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EDITORIAL

Obiceiuri zilnice care
scad imunitatea
Dr. Mariana Olingheru, Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie şi Apiterapie

Imunitatea este capacitatea de apărare a organismului împotriva infecțiilor,
dar și împotriva bolilor cronice, inclusiv a cancerului. Ce anume slăbește
imunitatea? Răspunsul îl găsim în stilul nostru de viață.
Iată câteva din obiceiurile
zilnice care scad imunitatea:

Statul prelungit pe
scaun

Este dovedit că mişcarea
moderată stimulează
imunitatea, activează
limfocitele B (implicate în
producerea anticorpilor),
limfocitele T (cu rol antiinfecţios
şi antitumoral) şi celulele
NK („Natural Killers" – care
distrug microbii şi celulele
canceroase). În opoziție cu
mișcarea, sedentarismul
afectează mecanismele de
apărare imunitară.

Stresul cronic și
îngrijorarea

Stresul cronic conduce la
un exces de cortizol, scade
formarea de anticorpi și
afectează flora intestinală,
organsimul devenind mult mai
vulnerabil la infecții și boli
cronice.

Studiile au arătat că 5 minute
de supărare intensă scade
imunitatea pentru câteva ore.
Iar persoanele optimiste,
care râd des sunt mai puțin
vulnerabile la boli.

Lipsa somnului

În timpul somnului se refac
toate funcţiile organismului,
inclusiv cele ale sistemului
imunitar. Somnul este timpul
nostru de regenerare. Nopțile
albe, fie că te distrezi, fie
că muncești sau suferi de
insomnie, dăunează imunității
și influențează negativ
sănătatea în general.

Consumul de zahăr

Deși ne dă o stare de bine
pe moment, zahărul este un
inamic redutabil al imunității.
Cercetările au arătat că zahărul
alterează răspunsul imunitar,
afectează fagocitoza și producția
de anticorpi. După consumul de
zahăr s-a evidențiat un răspuns
imun mai slab timp de 5 ore. În
plus, consumul cronic de zahăr
afectează și flora intestinală,
pilon important al imunității.

Alimentația
nesănătoasă, fumatul,
alcoolul și lipsa
hidratării
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Fast-foodul, grăsimile
animale, mezelurile,

afumăturile şi produsele de
patiserie, dăunează imunităţii.
Acest tip de alimentație
aduce un deficit de vitamine
și minerale care scade
imunitatea prin afectarea
fagocitozei, a producției de
citokine și de anticorpi. De
asemenea, fumatul, alcoolul
și lipsa consumului de apă
alterează răspunsul imun.

Antibioticele,
antiinflamatoarele,
anticoncepționalele

Aceste clase de medicamente
sunt foarte frecvent utilizate
în populația generală,
adesea în mod abuziv și fără
recomandare medicală. Ele
perturbă flora intestinală
normală și alterează
mecanismele naturale de
apărare ale organsimului.

Când trebuie să te
îngrijorezi?
Ești stresat? Ai insomnie sau
depresie și te simți tot timpul
obosit? Rănile ți se vindecă
greu? Faci des infecții?
Consultă un medic și solicită
și un set de investigații
pentru evaluarea imunității.
Informează-te și schimbă-ți
viața!

SFATUL SPECIALISTULUI

Boala
ficatului
gras

Dr. Cristina Hoțoleanu,

Medic primar medicină internă,
lector universitar UMF Cluj-Napoca

Ficatul gras, cunoscut sub termenul medical de steatoză, înseamnă acumularea
de grăsimi la nivelul celulelor hepatice. Steatoza se întâlnește frecvent la
aproximativ 25-35% din populația generală, conform datelor epidemiologice.
Cauze

Sunt numeroși factori care
contribuie la apariția steatozei
hepatice, cum ar fi:
- consumul de alcool în exces
(40-80g/zi, pe o perioadă
de mai mulți ani) determină
steatoza hepatică alcoolică,
mai ales în prezența obezității,
a unor obiceiuri alimentare
nesănătoase (consum de
grăsimi în exces) sau când
există o predispoziție genetică
legată de enzimele care
intervin în metabolizarea
alcoolului;
- prezența unor boli: sindrom
metabolic (asocierea diabet,
hipertensiune, obezitatea,
dislipidemie), hepatita cronică
virală, afecțiuni metabolice
(galactozemia, homocistinuria
etc.) malnutriția severă, boala
Wilson;
- utilizarea unor medicamente
precum: amiodaronă,
tamoxifen, metotrexat;
- sarcina: rareori, se poate
complica cu ficatul gras acut
de sarcină

