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EDITORIAL

Cum să te expui la
soare în siguranță
Dr. Mariana Olingheru, Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie şi Apiterapie

Expunerea la soare ne aduce bronzul mult dorit și sănătatea oaselor,
asigură creșterea, previne rahitismul și combate osteoporoza. Lumina
soarelui are efecte antidepresive și unele boli dermatologice se
ameliorează la soare (eczema atopică, lichenul plan și psoriazisul).
Expunerea acută sau cronică la soare are însă și efecte nocive, de la
insolație, arsuri solare, îmbătrânire precoce a pielii până la cancer de piele.
Iată câteva recomandări
pentru expunerea la soare în
siguranță:

Protejați pielea din
interior

• Beți apă multă în perioadele
de expunere la soare.
• Reduceți cantitatea de
grăsimi din alimentație.
• Creșteți consumul de fructe
și legume proaspete, alimente
și plante antioxidante (cereale
integrale, fasole roșie și neagră,
varză, sfeclă roșie, ghimbir,
turmeric, ceai verde etc.)

Când și cum vă expuneți
la soare

• Purtați haine închise la
culoare și nu foarte subțiri,
ideal cu protecție solară.
Nu uitați crema de protecție
solară, pălăria și ochelarii de
soare!
• Nu expuneți direct la soare
nou-născuții și sugarii cu
vârsta sub 6 luni.
• Evitați expunerea la soare
între orele 10:00 - 16:00.

Atenție la medicamentele
utilizate concomitent!

• Atenție! Nu se expune
la soare pielea tratată cu
antihistaminice pentru
înțepături de insecte, produse
antiacneice sau cosmetice
parfumate!
• Dacă urmați un tratament
pentru diferite afecțiuni,
consultați medicul înainte
de expunerea la soare.
Multe dintre medicamente
pot să dea fototoxicitate
la nivelul pielii (unele
antibiotice, antihipertensive,
antiinflamatoare,
anticoncepționale etc.)
• Nu utilizați intern sau
extern produse care conțin
sunătoare, valeriană sau
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arnică în perioadele de
expunere la soare, deoarece
pot provoca fotosensibilitate.

Protecția solară este
necesară în toate
anotimpurile

• Pielea este expusă
permanent la soare.
Radiațiile ultraviolete UVA
lungi sunt prezente pe tot
parcursul anului, traversează
sticla, penetrează pielea
în profunzime. Aveți nevoie
de protecție solară în toate
anotimpurile, indiferent că
este frig sau înnorat afară.
• Dacă petreceți mai mai mult
timp în aer liber, călătoriți sau
șofați des, protejați-vă pielea
în special fața, gâtul, decolteul
și brațele de radiațiile solare
dăunătoare care pot provoca
îmbătrânirea prematură,
fotodermatite, arsuri, alergii
sau cancer de piele.
• Efectuați periodic un
examen dermatoscopic.
• Consultați de urgență
medicul specialist pentru orice
modificare a alunițelor dar și
orice leziune care nu se vindecă,
indiferent de aspect sau mărime
(zgârieturi, ulcerații sau eczeme
care nu se vindecă).

FARMACIA VERDE

Cura cu struguri
- frumusețe și longevitate
Dr. Mariana Olingheru, Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie şi Apiterapie

Strugurii - Ingrediente
active valoroase

Încă din vechime strugurii
au fost consumați pentru
deosebitele proprietăți
medicale și nutriționale.
Strugurii aduc un aport
valoros de nutrienți esențiali.
Conțin o gamă largă de
vitamine și minerale, cum ar
fi calciu, potasiu, magneziu,
fosfor, zinc, vitaminele C, K, B,
A, folat. Conțin de asemenea
fibre și alți nutrienți
importanți pentru corp,
antioxidanți cum ar fi luteina
și zeaxantina. Conținutul
crescut de apă contribuie la
hidratarea organismului.
Strugurii se remarcă însă
prin polifenolii din compoziție
(flavonoide, acizi fenolici,
stilbene), dintre care cei mai
importanți sunt resveratrolul,
miricertina, quercetina.
Polifenolii din struguri ajută
organismul să lupte împotriva
radicalilor liberi, prevenind
astfel procesele degenerative
și încetinind îmbătrânirea
celulară. Resveratrolul este

Consumul de struguri
încetinește procesul de
îmbătrânire și combate bolile
de inimă, diabetul, cancerul
și obezitatea.

considerat un ingredientcheie în prelungirea duratei
de viață.

Beneficiile pentru
sănătate

Nutrienții continuți de struguri
pot să îmbunătățească
sănătatea și chiar să prevină
anumite boli și afecțiuni.
Studiile au evidențiat că
resveratrolul, împreună cu
alte flavonoide (quercetină,
miricetină) și minerale
(potasiu, magneziu) din
compoziția strugurilor
protejează inima și sistemul
circulator, contribuie la
reglarea tensiunii și glicemiei,
încetinesc progresia
aterosclerozei, scad riscul
de infarct miocardic.
Studiile arată, de asemenea,
că resveratrolul poate preveni
și încetini creșterea tumorilor
în limfă, ficat, stomac, sâni și
colon, este eficient împotriva
cancerului de piele și
leucemiei.
Alte efecte benefice ale
strugurilor sunt prevenirea
și tratarea constipației,
alergiilor, diabetului,
neuropatiei diabetice și
retinopatiei, acneei și
problemelor la nivelul ocular.

Cura cu struguri

Pe lângă consumul obișnuit de
struguri, se practică și cure
exclusiv cu struguri și must,
cu durate diferite, durata
medie fiind de 10 zile. Aceste

cure au un efect detoxifiant
puternic, contribuie la
reglarea greutății corporale
și au efect puternic de
remineralizare și reîntinerire
a organismului. Consumul
exclusiv de struguri și must
se repartizează în 3-5 mese
pe zi, consumându-se 1-2
kg struguri și 2 căni de must
proaspăt pe zi.
Persoanele obeze pot face
cura cu struguri de 2 ori pe
săptămână, respectiv 2 zile în
care consumă doar struguri și
100 ml must proaspăt pe zi.
Cura de struguri este
contraindicată persoanelor
care suferă de diabet zaharat
sau de ulcer gastric.
Discutați cu medicul înainte
să urmați o cură și acesta
va personaliza dieta pentru
dumneavoastră.
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SFATUL SPECIALISTULUI

Candidoza orală

- de la cauze la tratament
Termenul de „candidoză” definește infecția cu
fungi (ciuperci) din genul Candida, care grupează
peste 150 de specii. Dintre acestea, Candida
Albicans este specia implicată cel mai frecvent
în producerea infecțiilor, în prezența unor
factori favorizanți. Candidoza se poate manifesta
la diferite nivele, incluzând cavitatea bucală
(candidoza orală), aparatul uro-genital și pielea
(candidoza cutanată).
Cauze

Candida se găsește în mod
normal în organismul uman,
la nivelul tractului gastrointestinal (calea digestivă de
la gură la anus), a pielii și
mucoaselor, fără a avea efecte
negative asupra sănătății.
Când condițiile de mediu
se modifică, Candida se
înmulțește exagerat și se
produce infecția.
Nu toate speciile de Candida
au acest potențial. S-au
identificat 15 specii care
determină infecții, dintre care
Candida Albicans, Candida
glabrata, Candida tropicalis,
Candida parapsilosis și
Candida krusei sunt implicate
în 95% din cazurile de
candidoză. Deși Candida
Albicans este principalul
agent patogen, s-a remarcat
recent o tendință de creștere
a numărului de infecții cu
celelalte specii, aspect care
are impact pe plan terapeutic.
Conform datelor
epidemiologice din Statele
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Unite ale Americii, candidoza
are o incidență anuală de
8 la 100.000 locuitori, și
reprezintă o cauză frecventă
a infecțiilor nozocomiale
(infecții dobândite în cursul
spitalizării).
Candidoza orală apare
când se modifică factorii de
mediu la nivelul mucoasei
bucale și/sau pe fondul unui
teren favorizant, în cazul
persoanelor cu sistem imun
deficitar. Factorii locali care
contribuie la apariția infecției
sunt reprezentați în principal
de igiena orală precară,
îndeosebi la persoanele care
poartă proteze dentare.
Dezechilibrul florei
microbiene la nivelul cavității
orale poate apărea în cazul
administrării de antibiotice
(de aceea se recomandă
adăugarea de probiotic la
schema de tratament), sau
este asociat modificărilor
hormonale din sarcină.
Scăderea imunității se
întâlnește la vârstnici, la sugari

Dr. Cristina Hoțoleanu,

Medic primar medicină internă,
lector universitar UMF Cluj-Napoca

(prin dezvoltarea incompletă
a sistemului imun), la pacienți
cu anumite boli (diabet zaharat,
infecție HIV, cancer, boli
cronice autoimune) și la cei
care urmează tratament cu
imunosupresoare, citostatice
sau corticosteroizi. Toate
acestea oferă condiții propice
înmulțirii Candidei și apariției
infecției.

Manifestări clinice

Candidoza orală se manifestă
prin depozite albicioase,
aderente, la nivelul limbii și
suprafeței interne a obrajilor
(afte), care pot sângera la
atingere, asociate de multe
ori cu un gust neplăcut și cu
senzația de arsură sau usturime
a gurii. Aceste simptome
corespund formei ușoare de
candidoză. În forma moderată,
leziunile se extind la nivelul
esofagului, pacientul putând
prezenta dificultăți la înghițire.
Forma severă, invazivă, de
candidoză se întâlnește rar,
când Candida pătrunde în fluxul
sangvin și se răspândește la
diferite organe, necesitând

spitalizare și intervenție
promptă. La sugari, leziunile
albicioase de la nivelul gurii
pot fi confundate cu reziduuri
de lapte, dar în acest caz
tamponarea ușoară cu tifon lasă
mucoasa roz, cu aspect normal.

