
Efectele adverse pe care îndulcitorii artificiali le au asupra organismului sunt studiate de mulţi
ani, fiind observate în principal riscuri crescute de a dezvolta obezitate, diabet de tip 2 şi boli
cardiovasculare. O cercetare desfăşurată în Franța pe parcursul a peste 12 ani (în perioada
2009 - 2021), ce a vizat peste 102.000 de adulţi, a concluzionat că îndulcitorii precum aspartam
şi acesulfam de potasiu pot fi răspunzători pentru un risc mai crescut de a dezvolta anumite
tipuri de cancer.
Îndulcitorii artificiali în
alimentaţie

Industria alimentară şi
cea farmaceutică folosesc
îndulcitori artificiali într-o
gamă largă de alimente și
băuturi, respectiv suplimente
alimentare, ca alternative
la zaharurile adăugate ale
căror efecte nocive asupra
organismului uman, precum
şi în cazul mai multor boli
cronice, sunt bine cunoscute.
Siguranța acestor aditivi
alimentari este, însă,
dezbătută, rezultatele
studiilor pe animale şi cele
efectuate în laborator fiind
relevante cu privire la rolul lor
în etiologia diferitelor boli.

Consumul de îndulcitori
artificiali şi riscul de cancer

Un studiu observaţional, bazat
pe notaţiile înregistrate de
către participanți în jurnale
de alimentație, pe parcursul
a peste opt ani, a investigat
asocierile dintre aportul de
îndulcitori artificiali – totali și
cel mai frecvent consumaţi:
aspartam (E951) acesulfam
de potasiu (E950) și sucraloză
(E955) – și riscul de cancer.
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Rezultatele, publicate de
echipa de cercetare
în anul 2022, au
relevat faptul că,
în comparație cu
neconsumatorii,
consumatorii de
îndulcitori artificiali
au prezentat un risc
crescut de cancer.
Cancerele de sân şi
cele asociate obezităţii
(colorectale, stomacale,
hepatice, bucale,
esofagiene și de prostată) au
o incidenţă mai mare în cazul
consumatorilor de îndulcitori
artificiali totali, în mod special
aspartam (E951) şi acesulfam
de potasiu (E950), acestea
prezentând un risc mai
crescut.
Cercetările de laborator
au demonstrat că aditivii
alimentari, precum aspartam,
sucraloză şi zaharină, au
capacitatea de a modifica
ADN-ul celular, împiedicând
celulele să se autodistrugă
atunci când devin canceroase,
și crescând riscul de
cancer. Totuși, nu este clar
cum acţionează acestea în
organismul uman. În plus,
aspartamul se transformă în

formaldehidă (un carcinogen
cunoscut) prin procesul
de digestie, acumulânduse la nivelul celulelor şi
determinându-le să devină
canceroase.

Îndulcitori naturali

Alternative naturale ale
zahărului şi aditivilor
artificiali sunt extractul
de Stevia rebaudiana sau
xylitol. Acestea nu prezintă
riscuri pentru sănătate,
având chiar un rol pozitiv
în controlul diabetului,
supraponderabilităţii și
hipertensiunii, şi în igiena
orală, prevenind formarea
cariilor.
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Ce nu ştiai
despre epilarea definitivă
Mai puţin timp dedicat epilării, mai mult timp pentru tine, piele mai fină şi eliminarea definitivă
a firelor de păr sunt câteva dintre mirajele reclamelor la procedurile de epilare definitivă.
Iată ce trebuie să ştii, înainte
de a apela la această metodă
de epilare corporală:

Epilarea definitivă chiar este
”definitivă”?
Epilarea definitivă presupune
acţionarea la nivelul
foliculului pilos cu un
fascicol de lumină ce poate
fi: laser (lumină amplificată
şi stimulată prin emisia de
radiaţii) cu o singură undă de
lumină emisă la o anumită
lungime, ţintit asupra
rădăcinii sau IPL (lumină
intens pulsată), ce utilizează
un spectru larg de lungimi de
undă a luminii, ghidate spre
o zonă ce cuprinde mai multe
rădăcini ale firelor de păr.
Lumina intensă încălzeşte
foliculul la temperaturi foarte
înalte, iar acesta este distrus
după mai

multe şedinţe, ce pot avea loc
la intervale de 4-6 săptămâni.
După un anumit timp,
foliculul se reface, iar firul
de păr creşte la loc. Astfel,
după primele 8-10 ședinţe
în cazul IPL şi 4-6 ședinţe
în cazul tehnologiei laser,
sunt necesare 1-2 ședinţe de
întreţinere anual. Epilarea
definitivă nu este definitivă,
însă efectul este mai
îndelungat decât cel al altor
metode.