Diagnostic

Din punct de vedere
clinic, pacientul poate fi
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asimptomatic sau poate
prezenta astenie, dureri
abdominale, grețuri și
scăderea apetitului, în funcție
de stadiul bolii.
În primul stadiu, de „steatoză
simplă”, se acumulează
grăsimi, îndeosebi trigliceride,
la nivel hepatic. În stadiul
următor, de „steatohepatită”,
apare și o reacție
inflamatorie, iar ulterior se
poate dezvolta fibroză. În
ultimul stadiu apare ciroza.
Diagnosticul steatozei
hepatice nu este dificil:
examenul clinic (efectuat de
către medicul de familie sau
specialist) poate evidenția
ficatul mărit, iar ulterior
pacientului i se recomandă
explorări complementare
pentru a confirma diagnosticul
și a evidenția severitatea bolii.

glutamil transferaza (cu
valori crescute în steatoza
alcoolică), transaminazele
(care, uneori, sunt singurele
probe modificate), fosfataza
alcalină, bilirubinemia totală
și directă; sideremia; markeri
imunologici (anticorpii
antinucleari pot fi uneori
ușor crescuți); markeri
virali (antigen HBs, anticorpi
antiVHC);
- biopsia hepatică: nu este
recomandată de rutină, dar
poate fi utilă pentru o mai
bună stadializare a bolii;
- teste pentru cuantificarea
fibrozei: FibroScan (metodă
ultrasonografică), FibroMax
(analiză de sânge);
- explorări în funcție de
patologia coexistentă
(glicemie, profil lipidic etc).

Investigațiile recomandate sunt:
- explorări imagistice:
ecografia abdominală, care
poate detecta steatoza când
acumularea de grăsimi este
de peste 30%, tomografia
computerizată și rezonanța
magnetică nucleară;
- teste de laborator: gama

Prevenția steatozei se
realizează printr-un stil de
viață sănătos, incluzând
menținerea greutății
corporale optime, evitarea
sedentarismului, în paralel
cu o dietă echilibrată cu
reducerea consumului de
alcool, de grăsimi (spre

Prevenție și tratament

exemplu, carne grasă de porc, mezeluri,
smântână și lactate grase), și a alimentelor de
tip fast-food. Ca surse de vitamine și minerale
se recomandă, în primul rând, fructele și
legumele.
Tratamentul corect al bolilor asociate
cu steatoza non alcoolică joacă un rol
important, îndeosebi controlul dislipidemiei
și al diabetului zaharat, cu impact și pe plan
cardiovascular.
Scăderea în greutate, când este necesară,
este recomandat să se facă treptat (0.5-1kg/
săptămână), întrucât pierderea bruscă poate
agrava steatoza.
Abstinența de la alcool poate duce la regresia
modificărilor de steatoză alcoolică după circa
2 săptămâni.
Suplimentele alimentare pot avea efect
benefic în steatoză: Omega 3 (mai ales în
cazul hipertrigliceridemiei asociate steatozei),
vitamina E (în doze de 800 UI/zi), vitamina C
(500-1000 mg/zi).
Metadoxina (care conține piridoxină si
pirolidonă cu rol antioxidant) și silimarina (cu
extras de armurariu din grupa flavonoizilor) se
recomandă îndeosebi în steatoza alcoolică.
Tiazolidonele (pioglitazona sau rosiglitazona),
utilizate îndeosebi în diabet, au efect benefic și
în cazul steatohepatitei, reducând inflamația.
În stadiul de ciroză se indică transplantul
hepatic, la îndeplinirea criteriilor în vigoare.