Diagnostic și tratament

Diagnosticarea candidozei
nu este dificilă. Examenul
fizic efectuat de către medic
este suficient, de cele mai
multe ori; în cazul afectării
esofagului, se poate indica
endoscopia. Uneori, în
prezența unor simptome
sugestive, medicul poate
indica alte explorări pentru
a identifica unele boli ca
posibil teren favorizant pentru
candidoză.
Tratamentul candidozei orale
este în funcție de severitatea
infecției.
În cazul formei ușoare,
badijonarea zonelor afectate
cu soluții de violet de
gențiană 1% sau albastru
de metilen 1-2% poate fi
benefică, îndeosebi după

alcalinizarea mediului prin
spălături sau gargare cu
soluție de bicarbonat de
sodiu. Când infecția persistă,
se recomandă medicamente
antifungice sub formă de
drajeuri care se lasă să
se dizolve în gură, pentru
un timp de contact mai
lung cu mucoasa. În forma
moderată de candidoză, se
administrează tratamentul
antifungic pe cale orală,
pentru o durată de 10 - 14 zile
sau mai mult, în unele cazuri.
Medicația utilizată cuprinde:
azoli (imidazoli, triazoli) –
care împiedică dezvoltarea
celulelor fungice: clotrimazol,
fluconazol, voriconazol,
itraconazol, ketoconazol;
poliene – cu efect fungicid (ucid
celulele fungice): nistatina și,
mai rar, amfotericina B – care
este indicată, de obicei, în
infecțiile severe, sistemice.
Întrucât o serie
de medicamente
interacționează cu derivații
de imidazol (anticoagulante,
anticonvulsivante etc.) este

necesară recomandarea
medicului înainte de inițierea
tratamentului.
Prevenția candidozei orale
se poate realiza prin măsuri
simple: o bună igienă locală,
curățarea temeinică a
protezelor dentare, evitarea
administrării antibioticelor
fără recomandare medicală,
asocierea de probiotice
tratamentului antibiotic.
Consumul de iaurt (prin
fermenţii activi din specia
Lactobacillus acidophillus)
previne înmulțirea excesivă a
Candidei.

DE REȚINUT

Candidoza, deși frecvent
întâlnită, poate fi prevenită și
tratată cu succes apelând din
timp la măsuri simple și la
sfatul medicului.
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SĂNĂTATEA LA CONTROL

Litiaza renală

- cum scapi de calculii renali?
Dr. Mariana Olingheru, Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie şi Apiterapie

Despre calculii renali

Calculii renali sunt depozite
minerale cristaline și se
formează atunci când urina
este prea concentrată, ceea
ce conduce la acumularea
materialelor cristaline, care
formează un centru, în jurul
căruia se depun calciu, oxalat
sau acid uric. În funcție de
compoziția calculilor se descriu
mai multe forme de litiază,
respectiv: litiază calcică,
oxalică, urică, fosfo-calcică
sau fosfo-calco-amoniacomagneziană (calculi de
struvit) - aceasta din urmă
fiind asociată cu infecțiile
bacteriene.

Litiaza renală - evoluție
și manifestări

Calculii mici nu dau simptome
de obicei și se pot elimina prin
căile urinare. Atunci când
încep sa se deplaseze, calculii
mai mari pot detemina dureri
severe (colică renală) sau
leziuni permanente, sângerări
urinare și chiar oprirea
fluxului urinar.

De ce se formează
calculii renali?

Dacă ai litiază renală este
posibil să fie implicați unii din
următorii factori de risc:
• Consumi prea multe
alimente bogate în oxalați
(ciocolată, roșii, sosuri de
roșii, sfeclă, nuci etc.)
• Nu bei suficientă apă sau faci
exerciții fizice în exces, fără un
consum adecvat de lichide
• Consumi prea multă
sare - sodiul nu lasă calciul
să se filtreze și acesta se
acumulează în urină
• Folosești unele
medicamente precum
diuretice, antimigrenoase,
antiacide (bogate în calciu)
• Folosești în exces suplimente
bogate în Vitamina C, D și
minerale (Calciu, Zinc, Seleniu)
• Ai deficit de magneziu
• Consumi carne în exces
– ceea ce poate conduce la

formarea litiazei urice
• Ai avut infecții urinare
repetate, suferi de diabet
zaharat, gută sau obezitate
• Ai un istoric familial pozitiv
pentru litiaza renală

Tratamentul litiazei
renale

Tratamentul pentru calculi
renali variază în funcție de
dimensiuni, compoziție și
cauzele apariției acestora.
Se utilizează atât tratament
medicamentos cât și diferite
proceduri pentru eliminarea
calculilor, de tipul litotriției
extracorporeale cu unde de
șoc (ESWL) sau nefrolitotomia
percutanată.

Cum previi formarea
altor calculi renali?

Principala măsură
preventivă este hidratarea
corespunzatoare cu apă,
astfel încât să se elimine 2l
urină zilnic.
Controlul infecțiilor și al altor
afecțiuni cronice, schimbarea
stilului de viață - sunt de
asemenea, măsuri esențiale.
Schimbarea dietei este
foarte importantă. În funcție
de compoziția calculilor,
medicul va face recomandări
diferențiate, cu alimentele
permise și alimentele interzise,
pentru fiecare caz în parte.
Este important de asemenea
măsurarea periodică a pHului urinar, cu benzi pentru
testare rapidă.
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ANALIZE MEDICALE EXPLICATE

Calprotectina

- analiza care indică inflamația intestinală
Dr. Mariana Olingheru, Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie şi Apiterapie

Pacienţii care prezintă ca manifestări dureri abdominale, diaree sau
constipație necesită adesea investigaţii numeroase pentru diferenţierea
unei tulburări funcţionale (sindrom de colon iritabil) de o afecţiune organică
(boli inflamatorii intestinale, tumori).
funcționale de cele organice,
cât și în monitorizarea bolilor
inflamatorii intestinale.

Ce este calprotectina?

Calprotectina este o proteină
care leagă calciul și zincul,
constituind aproximativ
60% din proteinele solubile
din citosolul neutrofilelor,
fiind foarte abundentă și
în monocite și macrofage.
Această proteină are o funcție
de protecție în procesele
inflamatorii și infecțioase,
însă o creștere excesivă poate
duce la deteriorarea celulelor.

Indicații pentru
determinarea
calprotectinei fecale

În cazul unei inflamații în
tractul gastro-intenstinal,
neutrofilele migrează aici,
și prin activarea lor, se
eliberează proteine celulare,
printre care și calprotectina.
Nivelul acesteia se corelează
cu gradul de inflamație
din intestine. Testarea
calprotectinei fecale este
neinvazivă și este foarte
utilă atât în diferențierea
afecțiunilor gastrointestinale
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• Pacienți cu simptome
sugestive de boală
inflamatorie (diaree
sangvină sau apoasă, dureri
abdominale, febră, sângerare
rectală), pentru a evita
tehnicile invazive inutile.
• Pacienți cu dureri
abdominale fără o explicație
aparentă sau cu modificări de
tranzit (diaree, constipație).
• Triajul pacienţilor care
necesită sau nu investigaţii
invazive (endoscopie,
colonoscopie).
• Diagnosticul diferenţial
între tulburările funcţionale

intestinale (sindromul de
intestin iritabil) şi bolile
inflamatorii intestinale
(rectocolita ulcerohemoragică, boala Crohn).
• Ghidarea tratamentului
și monitorizarea bolilor
inflamatorii intestinale.
• Managementul
gastroenteritelor infecțioase,
ulcerului peptic, fibrozei
chistice.

Interpretarea
rezultatelor

Calprotectina crescută în
scaun indică o inflamație
intestinală, nu și localizarea
sau cauza acesteia. Creșterile
se corelează cu gradul de
inflamație și se asociază
atât cu boli inflamatorii
intestinale cât și cu infecții
bacteriene, parazitare, cu
utilizarea antiinflamatoarelor
nesteroidiene, fibroză
chistică, polipi intestinali,
diveticulită, cancer colorectal.
Sunt necesare investigații
suplimentare pentru stabilirea
etiologiei inflamației.
Nivelurile scăzute de
calprotectină indică tulburări
intestinale neinflamatorii
(infecții digestive virale,
sindrom de intestin iritabil
etc.) și nu impune necesitatea
colonoscopiei sau endoscopiei.

TEHNOLOGIA ÎN SĂNĂTATE

Aplicaţii pentru
măsurarea
calităţii aerului
şi a polenurilor
Vara este anotimpul ideal pentru
concedii şi petrecerea timpului în aer
liber. Însă, pentru o mare parte dintre
oameni, aceste momente plăcute pot fi
„umbrite” de simptomele rinitei alergice
şi a rinoconjunctivitei alergice.

Calitatea aerului influenţează
mult calitatea vieţii şi
sănătatea personală, iar
pentru ca acestea să se
menţină la un standard cât
mai înalt, au fost dezvoltate
aplicaţii specializate pentru
informarea populaţiei
în legătură cu nivelul
particulelor poluante şi a
polenurilor din atmosferă.
Sistemele de operare iOS
şi Android conţin o serie de
aplicaţii dedicate măsurării
concentraţiei de polen
din aerul inspirat. Sunt
disponibile în Statele Unite
ale Americii, Australia și în
anumite ţări din Europa, dar
nu şi în România. Vă vom
prezenta, în continuare, doar
acele aplicaţii pe care le puteţi
utiliza, atât în România cât şi
în alte zone ale lumii.

alergie la polen de arbori,
graminee şi buruieni: nivelul
de respirabilitate al aerului,
nivelul fiecărui tip de polen
din aerul exterior, şi sfaturi
pentru controlul simptomelor
şi limitarea contactului cu
alergenii din aer.
Air Matters – O aplicaţie
foarte utilă care colectează
informaţii din mai multe surse
de la nivel european. Livrează
informaţii complexe despre
nivelul de poluare din aer,
şi despre riscul de apariţie
a simptomelor alergice,
bazat pe nivelul polenurilor
de arbori, graminee, pelin,
ambrozie, măslin. Aplicaţia
oferă sfaturi despre cum să
ţineţi simptomele sub control,
dacă se recomandă sau nu
practicarea activităților în aer
liber şi aerisirea încăperilor
prin deschiderea geamurilor.

The Weather Channel – În
plus faţă de prognoza meteo şi
indexul UV, aplicaţia livrează
informaţii relevante pentru
persoanele care suferă de

BreezoMeter – probabil una
dintre cele mai complexe
resurse pentru a evalua
calitatea aerului şi cantitatea
de polen din aerul inspirat.

Puteţi selecta tipul de polen
din mai multe specii de
arbori, ierburi şi ambrozie,
iar aplicaţia oferă infomaţii de
moment şi prognoze despre
evoluţia acestora, în timp,
alături de sfaturi pentru
sănătate.
AirCare Quality & Pollen
– Aplicaţia oferă informaţii
detaliate despre nivelul de
calitate al aerului, pornind
de la măsurătorile senzorilor
existenţi în oraşe. Astfel,
aplicaţia semnalează cât de
sănătos este aerul pe care îl
respirăm raportat la nivelul
de particule poluante de tip
PM 10, PM 2,5, CO, NO2, O3,
SO2, dar şi la cel al polenului
de arbori, ierburi, ambrozie, şi
al sporilor de mucegai din aer.
Alte aplicaţii (disponibile pe
AppStore şi Google Play)
care monitorizează calitatea
aerului, însă nu evidenţiază
cantitatea de polen din
zonele de interes sunt: IQAir
AirVisual | Air Quality, Plume
Labs şi altele.
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SFATUL PSIHOLOGULUI

Acceptarea

- o abilitate care poate fi exersată
Diana Amza, Psihoterapeut

Termenul de „acceptare” este deseori înțeles
greșit, astfel încât este necesar, înainte de a
vedea ce este acceptarea, să clarificăm ce nu
este. Acceptarea nu înseamnă renunțarea la
lucrurile importante pentru tine și la ceea ce
aduce sens vieții tale, nici resemnarea pasivă,
retragerea într-o poziție defensivă sau depresivă
(nu pot, nu merit), nici a închide ochii la ceea ce
nu merge bine în viața ta sau a tolera neplăcerile.
Dar ce este acceptarea?