Eficienţa epilării definitive şi
limitele sale

Cele mai bune rezultate
se obţin la adulţii cu tenul
deschis la culoare şi firele
de păr groase, de culoare
închisă. Lumina este captată
mai bine de foliculul închis la
culoare, aceasta acţionând
la nivelul melaninei, aşadar
părul blod sau alb nu
va putea fi eliminat
decât în mică
măsură. Pielea
închisă la culoare
sau bronzată
creşte riscul
de disconfort,
arsuri
tegumentare şi
iritaţii cutanate.
Epilarea
definitivă cu laser
va fi efectuată
cu cel puţin 7

zile înainte de expunerea
la soare, iar cea cu IPL nu
se recomandă pe perioada
verii. Pielea bronzată se va
epila după ce pielea se va
depigmenta, pentru evitarea
arsurilor. În plus, se va evita
smulgerea firelor de păr
cu cel puţin o lună înaintea
procedurii, în caz contrar raza
de lumină va fi ineficientă.
Contraindicaţii în epilarea
definitivă
Persoanele care suferă de
boli autoimune (diabet de tip
1, tiroidită autoimună, vitiligo,
psoriazis, lupus eritematos),
nu trebuie să se expună la
lumina intens pulsată, aceasta
putându-le agrava afecţiunile.
Alunițele, tatuajele sau
alte leziuni cutanate
trebuie protejate în timpul
procedurilor. Nu se realizează
proceduri de epilare definitivă
la femei însărcinate sau care
alăptează şi la pacienţii cu
istoric de neoplazii.
Orice tip de fotoepilare poate
să conducă la apariţia unui
cancer de piele, dacă nu se
realizează corespunzător sau
dacă sunt utilizate aparate
neomologate.
Consultă un medic
dermatolog şi optează
pentru clinici cu aparatură
omologată, pentru a realiza
procedura în siguranţă.
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Cum se tratează corect
hemoroizii?
Disconfortul şi sângerările anale însoţite de prurit şi inflamaţii locale reprezintă tabloul
clinic al bolii hemoroidale. Vestea bună este că tratamentul poate fi unul minim invaziv, iar
recuperarea rapidă. Pe de altă parte, complicaţiile includ hemoragii, anemie şi tromboză
hemoroidală acută, aşadar nu amânaţi vizita la medic!
Tratament simptomatic
pentru hemoroizi

În funcţie de gradul de
dezvoltare şi de localizare ale
hemoroizilor, diagnosticate
de către medicul proctolog
în urma unui consult,
tratamentul poate debuta cu o
abordare simptomatică. Sunt
recomandate medicamente
şi diferite creme, unguente
sau supozitoare pe bază
de ingrediente active ce
contribuie la reducerea
inflamaţiei şi calmarea
durerii, îmbunătăţirea
tonusului venos şi circulaţiei
sanvgine. De cele mai multe
ori, aceste tratamente sunt
simptomatice, fiind necesară
schimbarea stilului de viaţă
pentru prevenirea reapariţiei
hemoroizilor.

Tratament minim invaziv
pentru hemoroizi

Localizarea (intern sau
extern), precum şi stadiul de
evoluţie al hemoroizilor – cu
cât mai incipient, cu atât mai
multe fiind şansele de reuşită
şi vindecare – determină
alegerea, de către medic, a
unei proceduri minim invazive
de tratament. Acestea nu
necesită internare, fiind făcute
în ambulator, iar recuperarea
este rapidă şi cel mai adesea
nedureroasă.
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• Ligatura cu benzi de
cauciuc se aplică heomoizilor
interni. Aceasta presupune
introducerea, prin anus, a unui
dispozitiv subţire, tubular,
prevăzut cu o cameră video
şi benzi de cauciuc ce vor fi
aplicate la baza hemoroidului.
Acestea opresc circulaţia
sângelui şi determină uscarea
şi despriderea acestuia în
aproximativ 5-7 zile. Este
foarte eficientă, nedureroasă
şi cu riscuri minime pentru
pacient, însă nu se poate
efectua decât în stadii
incipiente ale bolii.
• Scleroterapia este o
procedură ce constă în
cicatrizarea hemoroizilor
de stadiu I, prin injectarea
unor soluţii chimice în
țesutul hemoroidal. Este
contraindicată femeilor
însărcinate, celor în
stadii avansate ale bolii
hemoroidale, și celor
cu alte complicaţii.
• Fotocoagularea
– se realizează
cu ajutorul
laserului şi duce
la micşorarea
hemoroizilor
ce sunt, apoi,
excizaţi. Este o
procedură minim
invazivă, cu disconfort

redus şi vindecare rapidă.
• Ligatura arterială
hemoroidală – se poate
efectua şi în cazul unor
stadii mai avansate ale bolii,
fiind aplicată la nivelul celor
șase ramuri ale arterei
hemoroidale interne. Prin
ligatura acestora, hemoroizii
sunt privaţi de aportul sangvin
şi se atrofiază.
În stadii avansate şi în
cazul hemoroizilor externi,
este necesară intervenţia
chirurgicală prin excizia
sau capsarea acestora, cu o
perioadă recuperatorie mai
îndelungată şi dureroasă.
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Pericolul temperaturilor
extreme
Lucrul în aer liber în perioadele de căldură
extremă poate provoca disconfort, stres
termic sau boli induse de căldură. Încălzirea
globală determină și în România creşterea
temperaturilor pe timpul verii. Care este
impactul asupra oamenilor ce lucrează sau
petrec mult timp în aer liber? Există difererenţe
în funcţie de gen sau de numărul de ani de
expunere la temperaturi extreme? Cum ne putem
proteja de căldura excesivă?
Factori de risc

Potrivit unei cercetări realizate
în SUA, pe date provenite din
perioada 2011 - 2018, numărul
accidentelor de muncă şi a
bolilor nonfatale determinate
de căldura extremă a crescut
peste media naţională. Din
cauza valurilor de căldură tot
mai intensă, toți oamenii care
lucrează afară, pe străzi, în
grădini sau în agricultură, sunt
expuși riscului. De asemenea,
cercetătorii au observat că
la începutul studiului, în
2011, între 26 şi 50% dintre
persoanele afectate erau
femei. În timp ce, în 2018,
procentul acestora ajunsese
între 42 şi 86%.
Un alt aspect ce trebuie luat în
considerare este cel al anilor de
muncă petrecuți în condiţii de
temperaturi extreme. Numărul
accidentelor și bolilor induse de
căldură a crescut pe măsură
ce lucrătorii aveau o vechime
mai mare de cinci ani, faţă de
cei cu cel mult un an. Acest
lucru se poate datora faptului
că angajații cu mai mulți ani de

serviciu au o percepție redusă
asupra riscului, sau ar putea fi
un efect cumulativ al anilor de
expunere cronică la căldură
asupra sănătăţii lucrătorilor în
aer liber.

necesare perioade extinse de
recuperare.

Căldura extremă şi pericolul
pentru sănătate

• Pauze frecvente în locuri
răcoroase sau umbrite, plus
consum moderat de apă;
• Aplicarea loţiunilor de
protecţie solară, la fiecare
două ore, şi purtarea
ochelarilor de protecţie,
pălăriilor şi hainelor
acoperitoare;
• Schimbarea programului
de lucru, pentru a se evita
intervalul orar 11:00 - 16:00;
• Atenție la simptome, precum
ameţeli, confuzie şi dureri
de cap, senzaţie de greaţă şi
vomă, crampe musculare,
paloare tegumentară. Dacă
le observaţi, adăpostiţi-vă la
umbră şi sunaţi medicul!