Acceptarea este, în primul
rând, o abilitate de a te
deschide către propria
experiență internă (emoții,
gânduri, nevoi, amintiri,
senzații) și a-i face loc în
tine, permițându-i să curgă
în ritm propriu – fără a
căuta să o suprimi sau să
o grăbești, și fără a te lăsa
copleșit sau influențat de ea în
comportamentele tale.
Cu alte cuvinte, acceptarea
înseamnă să fii dispus să intri
în contact cu părțile tale mai
mult sau mai puțin plăcute,
ca și cum ai fi gazdă pentru
niște vizitatori. Acceptarea
înseamnă să deschidem ușa
emoțiilor, să le invităm la
masă, să le ascultăm mesajul,
să le observăm și să le lăsăm
să plece în ritmul lor.
În terapia prin acceptare și
angajament au fost validate
numeroase modalități de a
dezvolta această abilitate.
Iată mai jos un lucru pe care
l-ai putea face atunci când te
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confrunți cu emoții, gânduri,
senzații dificile:
1. Așază-te confortabil, însă
rămâi vigilent. Ține spatele
drept și picioarele pe podea.
Închide ochii și inspiră adânc.
2. Observă emoția și
numește-o: „Iată, observ că
simt tristețe”. Localizează
emoția în corp și descrie
caracteristicile ei: „Tristețea
mea este în piept. Este mare, ca
o pătură greoaie, gri, care mă
apasă.” Inspiră și expiră prin ea
câteva minute, doar observând
ce se întâmplă cu ea.
3. Mișcă ușor brațele, împinge
picioarele în podea, deschide
ochii. Acum, la final, privește

în jur și numește în gând
câteva obiecte din jurul tău
(„văd tabloul, un ceas care
ticăie, plantele de la geam”).
4. Amintește-ți activitățile pe
care le ai de făcut și valorile
importante pentru tine („E
important pentru mine să
îngrijesc copilul, să mă joc cu
el, să râdem împreună”).
5. Acționează în direcția
acestor valori ale tale. S-ar
putea ca emoția dificilă
(tristețea, în exemplul de
mai sus) să te însoțească
o perioadă, însă ceea ce
contează este faptul că ai
continuat să faci lucrurile care
dau sens și împlinire vieții
tale, și nu ai renunțat.
Paradoxal, pe măsură ce
permitem emoțiilor să ne
însoțească în timp ce facem
lucrurile importante pentru
noi, puterea lor asupra
deciziilor și comportamentelor
noastre scade: asemenea
vizitatorilor interni, le vom
permite șederea, însă nu și
stăpânirea casei.

PENTRU TINE

Sănătatea
vine la tine!

Caravană pentru
depistarea diabetului
și a riscului de boli
cardiovasculare
Sănătatea vine la cei cărora le este mai dificil să ajungă la ea. Alphega a
hotărât „să plece la drum” alături de caravana „Sănătatea vine la tine”,
organizată de Alianța Pacienților Cronici din România (APCR) cu scopul de a
crește accesul persoanelor din zone rurale la servicii de sănătate.
Investigații și evaluări

În perioada 21 mai – 3 iulie,
echipe formate din medici
specialiști, medici rezidenți,
asistente medicale și studenți
la Medicină din Timișoara,
Târgu Mureș, București, Iași
și Craiova, au testat și evaluat
starea de sănătate a peste
1000 de persoane din mediul
rural.
În caravană au fost
realizate analize de sânge
(hemogramă, profil lipidic,
feritină), investigații pentru
diagnosticarea diabetului
(glicemie și glicată), EKG și
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evaluare pentru riscul de boli
cardiovasculare. Caravana
aflată la prima ediție a ajuns
în șapte județe: Caraș Severin,
Iași, Mureș, Ialomița, Dolj,
Dâmbovița și Călărași. În
total, 1232 de persoane au
beneficiat de investigații.

Educație pentru sănătate

Pe lângă testări, o componentă
foarte importantă a campaniei
a reprezentat-o informarea și
educarea pacienților. De aceea,
în spațiile de investigații au fost
disponibile pliante și postere
cu informații despre diabet și
bolile cardiovasculare, dar și
despre importanța efectuării
analizelor anuale de sânge.
„Pentru foarte mulți locuitori
din mediul rural, spitalele
sunt greu accesibile din punct
de vedere al distanței sau al
costurilor de transport. Sunt,
în continuare, localități rurale
fără medic de familie sau
cu prea puțini medici pentru
numărul de locuitori. Dat fiind
accesul dificil al pacienților
la servicii de sănătate, vizita
caravanei în localități aflate la
mai mult de 20 de kilometri de
cel mai apropiat spital public
este cu atât mai utilă.” spune
Cezar Irimia, președintele
Alianței Pacienților Cronici din
România (APCR), o organizație
nonguvernamentală formată
în 2012 cu scopul de a face
cunoscute şi respectate
drepturile pacienţilor români.

Despre diabet și bolile
cardiovasculare în
România*:

• Rata mortalității din cauze
tratabile este cea mai mare
din UE, și de peste două ori
mai mare față de media din
țările UE.

• Peste o treime din
decesele din România în
2018 au fost cauzate de bolile
cardiovasculare.
• Speranța de viață la naștere
a crescut în România cu mai
mult de patru ani între 2000 și
2019, dar rămâne printre cele
mai scăzute din EU. Cheltuielile
prevenției au continuat să
scadă și plasează România pe
penultimul loc din UE.
• Densitatea medicilor şi a
asistenților medicali rămâne
cu mult sub media UE. În 2019,
aveam 3.2 medici la 1000 de
locuitori (media UE este 3.9).
• Multe zone rurale sunt
slab deservite de servicii de
sănătate, iar accesul este
îngreunat de infrastructura de
transport deficitară.
• România rămâne țara cu
a doua cea mai mică sumă
cheltuită pentru sănătate, atât
pe cap de locuitor cât și ca
pondere din PIB.
• Prevalenţa diabetului
zaharat în România este de
11.6%, iar 28.1% din populaţie
are prediabet. Îngrijorător

este faptul că decesele legate
de diabetul zaharat sunt de
două ori mai numeroase în
România, comparativ cu
ţările mai dezvoltate din UE.

* Sursa: OCDE/Observatorul European pentru Sisteme și Politici de Sănătate (2021), România: Profil de sănătate pe țară
2021, Starea sănătății în UE, Editura OCDE, Paris/ Observatorul European pentru Sisteme și Politici de Sănătate, Bruxelles.
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MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Deshidratarea
- măsuri de prim ajutor

Dr. Mariana Olingheru, Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie şi Apiterapie

Definiție și cauze

Deshidratarea apare când corpul
pierde prea multe lichide. Factorii
care declanșează deshidratarea prin
eliminarea unor mari cantități de apă
din corp sunt căldura, efortul fizic
îndelungat, transpirația, diareea și
vărsăturile.
De asemenea, consumul redus sau
inexistent de apă duce la deshidratare.
Deshidratarea poate apărea la orice
vârstă, însă este foarte periculoasă
în cazul nou-născuților, copiilor și
persoanelor în vârstă.

Cum recunoaștem deshidratarea?

La nivel senzorial, deshidratarea ușoară
se manifestă prin sete, gură uscată,
migrene, oboseală sau lipsă de energie.
Din punct de vedere fizic, frecvența
redusă a urinării
(mai puțin de 3-4 ori pe zi) cantitatea
mică de urină eliminată și culoarea
intensă sunt alte semne
de deshidratare.
Dacă deficitul de apă nu se corectează,
deshidratarea se agravează. Următoarea
etapă a deshidratării este însoțită de
amețeală, dureri musculare, piele uscată
și palidă. Astfel de simptome trebuie
semnalate unui medic, evoluția lor
putând fi un pericol pentru sănătate.

Semne alarmante care necesită
asistență medicală de urgență

Simptomele mai sus menționate,
netratate, pot evolua în modificări
ale pulsului și respirației (care devin
rapide), învinețirea buzelor, iritabilitate,
stări de confuzie și dezorientare,
letargie. Acestea indică deshidratare
severă și necesită îngrijiri medicale de
urgență.
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Măsuri de prim ajutor

După identificarea simptomelor,
primul pas este hidratarea imediată
prin consumul de apă (se recomandă
aproximativ 2 litri de apă în următoarele
3-4 ore). În procesul de deshidratare, în
afara de lichide, corpul pierde și zaharuri
și săruri minerale esențiale, astfel
este foarte importantă administrarea
de soluții de rehidratare sau săruri de
rehidratare, care se găsesc în farmacii.
În cazul deshidratării cauzate de
expunerea la temperaturi ridicate, în afară
de pașii mai sus menționați, persoana în
cauză trebuie așezata culcat, cu picioarele
poziționate mai sus decât corpul, într-un
mediu cu temperatură normală. Reglarea
temperaturii se face prin oprirea expunerii
la căldură și aplicarea de comprese reci la
nivelul întregului corp.
Persistența simptomelor și agravarea
acestora (pierderea cunoștinței, vărsături)
necesită îngrijiri specializate ale serviciului
medical de urgență. În cazul în care victima
prezintă agravări ale simptomelor, aceasta
trebuie așezată culcat, în poziție laterală.

Cum prevenim deshidratarea?

Pentru prevenirea deshidratării în timpul
zilelor călduroase sau a efortului fizic,
este recomandat consumul a minim
2 litri de apă pe zi, înainte de apariția
senzației de sete. Evitați expunerea
prelungită la soare, iar în caz inevitabil,
se recomandă haine de culoare deschisă,
care să acopere corpul, din materiale
naturale. Consumul de băuturi alcoolice,
cafea sau sucuri acidulate accelerează
deshidratarea, astfel trebuie pe cât
posibil evitate.