De la crampele termice care
apar ca urmare a efectuării
activităților fizice într-un
mediu cu temperaturi ridicate,
și până la epuizare termică
determinată de pierderea de
apă şi sare din organism, sau
hyponatremia, cauzată de
consumul excesiv de apă şi
eliminarea sodiului din corp,
căldura extremă poate afecta
întregul organism.
În cazuri grave, bolile sau
accidentele induse de căldură
pot provoca leziuni extinse la
toate țesuturile și organele,
perturbând sistemul nervos
central, mecanismele de
coagulare a sângelui și
funcțiile ficatului și rinichilor.
În aceste cazuri, sunt

Măsuri de prevenire, pentru
persoanele care lucrează
mult timp în aer liber
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Anxietatea iubeşte zahărul
Mulţi dintre noi apelează la o tabletă de ciocolată cu lapte şi cremă, la pachetul cu biscuiţi sau
cu fursecuri dulci atunci când ne simţim stresaţi, îngrijoraţi şi sub presiune. Creierul nostru
ştie ceea ce şi oamenii de ştiinţă au descoperit: zahărul poate inhiba, temporar, eliberarea
de cortizol – hormon al stresului. Din păcate, efectul este de scurtă durată, iar un consum
constant şi excesiv de zahăr poate avea efecte nefaste asupra abilităţii creierului de a controla
stresul şi anxietatea, crescând riscul de a dezvolta depresie.
Efectele zahărului asupra
creierului

Consumul de zahărul nu
are consecinţe pozitive
asupra stării de
spirit – poate avea
efectul opus în timp.
O dietă bogată
în zahăr poate
crește șansele de
tulburări episodice
de dispoziție,
la bărbați, și
tulburări de
dispoziție recurente,
atât la bărbați cât
și la femei. În plus,
consumul regulat
de grăsimi saturate
și zaharuri adăugate a
fost legat de sentimente
mai intense de anxietate la
adulții cu vârsta peste 60 de
ani, întrucât alimentele cu
zahăr pot slăbi capacitatea
organismului de a răspunde
la stres.

Mai mult zahăr, mai mare
riscul de depresie

Consumul excesiv şi constant
de zahăr declanșează
dezechilibre în anumite
substanțe chimice ale
creierului. Aceste dezechilibre
pot duce la depresie și, pe
termen lung, pot crește riscul
de a dezvolta tulburări de
sănătate mintală, pentru
unele persoane.
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Pe de altă parte, renunţarea
bruscă la zahăr induce
depresie și un comportament
asemănător anxietății, precum
şi senzaţii similare unui atac
de panică. Acestea includ
iritabilitate, confuzie, oboseală
accentuată, senzații întâlnite
şi în tabloul clinic al sevrajului
indus de întreruperea
consumului de droguri.

Gustări dulci, fără zahăr, la
birou sau în deplasare

Înlocuiţi, treptat, consumul de
zahăr cu:
• Fructe crude, bogate
în vitamine, minerale şi
antioxidanţi;

• Batoane fără zahăr pe bază
de curmale, smochine, prune
uscate, stafide şi diferiţi
sâmburi;
• Mix preparat de acasă
cu fructe crude şi
uscate, fără adaos
de zahăr, şi sâmburi
cruzi: caju,
migdale, alune de
pădure, fistic, miez
de nucă;
• Ciocolată
amăruie, cu
minimum 80%
conţinut de cacao
– conferă un plus
de energie, vitalitate
şi concentrare. În plus,
conţine antioxidanţi şi,
consumată cu moderaţie,
contribuie la sănătatea
creierului şi a inimii.

Gustări dulci, fără zahăr,
acasă

De asemenea, acasă, vă puteţi
pregăti:
• Iaurt cu cereale granola sau
cu seminţe de chia (lăsate
minimum 30 de minute la
înmuiat în iaurt), fructe crude
şi o linguriţă de miere;
• Îngheţată preparată din
fructe crude pasate şi miere,
cu sau fără iaurt cremos;
• Cartofi dulci copţi sau
dovleac copt cu scorţişoară,
nucşoară şi un strop de miere.

ALIMENTAȚIE

Alimente pentru un nivel
optim de energie
Mâncarea furnizează energie în moduri diferite. Alimentele
dulci şi cele bogate în carbohidraţi simpli eliberează
energie rapid, iar apoi ne simţim din nou obosiţi şi
înfometaţi. Alimentele bogate în proteine, fibre,
carbohidraţi complecşi şi grăsimi sănătoase satisfac
foamea eficient, eliberând lent energie.
La micul dejun

Fulgi de ovăz – conţin
carbohidraţi complecşi, sunt
bogați în fibre, nutrienţi şi
vitamine. Se digeră lent şi
conferă un nivel constant de
energie pentru câteva ore. Puteţi
prepara un terci din fulgi de ovăz
cu iaurt, fructe proaspete, nuci şi
miere, pentru un mic dejun rapid,
săţios şi sănătos.
Ouă – un ou conţine 6 grame
de proteine, aminoacizi,
vitamine şi minerale, şi are
doar 70 de calorii. Asociaţi
jumătate de avocado și o felie
prăjită de pâine din făină
integrală, pentru un meniu
complet şi un nivel de energie
care vă va permite să vă
desfăşuraţi activităţile în mod optim.
Cafea – cofeina, alături de
antioxidanţi şi vitamine, crește
energia și vă menține alert,
favorizând capacitatea de
concentrare. Nu exageraţi şi
nu consumaţi cafea dupăamiaza, întrucât cofeina poate
interfera cu ceasul biologic.
Ceai negru – conţine mai
puţină cofeină decât cafeaua,
însă este bogat în antioxidanţi,
vă oferă hidratarea de care
aveţi nevoie şi vă ajută să vă
mențineți alert.

La prânz

Carne de pui – o porţie
de piept de pui la grătar,
cu legume proaspete sau
fierte, vă va oferi energie
pentru restul zilei fără a
fi nevoie să suplimentaţi cu
dulciuri. După o masă uşoară,
fără carne grasă de porc
sau de vită, paste făinoase
sau orez alb, nu veţi simţi
oboseala ce se poate instala
după astfel de combinaţii
alimentare.
Peşte gras – este bogat în
acizi graşi esenţiali Omega-3,
calciu, vitamina D şi proteine
de calitate. Peştele gras
susţine sănătatea inimii și
funcţiile cerebrale, conferind
de asemenea o senzaţie de
saţietate, precum şi energie
pe termen lung.
Fasole, năut, linte – sunt o
sursă perfectă de proteine,
fibre şi magneziu, ceea ce
determină o digestie lentă
şi un nivel glicemic uniform
pentru câteva ore, şi ajută
celulele să producă energie.

Gustări

organism pentru a produce
energie, precum și magneziu,
calciu, şi vitaminele A, D şi E.
O porţie de sâmburi, cât puteţi
ţine într-o palmă, constituie
o gustare sănătoasă întrucât
furnizează energie şi nutrienți
cu rol antioxidant.
Fructe de pădure – conţin
vitamine, antioxidanți și
alți nutrienți care ajută
la hrănirea și protejarea
celulelor din corp, furnizând
energie.
Ciocolata amăruie –
susţine starea de bine şi
funcţiile cerebrale datorită
antioxidanţilor care
îmbunătăţesc circulaţia
sangvină şi sănătatea inimii.

Nuci, migdale şi sâmburi
cruzi – conţin acid alfa
linoleic (un precursor al
acizilor Omega-3), utilizat de
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Exerciţii benefice pentru
perioada menstruaţiei

Perioada menstruală şi cea premenstruală aduc cu sine disconfort major pentru multe fete şi
femei. De la stări emoţionale fluctuante la dureri de sâni, de spate, musculare şi articulare,
retenţie de apă şi senzaţie de picioare grele, crampe abdominale dureroase, hemoragie
abundentă şi chiar tulburări digestive. Toate acestea pot afecta echilibrul zilnic, imaginea de
sine şi modul de desfăşurare a activităţilor cotidiene.
Exerciţiile fizice blânde şi
beneficiile pentru perioada
menstruaţiei