FAMILIE

De la ce vârstă nu mai
ducem copilul la pediatru?
Medicul pediatru este principalul sprijin atunci
când vine vorba despre sănătatea copilului,
oferind îngrijiri medicale în caz de boală, dar şi
servicii de prevenire. El se asigură că cei mici
se dezvoltă armonios, atât fizic cât şi psihic,
recomandând părinţilor şi serviciile medicilor
specialişti, cu alte arii de competenţă. Vine un
moment în viaţa oricărei familii cu copii când
trebuie să se adreseze medicului generalist,
care va prelua sarcina de la pediatru. Când
facem trecerea către medicul generalist şi cum
gestionăm acest pas din dezvoltarea copiilor?
De la medicul pediatru la
generalist

Pediatria studiază şi gestionează
bolile copilăriei, de la naştere
şi până în adolescenţă. Atunci
când etapele de creştere s-au
încheiat, sarcina îi revine
medicului generalist, acesta
având roluri şi responsabilităţi
complexe în asigurarea sănătăţii
adulţilor. De la acordarea de
prim ajutor în cazul situaţiilor
de urgenţă, diagnosticarea
şi tratarea pe termen lung
a bolilor cronice, şi până la
servicii de prevenire a bolilor.
El este responsabil pentru
trimiterea pacienţilor către
medici cu alte specializări,
recomandarea de investigaţii
suplimentare, şi coroborarea
rezultatelor pentru asigurarea
unei bunăstări fizice şi psihice.

Când facem trecerea de
la pediatru la medicul
generalist?

În mod normal, medicii
pediatri pot consulta şi tinerii
cu vârsta cuprinsă între 18

şi 21 de ani, mai ales atunci
când există un istoric medical
bogat sau când pacienţii se
află sub tratament pentru
boli cronice. Foarte multe
familii se ataşează de medicul
pediatru, chiar dacă tinerii au
depăşit vârsta la care mai pot
fi consideraţi copii.
Însă, una dintre sarcinile
pediatrului este şi aceea
de a-şi îndruma pacienţii în
alegerea unui medic dedicat
adulţilor, fără a pune presiune
pe familii. Atunci când tinerii
sunt sănătoşi, merg şi
singuri la controale periodice
sau sunt deja responsabili
de tratamentul pe care îl
urmează şi de reînnoirea
reţetei, se poate considera că
sunt apţi pentru a face pasul
spre alt medic.

Sfaturi pentru tranziție

Chiar dacă pare dificilă
depăşirea unui nou prag al
dezvoltării şi drumului către
independenţa adolescenţilor,

tranziţia către un medic
generalist poate fi un semn
de încredere în nivelul lor de
maturitate. Aşadar, începeţi
discuţia cu medicul pediatru şi
cu copilul, încă de când acesta
este la liceu, şi colaboraţi cu
medicul pentru o tranziţie
uşoară către generalist.
Redactaţi un istoric al
bolilor din familie şi din viaţa
tânărului, accesibil copilului şi
medicului.
Încurajaţi responsabilizarea
faţă de posibilele simptome
ce transmit o problemă
medicală, prezentarea pe cont
propriu la medic, dar şi faţă
de tratamentele în curs.
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Sezonul ambroziei
- bucură-te în aer liber!

Ambrozia este o plantă de tip buruiană, ce creşte spontan în zonele virane,
neecologizate, putând ajunge la înălţimea de peste un metru. Este una dintre
cele mai periculoase plante ce produce alergie la polen, începând cu mijlocul
lunii august şi până în luna octombrie, când este sezonul polenizării.
Alergia la ambrozie
– simptome și reacţii
încrucişate

Simptomele alergiei la
ambrozie pot fi uşoare până
la severe, declanşând sau
accentuând astmul bronşic.
Cele mai întâlnite sunt:
strănut, rinoree, congestie
nazală, prurit nazal, bucal şi
faringian, congestie, senzaţie
de corp străin şi lăcrimare
oculară, durere de cap şi
oboseală accentuată de
dificultăţile de respiraţie şi
inflamaţie. Cutanat, alergia
la ambrozie se manifestă
prin prurit şi iritaţii ale pielii.
Astmul este recunoscut prin
respiraţie îngreunată însoţită
de şuierat şi tuse.
Dacă suferiţi de alergie la
ambrozie, trebuie să aveţi în
vedere riscul de apariţie a
sindromului de alergie orală
(SAO). Reacţii încurcişate,
ca senzaţie de înţepături şi
prurit la nivelul gurii, pot
fi determinate de alimente
precum: pepene galben
şi verde, banane, mango,
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castraveţi şi dovlecei, muşeţel,
semințe de floarea soarelui.
Evitaţi aceste alimente dacă vă
provoacă SAO.

Preveniţi şi amelioraţi
simptomele în alergia la
ambrozie

Începeţi tratamentului cu
antihistaminice cu două
săptămâni înainte de
debutul sezonului sau al
simptomelor. Discutaţi cu
medicul alergolog sau cu
medicul de familie despre
opţiunile de tratament, şi
urmaţi schema recomandată.
Aceasta poate cuprinde:
inhalator antiinflamator sau
brohodilatator, antihistaminice
orale, decongestionante
nazale, picături oftalmice
cu substanţe antihistiminice
şi decongestionante. Toate
acestea pot fi administrate
preventiv, dar şi după
instalalarea simptomelor, cu
scopul de a le ameliora pentru
a vă putea bucura de concediu
sau relaxare în aer liber.

Polenul de ambrozie poate
călători pe distanţe extrem
de lungi, fiind întâlnit
pretutindeni. Însă, încercați
să evitaţi contactul cu acesta
în momentele de vârf (cum ar
fi după-amiaza şi pe înserat)
prin ţinerea geamurilor
închise şi ventilarea
încăperilor cu aparate de aer
condiţionat. În plus, purtaţi
mască de protecţie şi ochelari
de soare, schimbaţi-vă hainele
de exterior când intraţi în
casă şi scuturaţi-le afară,
spălaţi-vă părul şi faceţi duş
la întoarcerea acasă.
Discutaţi cu medicul
alergolog despre
posibilitatea urmării unui
tratament de imunoterapie
alergen-specifică, pentru
desensibilizarea la polenul
de ambrozie. Acesta poate fi
administrat atât subcutanat,
în cabinetul medical, cât şi
sublingual, la domiciliu.

FAMILIE

Tatăl implicat

- o resursă de neînlocuit în viața copilului
Tatăl – iată o persoană despre care se vorbește prea puțin în creșterea și
îngrijirea copiilor, mama fiind, de obicei, persoana de referință. Implicarea
tatălui influențează, însă, traiectoria copiilor mai mult decât s-ar crede,
de la atitudinile față de autoritate în general și până la relațiile sociale
și succesul academic. Stilurile diferite ale partenerilor de cuplu asigură
copilului o varietate optimă de siguranță și stimulare, de tandrețe și
rigurozitate, de acceptare și corectitudine. Din implicarea taților în
creșterea copiilor, societatea – și copiii – nu pot avea decât de câștigat.
Iată mai jos cinci beneficii ale
implicării tatălui în creșterea
copilului:
Dezvoltarea limbajului într-un
ritm mai alert. Atunci când tații
se implică activ și le vorbesc
copiilor, le citesc sau le cântă,
crește nivelul de expunere
a acestora la cuvinte noi,
dezvoltându-le vocabularul mai
mult decât celor cărora doar

mamele le citesc, le cântă sau
le vorbesc. Implicarea taților
contribuie pe termen lung la
succesul academic (rezultate
mai bune la școală), crește
probabilitatea copilului de a
urma studii superioare și scade
probabilitatea de a se angaja în
comportamente anti-sociale.
Rezolvarea de probleme și

asumarea riscurilor. Atunci
când tații se joacă așa cum
știu ei (predominând activarea
fizică – jocuri corp la corp,
lupte, gâdilat) și schimbă
regulile în timpul jocului, îi
învață pe copii să se adapteze
la schimbări, să depășească
frustrările, să ia decizii rapide
și să nu piardă din vedere
obiectivul final.
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Oferirea unui model de
viață. Prin comportamentul
lor, tații oferă copiilor un
model de comportament în
viața personală, sănătate,
relații. Cu cât tatăl este mai
implicat, cu atât copilul, dacă
este băiat, va avea mai puține
probleme comportamentale
în adolescență și abilități
cognitive mai bine dezvoltate.
În schimb, dacă este fată,
aceasta va avea mai puține
probleme psihologice în
adolescență, va fi mai puțin
predispusă la începerea
timpurie a vieții sexuale și la
sarcini nedorite.

Ce pot face, ca tată,
pentru a mă implica?

Asumați-vă rolul de tată încă
din timpul sarcinii: însoțiți
mămica la ecografii, cântați-i
și vorbiți-i copilului pentru
a se familiariza cu vocea
dumneavoastră.
Petreceți cu copilul primele
două săptămâni după naștere.
Participați la îngrijirea
concretă a noului-născut:
hrănire, schimbarea
scutecelor, îmbăiere, alinare,
plimbare.
Vorbiți-i copilului, citiți-i și
povestiți-i lucruri, chiar dacă

vi se pare că nu înțelege –
urechea lui se formează și
cuvintele sunt reținute în ceea
ce se numește „vocabular
pasiv”, până va ajunge să
dezvolte abilitatea de a
articula cuvintele.
Jucați-vă, jucați-vă, jucați-vă
cu copilul, la orice vârstă – în
stilul dumneavoastră. Dacă nu
știți cum, discutați cu cineva
despre asta pentru a găsi idei,
sau pur și simplu așezați-vă
lângă copil cu deschidere și
curiozitate, și el vă va arăta ce
fel de joc vrea să împartă cu
dumneavoastră.
Puneți reguli rezonabile,
adaptate vârstei, și oferiți
sprijin în rezolvarea
problemelor, dar fără a face
lucrurile în locul copilului,
dacă acesta le poate face și
singur.

Ce pot face, ca mamă
și parteneră, pentru a
susține rolul tatălui?