Activităţile fizice cu
impact redus sunt deseori
recomandate de către
medicii ginecologi, pentru
ameliorarea simptomelor
menstruale şi premenstruale.
Exerciţiile fizice contribuie
la eliberarea de endorfine
– neurotransmiţători ce
induc starea de bine şi reduc
durerea. Transpiraţia produsă
în timpul antrenamentelor
elimină apa din ţesuturi,
ameliorând senzaţia de
picioare grele, umflate,
şi balonarea. Orice tip de
activitate fizică – de la mers,
tai chi, yoga, şi până la
exerciţii de intensitate mare –
diminuează stresul şi creşte
fluxul sangvin în organism,
ducând la reducerea durerii
abdominale şi la o stare mai
bună.

Exerciţii recomandate pentru
perioada menstruaţiei

Exerciţiile fizice cu impact
redus, precum mersul pe jos,
tai chi şi yoga, sunt lipsite de
riscuri precum accidentări,
presiune prea mare pe
articulaţii, și inducerea durerii
musculare. Acestea ajută
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la întindere şi relaxare
musculară, la un flux
sangvin mai accelerat
şi la scăderea
inflamaţiei în corp.
Dansul, exerciţiile
de aerobic uşor
şi jogging aduc un
plus de energie
şi oxigenare
a muşchilor şi
organelor. Inima
pompează mai mult sânge,
iar crampele abdominale
sunt mai uşor de suportat.
De asemenea, temperatura
internă creşte datorită
exerciţiilor mai antrenante,
favorizând eliminarea de
lichide prin transpiraţie.
Dacă disconfortul din
perioada mentruaţiei
este minor, puteţi încerca
înclusiv un antrenament
de tip HIIT (High Intensity
Interval Training) pe perioade
scurte de timp, precedate
de încălzire şi urmate
de relaxare musculară.
Principiul antrenamentului
HIIT este de a face exerciţii
fizice la o intensitate foarte
crescută, urmate de un timp
de odihnă activă pentru
reîncărcarea cu energie, apoi
reluând intensitatea foarte
crescută. Acestea accelerează

metabolismul şi îmbunătăţesc
capacitatea pulmonară, însă
este posibil ca rezistenţa
organismului în timpul
menstruaţiei să fie mai mică,
aşadar nu exageraţi.

Atenţie!

Hidratarea şi încălzirea
musculaturii sunt foarte
importante. Faceţi pauze
dese şi nu vă forţaţi
organismul. Dacă durerile
se intensifică, aveţi ameţeli,
crampe musculare sau stări
accentuate de oboseală, nu
faceţi exerciţii fizice.

MIȘCARE

Tenisul de masă şi
beneficiile sale nebănuite

Tenisul de masă (sau ping-pong) este un sport individual, dar poate fi jucat şi pe perechi. Nu
necesită pregătire fizică intensă și are beneficii atât pentru corp cât şi pentru minte, greu de
egalat de alte sporturi. Combinarea neobişnuită a activităţii mintale cu reflexele şi exerciţiul
fizic, investiţia minimă în paletă şi un set de mingi, precum şi accesibilitatea tot mai mare a
spaţiilor destinate tenisului de masă, în parcuri sau săli de sport, reprezintă doar câteva dintre
motivele pentru care merită să îl exersaţi mai des.
Beneficii pentru creier ale
tenisului de masă

Tenisul de masă ameliorează
stresul şi contribuie
la sănătatea mintală.
Concentrarea pe loviturile
aplicate mingii de ping-pong
şi a mişcării acesteia, precum
şi activitatea fizică implicată
în timpul jocului, contribuie la
reglarea nivelului de cortizol
(hormon al stresului) şi la
eliberarea minţii de ruminaţii
şi alte preocupări cotidiene.
Un alt avantaj este creşterea
acuităţii mintale datorită
similarității jocului cu șahul,
în care fiecare participant
trebuie să analizeze modul
în care acţionează şi
reacţionează, atât el cât şi
oponentul, precum și mingea.
O serie de studii clinice
din Japonia au descoperit
că tenisul de masă crește
semnificativ fluxul de sânge
către creier, putând preveni
demența și dezvolta abilităţile
motorii şi pe cele cognitive.
Ping-pong-ul presupune
anticiparea loviturii
adversarului şi direcţiei
mingii, precum şi antrenarea
musculaturii proprii. Astfel,
stimulează diferite părți ale
creierului, cum ar fi cortexul
prefrontal (pentru planificarea

strategică) şi hipocampul
(implicat în procesele de
memorie).
Jocul de ping-pong
optimizează coordonarea
ochi-mână, concentrarea,
capacitatea de gândire
strategică şi de rezolvare
a problemelor, fiind ideal
pentru toate vârstele.

Beneficii pentru corp ale
tenisului de masă
Tenisul de masă lucrează
întregul corp, de la
musculatura braţelor şi
a picioarelor până la cea
abdominală şi a spatelui.
Ping-pong-ul antrenează
articulaţiile şi
ligamentele, iar riscul
de accidentări este
minim, fiind un sport
cu impact foarte
scăzut.

Optimizarea coordonării
propriilor mișcări şi a
echilibrului întregului corp
sunt avantaje ale tenisului
de masă. Acesta antrenează
creierul şi inima, susţinând
și eforturile de control al
colesterolului şi hipertensiunii
arteriale.
În plus, tenisul de masă
reprezintă un mod plăcut de
socializare, de construire a
noilor relații, şi de apropiere
între membrii comunității,
indiferent de vârstă.

Sunt necesare
încălţări cu talpă
flexibilă, moale,
dar aderentă.
Asftel, tenisul de
masă contribuie la
tonifierea musculaturii
şi la menţinerea mobilităţii,
utile mai ales persoanelor
vârstnice.
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LA DRUM
CU ALPHEGA

Șiria

Cetatea, castelul şi
legendele ascunse
printre dealuri
Vestul României, ce face astăzi parte din regiunile istorice Banat şi Crişana, are un trecut
tumultos, marcat de năvăliri nomade, lupte, cuceriri otomane şi eliberări ale forţelor creştine,
epidemii de ciumă şi ocupaţii străine. Începând cu anul 1997, colaborarea dintre România,
Serbia şi Ungaria este ratificată prin înființarea euroregiunii DKMT (Dunăre-Criș-Mureș-Tisa),
regiune europeană de colaborare transfrontalieră. Istoria medievală şi cea din secolele XIII-XX
şi-au pus, însă, amprenta asupra arhitecturii şi dezvoltării Banatului şi Crişanei, aici existând,
poate, cele mai multe cetăţi impunătoare, palate, castele şi conace din România.
Vă invităm să descoperiţi
alături de noi Cetatea
Șiriei, Castelul Bohuş şi
împrejurimile deluroase ce
îmbie la plimbări lungi şi la
degustări din licoarea a cărei
sursă este viţa-de-vie ce
îmbracă dealurile însorite, cât
vezi cu ochii.

Despre satul şi Cetatea Șiria
Satul Șiria se află la o
distanţă de doar 30 de
minute – cu maşina – de
Arad, şi face parte din zona
Miniș, recunoscută pentru
cercetările în dezvoltarea
viticulturii, cu renumite
soiuri de struguri de origine
controlată, precum Cadarcă
și Mustoasă de Măderat, şi
crame ce valorifică valorile
locale.

Este atestat documentar
încă din anul 1169 și, după
numai câteva zeci de ani,
apare în documente şi Cetatea
Șiriei, cu rol atât strategic
de apărare cât şi economic,
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cetăţii fiindu-i arondate peste
100 de sate. Ridicată la o
altitudine de aproape 500
de metri, cetatea domină
întreaga regiune şi a fost o
importantă fortificaţie, alături
de Cetăţile Șoimoș și Dezna.

Arhitectura Cetăţii Șiriei

Cercetările arheologice sunt
limitate, însă istoria satului ne
spune faptul că aceasta s-a
aflat, succesiv, sub stăpânirea
unor conducători locali, a
regelui ungar de origine
română, Matia Corvin (Matei
Corvin), a familiei Báthory,
apoi a otomanilor, pentru
ca voievodul român Mihai
Viteazul să îşi stabilească aici
o garnizoană, între anii 1599
și 1600.
A urmat o nouă ocupaţie a
otomanilor, iar în anul 1784
Imperiul Habsburgic ordona
distrugerea cetăţii. Însă, în
vârful dealului au rămas
ruinele impunătoare ale
fortificaţiei, uşor accesibilie
cu maşina. Pe jos, din
sat, traseul este ceva mai
provocator.