Implicarea prenatală este un
factor predictiv al implicării
în viața copilului și mai târziu,
chiar până la vârsta de 5 ani.
Invitați tatăl să atingă burtica,
mergeți impreună la ecografii,
și încurajați conectarea la
copil.
Implicarea postnatală
reprezintă alt factor predictiv
deosebit de important al
îngrijirii active pe termen
lung; atunci când tații petrec
două săptămâni – sau mai
mult – împreună cu nounăscuții, vor fi, chiar și
după nouă luni, mai activi
în hrănirea, plimbarea,
schimbarea, spălarea și
îngrijirea sănătății copiilor.
Ceea ce mamele și medicii
pediatri pot face este să
încurajeze și să implice tații
încă din timpul sarcinii, și să

susțină petrecerea împreună
a primelor două săptămâni
de la naștere – timp în care
tații se vor conecta la cei mici,
vor căpăta deprinderile de
îngrijire și încrederea că se
descurcă.
Discutați și agreați în cuplu
regulile, pentru a prezenta
o atitudine comună. Chiar și
atunci când există divergențe
de opinii, evitați confruntările
de față cu copilul și susțineți
imaginea de autoritate a
tatălui: „Dacă tati a spus că
azi nu este voie înghețată,
ascultăm.” Astfel, copilul
învață respectul pentru
autoritate.
Încurajați jocurile corp la corp:
gâdilatul (dar nu excesiv),
luptele în joacă, purtarea pe
umeri a copilului șamd. Astfel,
din jocurile interactive, copilul
învață să aibă încredere, și
să se simtă în siguranță și
susținut de tatăl său – prima
figură de autoritate. Mai târziu,
aceste atitudini (de respect, de
încredere) vor fi transpuse în
atitudinea față de autoritățile
sociale, aderența la norme,
adaptarea la cerințele
societății, și vor reprezenta
o resursă interioară în
parcurgerea tumultuoasei
adolescențe.
Dacă tatăl biologic nu este
prezent în viața copilului,
acest rol patern poate fi
preluat de o altă persoană din
viața lui: un unchi, un bunic,
un partener. Ceea ce contează
este implicarea – a fi acolo,
prezent pentru copil, atent la
nevoile lui, oferind protecția,
stimularea și ghidarea în viață
de care acesta are nevoie.

https://www.contemporarypediatrics.com/view/fathers-influence-development-and-well-being-children
https://www.psychologytoday.com/us/blog/parenting-and-culture/202106/the-importance-fathers-child-development
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Armonizaţi ritmul
inimii cu respiraţia
Respiraţia este utilizată de sute – chiar mii
– de ani ca modalitate de a induce relaxare,
concentrare şi echilibru intern, începând
cu medicina tradiţională chinezească şi
continuând cu tehnicile Pranayama din
practica Yoga, pentru a fi recunoscută şi
explorată, începând cu secolul trecut, şi în
medicina vestică. Un anumit tip de respiraţie,
denumit „respiraţie de coerenţă cardiacă”,
este cu atât mai eficient cu cât poate regla
ritmul inimii, ajutând adulții și copiii să se
relaxeze, să lucreze şi să doarmă mai bine.
Ce este respiraţia de
coerenţă cardiacă şi în ce
constă exerciţiul?

Coerenţa cardiacă presupune
calmarea şi armonizarea
ritmului inimii, alături de
restabilirea echilibrului la
nivelul sistemului nervos,
cu ajutorul unei tehnici de
respiraţie.
Exerciţiul se va desfăşura
astfel:
Alegeţi unu loc liniştit și în
care să nu fiţi deranjaţi de
stimuli externi, fie acasă, fie
la birou sau la şcoală;
Inspiraţi lent timp de 5
secunde, şi expiraţi lent timp
de 5 secunde, fără a ţine aerul
în piept;
Veţi obţine 6 respiraţii
complete pe minut;
Repetaţi succesiunea inspirexpir pentru 5 minute;
Repetaţi exerciţiul de 3 ori pe zi.
Puteţi practica acest tip de
respiraţie şi abdominal.

Pentru respirația abdominală,
imaginați-vă că aveţi un balon
în stomac. Balonul se umflă pe
inspir, și se dezumflă pe expir.

Beneficiile practicării
coerenţei cardiace

Practicată zilnic, coerenţa
cardiacă are o serie de beneficii
pe termen mediu și lung: o mai
bună gestionare a stresului și
a anxietății, prin reechilibrare
emoţională şi stare de calm,
ameliorarea tulburărilor de
somn şi reducerea riscului
de a dezvolta depresie, odată
cu obţinerea unui nivel mai
crescut de energie diurnă şi de
putere de concentrare. La nivel
cardiovascular, s-a observat
reducerea hipertensiunii
arteriale şi a episoadelor de
tahicardie.

Frecvenţa optimă

Această frecvență de
respirație imprimă inimii

o coerență optimă în
funcţionare, iar exerciţiul are
impact maxim pozitiv atunci
când este realizat:
Dimineaţa – la trezire, corpul
secretă cortizol, iar ritmul
inimii accelerează. Respiraţia
de coerenţă cardiacă reglează
acest hormon al stresului şi
armonizează ritmul inimii.
Înainte de prânz sau de micul
dejun – pentru a permite
creierului să se detaşeze
de gândurile cotidiene, şi
organismului să se concentreze
pe hrană şi digestie.
La începutul serii – coerenţa
cardiacă ajută în inducerea
unei stări de relaxare a
corpului şi îl pregăteşte pentru
un somn odihnitor.
Înaintea momentelor
tensionate şi stresante
(şedinte, examene etc.), pentru
o mai bună concentrare şi o
stare de echilibru, atât mintal
cât şi emoțional.
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Tulburările
de vedere
cauzate de
privitul la
ecrane
Suprasolicitarea digitală a
ochilor reprezintă efectele
nocive asupra vederii
ale privitului în ecranele
dispozitivelor de tip computer,
laptop, tabletă sau telefon
mobil. Cel mai mare impact
este cel al computerului, din
cauza lucrului sau studiului pe
perioade îndelungate.
Ecranul calculatorului
reflectă lumina, emite lumină
albastră şi determină o
diminuare a frecvenţei de
clipire, conducând la uscarea
şi obosirea ochilor.

Sindromul privitului la
calculator – simptome

Între 50% și 90% dintre
persoanele care lucrează la
un ecran de computer au cel
puțin unele dintre simptomele
de mai jos, aşadar, după ce aţi
petrecut un timp îndelungat
în faţa calculatorului, este
posibil să observaţi:
• Ochi uscaţi şi roşii;
• Dificultate în focalizare,
alături de vedere înceţoşată
sau dublă;
• Oboseală oculară;
• Durere sau senzaţie de
arsură oculară;
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Suprasolicitarea digitală a ochilor
reprezintă efectele nocive asupra
vederii ale privitului în ecranele
dispozitivelor de tip computer, laptop,
tabletă sau telefon mobil.

• Durere de cap şi durere
cervicală;
• Senzaţie de amețeală;
• Oboseală.
Acestea sunt un semnal de
alarmă în ceea ce priveşte
tulburările asupra vederii
cauzate de ecrane, cuprinse
de medicii oftalmologi sub
umbrela sindromului privitului
la calculator. Sunt cauzate
de mişcările repetitive
de focalizare, distanţa şi
poziţia incorectă faţă de
ecran, orientarea greșită
a acestuia faţă de sursa de
lumină. Simptomele pot fi
exacerbate sau pot accentua,
la rândul lor, probleme de
vedere preexistente (mai ales
netratate).

Cum pot ameliora
simptomele de oboseală
oculară cauzate de
suprasolicitarea digitală
a ochilor?

• Reglaţi distanţa și poziţia
faţă de ecranul computerului:
distanţa trebuie să fie
de aproximativ 40-50 de
centimetri, iar poziţia
ecranului la 10-20° sub nivelul
ochilor.

• Clipiţi mai des, voluntar.
Amintiţi-vă să clipiţi mai des
pentru a permite refacerea
filmului lacrimal şi hidratarea
oculară, precum şi pentru a
preveni uscarea ochilor.
• Utilizaţi picături oftalmice,
cu acid hialuronic sau de tip
lacrimi artificiale, ori de câte
ori simţiţi nevoia, pentru
lubrifierea şi hidratarea
suprafeţei oculare.
• Luaţi pauze de privit la
ecrane, astfel: la fiecare 20 de
minute de lucru la computer,
priviţi la o distanţă de cel
puţin 6 metri, preferabil pe
geam, spre cer, nori, copaci,
păsari sau alte clădiri aflate
în vecinătate, pentru cel puţin
20 de secunde. La fiecare oră,
luaţi o pauză de câteva minute
de la privitul în ecrane.
• Rearanjaţi biroul sau
monitorul computerului pentru
a nu permite ca reflexia luminii
să intre direct în ochi. Dacă
ecranul este lucios, puteţi
încerca aplicarea unei folii
antireflex pentru dispersia
razelor de lumină.
• Mergeţi anual la oftalmolog
şi urmaţi recomandările
medicului pentru a ţine sub
control afecţiunile oculare şi
pentru a preveni apariţia altora.

AFECȚIUNI

Piciorul de atlet nu
afectează doar sportivii
Piciorul de atlet – sau Tinea pedis – este cea mai frecventă infecţie fungică a
piciorului. Chiar dacă sportivii sunt mai predispuşi la dezvoltarea infecţiei,
ea poate apărea indiferent de vârstă, gen sau status social, cu cel puţin 70%
dintre oameni fiind afectaţi de micoza piciorului.
Piciorul atletului –
manifestări, cauză şi
factori de risc

Trichophyton rubrum (ciuperca
responsabilă pentru infecţia
Tinea pedis) este un dermatofit
aflat în mod natural pe
piele şi pe haine. În condiţii
de căldură şi umezeală,
aceasta se multiplică,
atacând tegumentele. Boala
este contagioasă: se poate
transmite prin contact direct
sau indirect (utilizarea
obiectelor contaminate sau
păşirea cu piciorul gol pe
podelele din spaţiile publice
de îmbăiere). Afectează zonele
interdigitale şi talpa piciorului,
unde produce descuamare şi
crăpături ale pielii, prurit şi
usturime. Netratată, micoza se
poate extinde pe întreaga talpă
a piciorului şi poate expune
locul la infecţii bacteriene.

Diagnostic şi tratament

Medicul dermatovenerolog sau
podiatru va putea diagnostica
Tinea pedis în urma unui
simplu consult. Însă, în funcţie

de alte boli preexistente (spre
exemplu diabetul zaharat),
va putea efectua şi teste de
laborator.
Tratamentul constă în
aplicarea de creme, soluţii şi
pudre antifungice pe pielea
curată şi uscată a piciorului,
în zona afectată. Acestea pot
fi cumpărate de la farmacie,
necesitând sau nu prescripţie
medicală. În cazuri severe, se
poate recomanda tratament
oral antifungic. Regulile de
igienă sunt foarte stricte:
picioarele se vor spăla şi usca
atent dimineaţa şi seara, se vor
purta doar şosete de bumbac,
schimbate zilnic, cu pantofi
lejeri din piele sau material
textil, pentru a permite
piciorului să respire.
Se pot efectua aplicaţii locale
cu uleiuri esenţiale ce au efect
antifungic: tea tree, cimbru sau
rozmarin. Spălaţi-vă pe mâini
după atingerea picioarelor şi
nu utilizaţi aceleaşi prosoape
împreună cu alte persoane.
Vindecarea poate dura între

1 şi 2 săptămâni sau chiar
mai puţin, dacă micoza este
observată în faze incipiente,
iar tratamentul şi igiena
sunt corecte. Dacă infecţia
se extinde sau nu cedează,
adresaţi-vă medicului.

Piciorul de atlet – măsuri
de prevenire

• Purtaţi papuci la bazin,
piscină, duşuri, saune şi în
spaţiile comune de wellness
şi spa;
• Purtaţi pantofi din piele sau
material textil şi şosete din
bumbac, bambus, mătase sau
lână, și sandale vara;
• Alternaţi încălţămintea;
• Menţineţi picioarele curate şi
uscate: întotdeauna tamponaţi
cu prosopul şi verificaţi spaţiile
interdigitale.
• Utilizaţi pudră pentru
picioare, dacă acestea
transpiră frecvent;
• Nu utilizaţi prosopul sau
încălţămintea împreună cu alte
persoane.
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Papiloamele
cutanate

- cât sunt de periculoase
și cum se pot trata?
Ce sunt papiloamele
cutanate și cum pot fi
recunoscute?

Papiloamele cutanate sunt
leziuni benigne care apar la
nivelul pielii, atât la bărbați cât
și la femei, și se pot observa
la aproximativ jumătate din
populație. Apar mai frecvent în
anumite zone precum regiunea
axilară, cervicală (în jurul
gâtului), la nivelul pliurilor
inghinale și submamare, și la
nivelul pleoapelor. În general,
aceste leziuni sunt complet
asimptomatice, iar pacienții
sunt deranjați doar de aspectul
estetic. Însă, există situații în
care papiloamele se agață în

bijuterii sau în haine, se rup și
devin dureroase, sau pot chiar
să sângereze.

De ce apar papiloamele
cutanate și care sunt
cauzele?

Cauzele de apariție a
papiloamelor cutanate sunt
multiple, iar printre cele
principale se numără iritația
frecventă a pielii în zonele de
pliuri (în special la pacienții
care suferă de obezitate),
rezistența la insulină,
dezechilibrele hormonale
(precum nivelul crescut de
estrogeni și progesteron din
timpul sarcinii, sau nivelul
crescut al hormonilor de
creștere, în patologii precum
acromegalia), infecția
cu virusul HPV (Human
papillomavirus) tipurile 6,11.

Ce legătură există între
papiloamele cutanate
și infecția genitală
sau orală cu virusuri
papiloma?
Trebuie să deosebim
papiloamele cutanate de
papiloamele care apar în
regiunea anogenitală, la
nivelul penisului, vulvei,
vaginului, perianal sau a
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canalului anal, și care poartă
denumirea de condiloame
acuminate. Condiloamele
acuminate sunt transmise pe
cale sexuală și sunt cauzate
exclusiv de virusul HPV tipurile 6,11 - cu mențiunea
că, în anumite situații, pot să
fie implicate și alte tulpini de
HPV, în special tipul 16 care
face parte din categoria high
risk, adică poartă un risc
mare de malignizare. Așadar,
atunci când un pacient se
prezintă pentru papiloame
cutanate, este important să
întrebăm dacă există leziuni
la nivel genital și, în funcție
de caz, să recomandăm
genotiparea extinsă a HPV
pentru a surprinde situația în
care sunt implicate și tulpini
HPV high risk. Din fericire,
avem la dispoziție vaccinul
anti HPV cu rezultate foarte
bune în prevenirea cancerului
de col uterin și a celui penian.

Cum se transmit
papiloamele? Sunt
contagioase?

Papiloamele cutanate nu sunt
contagioase, nu se transmit
la o altă persoană. Dacă
pacientul are papiloame în
jurul gâtului și obișnuiește să
poarte lanțuri sau cămăși cu
gulerul mai rigid, care agață
leziunile, există riscul ca
acestea să se „înmulțească”
în zona respectivă. În schimb,
condiloamele genitale sunt
contagioase, se transmit
prin contact sexual și apar
la aproximativ 1-6 luni de la
infecția cu HPV.

Care este relația dintre
papiloame și imunitatea
organismului? Se pot
transforma în cancer?

Atunci când papiloamele
sunt cauzate de HPV,
sistemul imunitar joacă un
rol semnificativ în evoluția
leziunilor. Mecanismele
imune implicate în evoluția
leziunilor HPV nu sunt
pe deplin elucidate, fiind
observate cazuri în care
leziunile au evoluat spre
vindecare parțială sau totală,
în special la pacienți tineri
cu sistem imunitar optim.
Însă, apariția papiloamelor

este corelată cu modificări de
tip metabolic. Astfel, atunci
când acestea sunt în număr
mare, este recomandat să
efectuăm o evaluare pentru
screeningul diabetului
zaharat (glicemie a jeun,
glicemia postprandială) și a
dislipidemiilor (profil lipidic).
Papiloamele cutanate nu se
pot transforma în cancer.
În situații excepționale, o
leziune malignă se poate
suprapune sau poate apărea
în proxima vecinătate, nefiind
însă în legatură cu papilomul.
În acest caz, o examinare
dermatoscopică poate
clarifica diagnosticul.

Când trebuie să ne
îngrijorăm, și cum pot
fi tratate papiloamele
cutanate?

Atunci când pacienții acuză
apariția bruscă a mai multor
leziuni, este necesară
prezentarea la medicul
dermatolog în vederea
efectuării screeningului
pentru tulburările metabolice
sus-menționate. De
asemenea, în situația în care
papiloamele traumatizate
prin rupere sau zgâriere,
sau cele pe care s-au aplicat
tratamente neadecvate

se inflamează sau se
suprainfectează și devin
roșii, dureroase, este indicat
consultul dermatologic.
Din fericire, beneficiem de o
gamă largă de tratamente la
care putem apela în funcție de
particularitățile fiecărui caz:
- înghețarea cu azot lichid
- electrocauterizarea
- excizia chirurgicală, în cazul
leziunilor de dimensiuni mai
mari
- shave excizia
- îndepărtarea cu ajutorul
laserului CO2 sau Nd:Yag.
Toate aceste proceduri se
efectuează sub anestezie
locală și sunt, în general,
lipsite de efecte adverse.
Aș dori să reamintesc
pacienților importanța
consultului dermatologic
pentru diagnosticul și
tratamentul corect al
leziunilor nou apărute la
nivelul pielii, dar și pentru
monitorizarea afecțiunilor
deja existente. Pielea este
cel mai mare organ, cu o
deosebită importanță estetică,
având și numeroase funcții
complexe în homeostazia
organismului.
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Remedii naturale
pentru părul gras
Glandele sebacee existente la nivelul scalpului produc sebum cu rol
protector. În cazul multor persoane, însă, glandele sebacee elibează sebum
în exces. Acesta se adună la rădăcina firului de păr şi se distribuie inestetic
pe lungimea acestuia, creând senzaţia de păr gras.
Uneori, părul va arăta mai
bine atunci când este spălat
mai des, iar sebumul este
eliminat, utilizând un şampon
blând. Alteori, se recomandă
diminuarea frecvenţei spălărilor,
pentru a regla activitatea
glandelor sebacee. Tehnica
de şamponare este masarea
scalpului doar cu buricele
degetelor, pentru a nu zgâria
sau agresa pielea capului.
Şampoanele pentru păr gras
conţin extracte naturale, uleiuri
esenţiale şi substanţe care
contribuie la controlul excesului
de sebum şi la curăţarea în
profunzime a scalpului.

Cum utilizaţi remedii
naturale pentru a trata
părul gras?

• Oţetul de mere
are proprietăți
astringente, ajutând la
eliminarea excesului de
sebum şi la reglarea
Ph-ului pielii. Aplicați pe
scalpul şi părul proaspăt
spălat o soluţie compusă din
3 linguri de oţet de mere şi
250 ml. de apă caldă. Lăsați
soluția să acționeze timp de
5-10 minute, apoi clătiți cu
apă mai rece decât în mod
obișnuit.
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• Uleiul esenţial de tea
tree are proprietăţi
antiinflamatoare şi
seboreglatoare. Puteţi
cumpăra şampon cu ulei de
tea tree, sau puteți adăuga în
șampon 2-3 picături de ulei
esenţial de tea tree, la fiecare
spălare pe cap. Amestecaţi
pentru a omogeniza şi aplicaţi
pe scalp, cu mișcări circulare.
Lăsaţi să acţioneze câteva
minute, apoi clătiţi.
• Ceaiul verde echilibrează
secreţia de sebum şi
calmează iritaţiile. Preparaţi
două căni de ceai verde, din
20 de grame de frunze (sau
echivalentul în pliculeţe)
la 500 ml. de apă fierbinte.
Lăsaţi la infuzat până ce
ajunge la temperatura
corpului, strecuraţi şi clătiţi
părul şi scalpul, masând uşor.
Lăsați să acționeze pentru
aproximativ 15 minute, apoi
clătiți cu apă caldă.
• Algele marine conțin
nutrienți, minerale, vitaminele
A, B, C și E, aminoacizi și
antioxidanți care pot ajuta la
hidratarea, repararea părului
şi echilbrarea secreţiei de
sebum. Preparaţi o loţiune
din 4 linguri de pudră de

alge marine, disponibilă în
hypermarket sau online, 250
ml. de ceai de rozmarin şi 500
ml. de apă caldă. Aplicaţi pe
părul uscat, lăsați să acționeze
timp de 5-10 minute, apoi
spălaţi părul cu şampon blând.
• Apa de hamamelis, obţinută
prin distilarea florilor, are
proprietăţi astringente şi
seboreglatoare, fiind utilizată
şi pentru tratamentul părului
gras. Căutaţi în comerţ
şampon cu extract de
hamamelis, sau aplicaţi apă
de hamamelis fără alcool pe
o dischetă demachiantă şi
masaţi scalpul cu aceasta,
apoi lăsaţi să acţioneze 5-10
minute şi şamponaţi.
Utilizaţi aceste tratamente la
fiecare două spălări pe cap, şi
urmăriţi efectele în timp.
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Cum previi diareea
de călătorie?
Călătoriile în ţări exotice sau în zone unde practicile sanitare sunt mai
puţin riguroase decât standardul cu care suntem obişnuiţi pot determina
episoade de infecţii gastrointestinale, manifestate prin scaune moi şi dese,
crampe abdominale, vărsături, febră şi deshidratare. Ce este de făcut
pentru a preveni diareea călătorului?
Cauze şi factori de risc în diaree

Infectarea cu bacterii (E. coli, salmonela, holera,
Campylobacter jejuni), virusurile (rotavirus,
norovirus sau astrovirus) şi paraziţii intestinali
(giardia, Cyclospora sau Cryptosporidium)
reprezintă cauze ale diareei, ce pot afecta
persoanele care călătoresc în ţări tropicale cu
o climă umedă, în zone aglomerate cu condiţii
precare de igienă.
Consumul de alimente nespălate, carne şi produse
din carne netratată termic, băutul apei din râuri
şi lacuri, neutilizarea măştii de protecţie în zone
foarte aglomerate din ţări în curs de dezvoltare,
unde nivelul de igienă este unul scăzut, constituie
factori de risc pentru infectarea cu patogeni.
Alte persoane infectate pot transmite boala prin
atingerea fecalelor, a vomei sau a suprafeţelor de
contact comune, fără a se fi igienizat pe mâini.