Prima etapă, cea a
construcţiei, are loc după
invazia tătară din 1241,
apoi urmează fortificarea
zidurilor cu contraforturi, în
timpul domniei lui Iancu de
Hunedoara. În a treia fază,
în timpul stăpânirii familiei
Báthory, are loc amenajarea
corpului central, curții
exterioare și zidului protector
din fața corpului central de
vest. A fost construită în stil
romanic, iar donjonul avea în
partea superioară creneluri
ce permiteau supravegherea
întregii regiuni.

Cetatea Șiria face parte dintrun lanţ de cetăţi de apărare
ridicate în regiune, fiind
întărită şi extinsă succesiv
pentru a face faţă provocărilor
militare ale vremurilor.

În zidurile sale puternice,
de peste un metru grosime
şi peste trei metri înălţime,
au fost descoperite inclusiv
cărămizi romane însemnate

cu sigiliul Legiunii a XIII-a
Gemina. Odată ajunşi în vârful
dealului, veţi găsi ruinele unui
donjon şi curtea exterioară
a cetăţii. În fața sa exista un
șanț de apărare ce putea
fi trecut pe un pod mobil.
Cetatea dispunea de patru
porţi dintre care cea centrală
avea două deschizături: una
mică pentru pietoni, şi una
amplă pentru zona carosabilă.

Cetatea Șiria şi legendele
sale

Poate cea mai cunoscuta
legendă a Cetăţii Șiria este
cea care relatează că, alături
de cele de la Șoimoş şi Dezna,
cetatea ar fi fost construită
de fiicele unui uriaş. După ce
acestea au ridicat cetăţile,
trei cavaleri au venit să le ia
de soţii, însă uriaşul a deschis
poarta şi unei bande de
tâlhari care au prădat cetatea.
Localnicii spun că, într-o
anumită zi din an, spiritele
celor trei fete ale uriaşului
se materializează în şerpi ce
veghează cetatea.
Interesantă este şi povestea
tunelurilor subterane, cu o
înălțime de 1,9 m și o lățime

de 1,8 m, ce puteau
face legătura cu
satul de la bază,
dar şi cu alte
localitaţi. Să fie
doar o legendă?

Castelul Bohuş

Dacă cetatea
străjuie de la
înălţime, în satul
Șiria regăsim
o altă clădire
emblematică pentru
istoria şi devenirea
culturală a zonei: Castelul
Bohuş, ridicat în stil neoclasic
de către baronul János
Bohuş, la începutul secolului
al XIX-lea. Clădirea este
impresionantă, având 30 de
încăperi, şi fiind locul unde s-a
semnat capitularea armatei
revoluţionare maghiare din
1848-1849.
Antonia Bohuş, soţia baronului,
a fost o mare luptătoare pentru
emanciparea femeilor şi a
acordat sprijin revoluţionarilor
închişi după 1849.
Castelul Bohuş este astăzi
Muzeul Memorial Ioan Slavici
și Emil Monția. Ioan Slavici,
marele scriitor român, a
fost născut în Șiria. Veţi
găsi aici obiecte care au
aparţinut cărturarului:
birou, piese de
mobilier, dar şi

manuscrise sau ediţii princeps
ale lucrărilor sale. Un alt
om de cultură, compozitorul
Emil Monţia, a creat o serie
de opere în perioada în care
a trăit în Șiria. Castelul
Bohuş găzduiește o expoziţie
permanentă dedicată lui
Monţia, ce cuprinde pianul şi
violoncelul compozitorului,
biroul de lucru şi câteva dintre
lucrările sale.
Muzeul Memorial Ioan Slavici
și Emil Monția din Șiria poate
fi vizitat de miercuri până
duminică, între orele 09:00 şi
17:00.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
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