Preveniţi diareea călătorului

Chiar dacă episoadele de diaree se pot ameliora,
în general, după 2-3 zile, acestea pot dura
şi până la 7 zile sau chiar mai mult, în cazul
infecţiei cu paraziţi. Aşadar, pentru a nu vă strica
vacanţa şi a nu vă pune viaţa în pericol, iată ce
măsuri puteţi lua:
• Purtaţi mască de protecţie în zone aglomerate şi
în ţări în curs de dezvoltare;
• Spălaţi mâinile cu apă şi săpun sau dezinfectaţile frevcent, în special după ce aţi utilizat toaleta, aţi
interacţionat cu animale domestice sau cu
obiecte atinse frecvent de alte persoane, şi înainte
de a mânca;

• Spălaţi temeinic fructele şi legumele
proaspete, chiar şi mixurile de salate din pungile
disponibile în supermarket;
• La restaurant, comandaţi carnea – şi alte
feluri de mâncare cu preparare termică – bine
preparată, oricât ar fi de apetisantă o friptură
în sânge, şi refuzaţi băuturile cu gheaţă – poate
conţine patogeni;
• La micul dejun, alegeţi ouă fierte pentru cel
puţin 5 minute, sau prăjite bine;
• În drumeţii, luaţi apă plată sau filtrată şi
informaţi-vă despre sursele naturale
de apă (izvoare) sigure, necontaminate;
• Nu beţi, nu spălaţi fructe şi legume, corpul sau
mâinile cu apă din lacuri, râuri, fântâni
sau alte locuri marcate
cu simbolul pentru
„apă nepotabilă”;
• Evitaţi înotul în
locuri publice, cu
măsuri precare
de igienă;
• Luaţi, în călătorii,
tablete pentru
purificarea apei din
surse naturale şi de
la robinet;
• Verificaţi lista de
vaccinuri necesare
împotriva patogenilor
existenţi în anumite ţări
ale lumii, şi imunizaţi-vă
înainte de a călători.
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Gustări
sănătoase şi
rezistente,
pentru zile
calde
Când ne gândim la o drumeţie pe munte, o zi lungă petrecută în natură, un picnic
alături de familie şi prieteni sau câteva ore pe plajă, trebuie luate în considerare
şi gustările necesare. Mai ales atunci când suntem însoţiţi de copii, provocarea de
a găsi ceva hrănitor, sănătos şi mai ales rezistent la temperaturi ridicate este cu
atât mai mare. Aşadar, iată câteva idei de gustări hrănitoare pentru zile calde.
Fructe crude, tari şi
neperisabile: piersici,
nectarine, mere, pere şi,
poate, banane. Fructele sunt
hidratante, având un conţinut
ridicat de apă, dar şi de
nutrienţi precum vitamine,
minerale și antioxidanţi
benefici pentru energizarea
organismului. Fibrele conţinute
conferă senzaţia de saţietate.
Legume crocante: morcovi
(căutaţi morcovi mai mici sau
tăiaţi morcovii pe lungime,
pentru a obţine felii de
lungimea şi grosimea unui
deget de copil), castraveţi
şi ardei grași, tăiaţi felii pe
lungime şi asociaţi cu hummus
sau cu unt de arahide. Veţi
obţine o gustare cu vitamine,
minerale şi proteine,
hrănitoare şi săţioasă, la care
puteţi adăuga şi carbohidraţi,
cu o porţie de biscuiţi săraţi.
Batoane proteice: vă puteţi
prepara acasă mixuri din
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fulgi de ovăz, miere, seminţe
măcinate din seminţe de in,
dovleac, migdale, caju sau
nuci, unt de arahide şi fulgi
de ciocolată. Amestecaţi
ingredientele pentru a obţine
un aluat omogen şi aproape
solid, pe care îl modelaţi
în forme de batoane sau
fursecuri, şi le păstraţi la
frigider. Vor rezista la căldură
şi vor deveni o gustare
proteică, dulce şi hrănitoare,
excelentă pentru drumeţii în
natură.

Nuci şi alţi sâmburi: puteţi
cumpăra din comerţ mixuri de
nuci şi sâmburi, sau vă puteţi
preparara acasă combinaţia
preferată. Aceştia sunt
foarte rezistenţi la căldură,
conţin acizi graşi Omega 3
benefici pentru funcţionarea
inimii, grăsimi nesaturate,
fibre, vitaminele D, E, calciu
și magneziu. Sunt o sursă
excelentă de energie, mai ales
după-amiaza sau după efort
intens, atunci când rezistenţa
organismului este scăzută.

Fructe uscate: curmale,
smochine, stafide, caise,
merişoare şi goji, uscate
prin deshidratare dar
neconfiate. Acestea constituie
o concentraţie mai mare de
fibre şi antioxidanţi decât în
cazul celor crude, conţinând
mai mult zahăr concentrat şi
mai multe calorii per porţie.
Nu vă bazaţi doar pe acestea
la drum lung.

Gustările sunt esenţiale atunci
când planificăm o excursie pe
timp de vară, iar varietatea
lor constituie cheia pentru
reenergizarea şi hidratarea
organismului. Aşadar, luaţi
în geanta de călătorie apă
suficientă şi o diversitate de
surse de vitamine, proteine
şi fibre. Evitaţi dulciurile cu
zahăr adăugat şi carbohidraţii
simpli din produsele de
patiserie.

ALIMENTAȚIE

Ardeiul
gras
- multicolor
şi sănătos
Găsim ardeiul gras în orice
piață, iar culorile sale
proaspete de verde, galben,
portocaliu şi roşu intens ne
încântă privirea. Este crocant,
zemos, dulce şi răcoritor.
Bogăţia de vitamina C și
antioxidanţi, alături de multe
alte beneficii pentru sănătate
ale ardeiului gras, reprezintă
doar câteva motive pentru
a ne răcori zilele toride cu
una dintre cele mai versatile
legume.

Beneficii pentru sănătate
Vitamina C, poate unul dintre
cei mai cunoscuți antioxidanți,
oferă o varietate de beneficii
pentru sănătate: susține
funcția imunitară, alături
de vitamina A, zinc şi fier,
facilitează regenerarea
celulară şi protejează celulele
împotriva stresului oxidativ,
alături de ceilalţi antioxidanţi
regăsiţi mai ales în ardeiul
roşu şi portocaliu.
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De asemenea, vitamina C
ajută la absorbția folaților
conţinuţi de ardeiul gras, și la
producerea de colagen pentru
oase, piele și păr. Împreună
cu beta-criptoxantina, un
carotenoid din ardeii roșii
și portocalii, poate reduce
riscul de a dezvolta artrită
reumatoidă.
Astfel, ardeiul gras – atât
crud cât și copt – contribuie
la prevenirea bolilor
cardiovasculare întrucât
antioxidanţii conţinuţi sunt
activaţi la temperaturi înalte.
De asemenea, datorită
prezenţei zeaxantinei – un
carotenoid existent şi în retina
oculară – ardeii graşi, în
special cei portocalii, susţin
sănătatea vederii.
Atenţie! Persoanele cu alergie
la polenul de pelin, graminee
sau ambrozie pot dezvolta
sindromul alergiei orale
atunci când consumă ardei
gras. De asemenea, ardeiul
gras poate cauza inflamaţii şi
iritaţii intestinale persoanelor
alergice la alimentele din
familia solanaceelor.
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Tot ce trebuie să ştiţi despre
antrenamentele pe plajă
Plaja este un loc al relaxării. Pierdem, însă, o multitudine de
oportunităţi oferite de nisipul fin, vitamina D oferită gratuit
de razele solare, aerosolii marini şi aerul curat de pe plajă,
atunci când limităm atât de mult interacţiunea cu acest mediu.
Aşadar, indiferent dacă petreceţi câteva zile pe litoral sau
locuiţi la malul mării, iată câteva idei de exerciţii pe care le
puteţi efectua pe nisip, precum şi măsuri de siguranţă.

Antrenamente în siguranţă
pe plajă
Cele mai potrivite momente
ale zilei pentru antrenamente
pe plajă sunt dimineaţa
devreme şi după-amiaza, în
afara intervalului 10:00 - 17:00,
atunci când temperaturile sunt
moderate şi nisipul nu este
fierbine.

Încălzirea musculaturii este
esenţială, suprafaţa pe care
veţi exersa fiind moale, iar
muşchii fiind intens utilizaţi.
În plus, mişcările implicate
în antrenamentele pe nisip
sunt mai ample şi mai greu
de efectuat, iar la început
vă veţi putea simţi uşor
dezorientaţi, până când corpul
se obişnuieşte. Aşadar, începeţi
treptat şi alegeţi o suprafaţă cu
nisip mai tare, chiar pe malul
mării.
Dacă suferiţi de afecţiuni sau
dureri articulare, nu faceţi

48

mişcări bruşte sau prea multe
repetări ale aceluiaşi exerciţiu.
Suprafaţa instabilă a nisipului
poate exacerba durerile sau
reprezenta un factor de risc în
accidentări de tipul entorselor.
Atenţie la obiectele ascuţite!
Scoicile, cioburile sau alte
resturi ascuţite pot constitui
un risc de rănire pentru tălpile
goale. Inspectaţi în prealabil
zona de nisip pe care veţi
efectua antrenamentul.
Evitaţi plajele înclinate, pentru a
nu forţa suplimentar articulaţiile
şi a nu provoca dezechilibrări
şi accidentări. Hidratarea este
esenţială: beţi apă la fiecare
pauză dintre exerciţii.

Exerciţii de efectuat pe
plajă

• Alergare cu sprint (viteză
mare – distanţe scurte): începeţi
prin a merge cu paşi ampli şi cu
corpul uşor aplecat înainte, apoi

creşteţi viteza şi desprindeţi-vă
de pe sol, ridicând genunchiul
mai mult în faţă şi întinzând
la maxim piciorul din spate.
Diminuaţi viteza şi relaxaţi-vă
musculatura.
• Genuflexiuni: pe nisip,
genuflexiunile sunt mai intense
decât pe suprafaţă solidă,
aşadar trebuie să acordaţi
atenţie suplimentară menţinerii
spatelui drept, şi musculaturii
coapselor şi abdomenului
încordate pe toată durata
exerciţiului, repetat de 10 ori.
• Fandări în mers: suprafaţa
instabilă şi vastă a nisipului
este perfectă pentru fandările
în faţă, întrucât antrenează atât
musculatura mare cât şi pe cea
fină, şi echilibrul. Din poziţia
drept, cu spatele şi abdomenul
încordate, efectuaţi fandări
întinzând şi îndoind piciorul din
faţă, şi îndreptând piciorul din
spate. Executaţi câte 6 paşi cu
fiecare picior.

MIȘCARE

Este vremea concediilor, însă drumurile lungi şi bagajele grele pot pune o presiune
suplimentară pe muşchii spatelui şi pe coloana vertebrală, cauzând dureri ce vă
pot umbri buna dispoziţie din primele zile, şi poate chiar întreaga vacanţă.
Protejaţi spatele pentru un
concediu lipsit de durere
Planificaţi vacanța dinainte,
şi asiguraţi-vă că timpul
petrecut pe drum poate fi
prevăzut cu pauze pentru
ridicarea de pe scaun,
indiferent că veţi călători cu
automobilul, cu autocadrul,
trenul sau avionul. Veţi avea
nevoie de pauze pentru
întindere şi relaxare, scurte
plimbări, chiar şi pe aleea
dintre scaunele avionului sau
în compartimentul trenului.

Efectuaţi exerciţii de rotire
a capului şi membrelor,
întinderi, fandări şi contracţii
succesive ale muşchilor.
Utilizaţi perne sau plase
pentru suport lombar sau
cervical. Acestea se pot monta
direct pe scaunul maşinii, sau
se pot aşeza în diferite poziţii
pentru a atenua presiunea pe
discurile coloanei vertebrale,
în timpul drumului. Pernele
cervicale sunt special
realizate pentru sprijinirea
capului în timpul somnului, în
poziţie de şezut.
Selectaţi atent necesarul de
vacanţă şi împachetaţi doar

ce ştiţi că veţi utiliza. Bagajul
greu, alături de efortul depus
pentru a-l ridica şi manevra,
poate cauza dureri de spate.
Utilizaţi trolere şi geamantane
pe roţi, din materiale uşoare,
cu mânere pe două laturi.
La ridicare, nu vă aplecaţi
din spate, ci prin îndoirea
genunchilor. Prindeţi geanta
cu ambele mâini şi ridicaţivă cu ea prin îndreptarea
genunchilor. Menţineţi geanta
cât mai aproape de corp.
Zborul cu avionul poate fi mai
relaxant dacă aveţi mai mult
loc pentru picioare. Locurile
cu extra spaţiu pentru
picioare sunt contra cost, însă
vă salvează de dureri, atât de
spate cât şi de genunchi.

zbor. În zilele de concediu,
echilibraţi efortul de a merge
cu perioadele de relaxare.
Nu vă forțați musculatura
şi articulaţiile, ci utilizaţi
sistemul de transport în
comun şi autobuzele turistice
disponibile în oraşele pe
care le vizitaţi. Dacă vacanţa
înseamnă doar relaxare la
plajă, faceţi câte o plimbare
de cel puțin 30 de minute în
fiecare seară.
Dacă suferiţi de dureri de
spate, sau urmează un
concediu cu drumuri lungi
şi obositoare, luaţi în trusa
de urgenţă și analgezice
sau antiinflamatoare pentru
ameliorarea durerilor, precum
şi o soluţie de masaj.

La aeroport, dacă aveţi mai
multe bagaje, folosiţi un
cărucior disponibil la intrarea
în clădire, iar dacă deja
aveţi dureri de spate puteţi
solicita un scaun cu rotile şi
un însoţitor. De asemenea,
încercaţi să lăsaţi la cală
genţile voluminoase. Luaţi cu
dumneavoastră doar perna
cervicală şi un rucsac mic în
care să aveţi necesarul pentru

Sfaturi pentru
călătorii fără
dureri de spate
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LA DRUM CU ALPHEGA

Sfântu Gheorghe
- miracolul de la vărsarea Dunării
în Marea Neagră
Delta Dunării a reprezentat
dintotdeauna o atracţie pentru
cercetători şi biologi, dar şi pentru
aventurieri sau pescari interesaţi
de capturi fabuloase. Cele trei braţe
principale prin care fluviul Dunărea
se revarsă în Marea Neagră sunt
Sfântu Gheorghe, Sulina şi Chilia.
Alături de multitudinea de canale,
creează insule sălbatice şi habitate
unice pentru mai mult de 7200 de

specii de plante şi animale. Întregul
ansamblu natural, cu o suprafaţă ce
acoperă peste 8% din aria Europei,
este în continuă transformare de
peste 16.000 de ani și reprezintă una
dintre cele mai frumoase delte din
Europa, şi chiar din lume. Rezervaţia
Biosferei Delta Dunării a fost
inclusă, în anul 1991, în Patrimoniul
Mondial UNESCO, fiind protejată prin
convenţii naţionale şi internaţionale.

Sfântu Gheorghe are două atracții turistice inedite. Prima este plaja sălbatică, aflată la aproximativ
20-25 de minute de mers pe jos. Este populată de cirezi de vite semi-sălbatice, de cormorani
şi pescăruşi. Cea de-a doua este reprezentată de gura de vărsare a Dunării. Cum ajungeţi la
mare, mergeţi spre sud pentru a trăi cea mai fascinantă şi tulburătoare experienţă oferită de
Delta Dunării: vărsarea Dunării în Marea Neagră. Contopirea dintre cele două forţe acvatice este
marcată prin curenţi puternici de apă, vizibili de pe mal, aşadar scăldatul este interzis aici. Totouși,
puteţi face baie în mare, în zona din dreptul drumului sau mai spre nord.
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La capătul estic al Deltei, acolo
unde braţul Sfântu Gheorghe
se întâlneşte cu Marea Neagră,
se află şi un mic sat de pescari
ce poartă numele canalului.
Aici, în Sfântu Gheorghe, se
ajunge doar cu catamaranul
din Tulcea, Băltenii de Jos sau
Mahmudia, ori cu şalupele
rapide din Tulcea, Mahmudia
sau Murighiol. Pe uliţele sale
din nisip trec, din când în când,
utilajele administraţiei locale de
udat nisipul, câteva trocariciuri
şi ATV-uri. Majoritatea sunt
electrice, aparţinând unor
pensiuni din sat care duc şi aduc
turiştii de la plajă. Mai putem
găsi vaci domestice sau semisălbatice, şi turişti ce descoperă
farmecul locului pe jos. Câteva
pensiuni şi doamne, care
gătesc excepţional, oferă mese
turiştilor cazaţi în sat.

Sfântu Gheorge, scurt
istoric

Satul Sfântu Gheorghe, inclus
în ghidul oficial „Cele mai
frumoase sate din România”,
dăinuie pe aceste meleaguri de
multe sute de ani. Una dintre
legendele care circulă este
cea a unui balaur care ucidea
oamenii din zonă, până când un
tânăr i-a venit de hac – aluzie la
Sfântul Mucenic Gheorghe.
Unul dintre primele documente
ce atestă localitatea de la
vărsarea Dunării este harta din
1318 a navigatorului genovez
Pietro Vesconte. Pe harta sa,
alături de Pangallia, Constanza
și Solina, apare și denumirea

San Georgio – acestea sunt
traducerile denumirilor
indigene, ale navigatorilor
genovezi. Mai târziu, importanţa
satului este recunoscută oficial
şi de către turci, care utilizau
gurile Dunării pentru comerţ şi
navigaţie.
Fiind atât de izolată, localitatea
şi-a păstrat obiceiurile arhaice,
localnicii ocupându-se şi astăzi
cu pescuitul şi prepararea
peştelui. Acum, mai ales
în sezonul cald, străduţele
prăfuite şi curţile localnicilor
(fie că vorbim despre pensiuni,
fie despre cei care îşi dechid
gospodăria pentru a oferi mese
tradiţionale pe bază de peşte)
sunt traversate de turiştii
dornici să experimenteze acest
stil de viaţă.

Ce puteţi vedea în Sfântu
Gheorghe?

De cum păşiţi pe unul dintre cele
câteva pontoane, veţi fi fascinaţi
de atmosfera pitorească ce
domneşte în sat, de căsuţele
modeste și acoperite cu stuf,
de uliţele pline cu nisip, de linia
orizontului, ce pare a fi atât de
departe. După o plimbare prin
sat, veţi observa că foarte mulţi
localnici organizează excursii cu
barca în Delta Dunării.
Excursiile pot dura de la 2-3
ore și până la 6 ore, în funcţie
de traseu și de locul pe care
doriţi să îl vizitaţi. Se pot
organiza plimbări cu barca pe
canalele cu nuferi, spre Marea
Neagră, spre Insula Sacalin,
prin rezervaţia Melea şi pe
canale cu nuferi şi păsări, spre
Rezervaţia Pădurea Caraorman
– unde turiştii debarcă şi sunt
plimbaţi cu maşina de teren. Aici
puteți admira stejari seculari,
dune de nisip, şi bea apă de la
fântână. Vă mai puteți plimba
prin Lacurile din Nord – o oază
pentru păsările Deltei, unde
veți găsi pelicani creți sau
comuni, lebede, egrete, stârci,

cormorani şi chiar vulturi
codalb, o bijuterie a acestui
areal natural. Desigur, se
pot organiza excursii și către
Pădurea Letea, unde se află
hergheliile de cai sălbatici, sau
către Sulina, pentru a vizita
micuţul oraş de pe braţul vecin.
Întrebaţi la cazare sau sunaţi
la numerele de telefon trecute
pe panourile expuse în curţile
localnicilor.

Farul de aterizare Sfântu
Gheorghe este un simbol al
satului, o construcţie zveltă,
vizibilă de la mare depărtare,
având o înalţime a luminii de
50 de metri. Se poate ajunge
la far printr-o plimbare spre
Canalul Tătaru care, la rândul
său, constituie o excelentă
modalitate de a explora fauna şi
flora Deltei Dunării.

Festival de film în Sfântu
Gheorghe

Festivalul Internaţional de Film
Anonimul, are loc în Sfântu
Gheorghe în fiecare an, în prima
jumătate a lunii august. Acesta
este, probabil, unul dintre cele
mai longevive festivaluri de film
din România. În acelaşi timp,
Anonimul este unul dintre cele
mai interesante festivaluri din
ţară (nu numai din categoria
„film”), datorită locului de
desfăşurare, selecției de filme
și concerte, precum şi tuturor
celorlalte evenimente conexe.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
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