Noutăți

- valorile crescute ale interleukinei 6, la
pacienții cu steatoză nonalcoolică, pot fi
marker al aterosclerozei (și în absența
manifestărilor clinice ale acesteia);
- raportul neutrofile/limfocite și volumul
mediu plachetar pot fi considerați markeri
de inflamație cu rol predictiv al fibrozei, la
pacienții cu steatoză non alcoolică.
Dintre recomandările ghidurilor din 2018 ale
The American College of Gastroenterology:
- nu este necesar screening-ul de rutină
pentru diagnosticul steatozei, și nici al
membrilor de familie ai pacienților cu
steatoză;
- la pacienții cu consum excesiv de alcool, se indică
investigații de laborator și imagistice țintite pe ficat,
precum și evaluarea dependenței de alcool prin
utilizarea de instrumente validate (spre exemplu,
testul AUDIT).
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SFATUL SPECIALISTULUI

Ce trebuie să știm
despre analgezice?
Dr. Mariana Olingheru, Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie şi Apiterapie

Durerea este simptomul cel mai frecvent întâlnit, iar analgezicele se
numără printre cele mai utilizate medicamente. Este bine de știut că,
pentru eficiență crescută, analgezicul trebuie ales în funcție de tipul
durerii, și că pot să apară și efecte nedorite la administrare.
Analgezicele de sinteză
Cele mai utilizate medicamente
pentru tratamentul durerii
sunt analgezicele anilide
și antiinflamatoarele
nesteroidiene (AINS). Deși
majoritatea se eliberează fără
prescripție, este important
sfatul medicului înainte de a
lua orice fel de medicament,
pentru că toate analgezicele
pot avea efecte adverse, pot
să apară interacțiuni cu alte
medicamente administrate
concomitent.
Astfel, la persoanele cu
afecțiuni cardiovasculare,
AINS cresc riscurile de atac
de cord, insuficiență cardiacă
sau accident vascular
cerebral. De asemenea, AINS
pot să producă ulcer, gastrită
sau sângerări digestive, și
afectează flora intestinală.
Paracetamolul are potențial
hepatotoxic, ficatul fiind sever
afectat de administrarea de
doze mari.

Cum se alege un
analgezic?

Analgezicele, atât cele
naturale, cât și cele de sinteză,
se recomandă în functie de
tipul de durere, de cauza,
localizarea și severitatea
acesteia, dar și în funcție de
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pacient, de afecțiunile prezente
și alte tratamente urmate
concomitent.
Astfel, în durerea acută
moderată și severă se
recomandă analgezice mai
potente. În durerile cronice
se aleg analgezice ce se pot
administra în siguranță pentru o
durată mai mare de tratament.
În durerile musculo-scheletice
se preferă administrarea
topică de analgezice (unguente,
geluri, plasturi, spray) în locul
administrării sistemice.
Pentru durerea asociată cu
inflamația (de ex. în sinuzite,
artrite, durere de spate,
dureri de cap) substanțele
antiinflamatoare funcționează
cel mai bine.

Ameliorarea durerii este
foarte importantă, pentru
că afectează calitatea vieții.
Dar nu trebuie să uitați ca
durerea este un semnal de
alarmă, care ne avertizează
că ceva nu funcționează
normal.
De aceea trebuie tratată
durerea, dar și tulburarea
care a generat durerea.
Nu întârziați prezentarea la
medic prin administrarea de
analgezice!

În nevralgii și în durerea
neuropată se recomandă
substanțe care modifică
modul în care funcționează
sistemul nervos central,
substanțe care protejează
fibrele nervoase și controlul
afecțiunii care generează
durerea (de ex. diabetul
zaharat).
Pentru durerile abdominale se
recomandă frecvent substanțe
antispastice.
Durerile musculare pot fi
provocate de suprasolicitare,
traumatisme, dar și de viroze
(de ex. gripă, răceală) sau de
stres, de aceea sedativele
pot fi o soluție pentru unele
mialgii.

FARMACIA VERDE

Învinge durerea
cu plante
medicinale
Dr. Mariana Olingheru, Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie şi Apiterapie

Când se recomandă
analgezicele naturale?

În funcție de preferințele
pacienților și de tipul de
durere, analgezicele naturale
pot reprezenta prima opțiune
în tratamentul durerii.
De asemenea, analgezicele
naturale reprezintă o
alternativă valoroasă
de tratament, atunci
când antiinflamatoarele
nesteroidiene (AINS) și alte
analgezice de sinteză sunt
contraindicate sau prezintă
risc crescut de reacții
adverse, cum este în cazul
bolilor cardiovasculare, a
afecțiunilor digestive (ulcer,
gastrită, istoric de hemoragii
digestive) sau hepatice, la
persoanele cu astm sau atunci
când o persoană trebuie să
ia mai multe medicamente
(pot sa apară interacțiuni cu
analgezicele).
Analgezicele naturale se pot
administra în asociere cu
cele de sinteză, permițând
reducerea dozelor de AINS la
pacienții cu dureri cronice.
De reținut este faptul că
analgezicele naturale nu
ușurează instantaneu durerile
severe. Pentru aceste cazuri
putem folosi alte metode
naturale de tratament,

cum sunt: acupunctura,
presupunctura, comprese reci
în traumatisme, comprese
calde în lumbago etc.
Iată care sunt cele mai
utilizate analgezice naturale:

Curcumin

Curcuminul este un polifenol
bioactiv natural extras
din rădăcina de Curcuma
longa. Curcuminul este
antiinflamator, antioxidant,
antitumoral, anticoagulant,
antiedematos, neuroprotector,
vasculoprotector,
antiangiogenic,
antihiperglicemic.
Efectele puternice
antiinflamatoare și
antioxidante recomandă
Curcuminul în tratarea
durerii și pentru prevenția și
managementul bolilor
cronice degenerative,
care au la bază inflamația
cronică. Acțiunea
antiinflamatoare a
curcuminei se datorează
suprimării fosforilării
CaMKII (suprimă
transcripția factorului
nuclear-kB
prin inhibarea
enzimei CaMKII).

Este ideal pentru durerile
cronice și în toate durerile
de cauză inflamatorie, cum
sunt durerile osteoarticulare,
sinuzita, durerile de spate,
cefaleea etc. Are efecte
benefice la pacienții
diabetici, ajută la prevenirea
complicațiilor și în durerea
neuropată.
Vindecă indigestia și
calmează durerile de
stomac. Comparativ cu AINS,
curcuminul nu are efecte
adverse digestive și nu
crește riscul de evenimente
acute cardiovasculare. De
aceea, este analgezicul ideal
la pacienții cu sensibilitate
digestivă, ulcer, gastrită, boli
cardiovasculare care prezintă
durere inflamatorie cu diferite
localizări. Se poate administra
în siguranță pe termen lung.
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FARMACIA VERDE

Boswellia (Boswellia
serata)

Rășina de Boswellia
Serrata este unul dintre
cele mai cunoscute remedii
pentru durerile reumatice
și inflamația intestinală
(colita ulcerativă). Studiile
au evidențiat că reduce
simptomatologia similar cu
sulfasalazina și că poate
induce remisia în colita
ulcerativă la aprox. 80%
din subiecți. Extractul de
Boswellia Serrata, prin
acidul boswelic, are acțiune
antiinflamtoare selectivă,
blocând în special acțiunea
enzimei cu rol pro-inflamator
5-LOX, implicată în
degradarea articulară.

Capsaicina
Salcia albă (Salix alba)

Salcia a fost prima sursă
de extracție a acidului
acetilsalicilic. Extractele din
scoarță de salcie (salix alba
cortex), denumite și ,,aspirina
naturală,, sunt standardizate
în salicină au un puternic efect
antiinflamator, analgezic,
antipiretic și chiar antiviral.
Salicina naturală din salcie
ajută la scăderea mediatorilor
inflamatori – factorul de
necroză tumorală-α și
factor nuclear-kappa B.
Efectele adverse sunt minime
comparative cu ale aspirinei și
a altor AINS.
Salcia se recomandă atât în
afecțiuni reumatice (artroze,
poliartrită reumatoidă,
sciatică), tendinite, cât și în
gută, nevralgii, dismenoree,
febră și dureri (de gât,
musculare, de cap) în răceală
și gripă.
Pentru durerile de gât și
stomatite se recomandă
gargara cu extract de scoarță
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de salcie. Fitopreparatele
pe bază de salcie sunt
contraindicate în boli renale,
dermatite de contact, astm
bronsic.

Cuișoarele (Eugenia
caryophyllata)

Uleiul de cuișoare este
antiinfecțios, antiinflamtor,
anestezic și analgezic natural
valoros, fiind recomandat în
dureri dentare, stomatite,
gingivite, infecții respiratorii,
durere de ureche (otalgie),
dureri de cap, dureri
de stomac, indigestii,
hiperglicemie. Uleiul de
cuișoare este inclus în
compoziția unor analgezice
stomatologice și a altor
formule pentru durere sau
infecții. Se poate folosi uleiul
diluat și în comprese aplicate
pe zonele dureroase.
Atenție! Dozele mari de ulei
esențial de cuișoare pot
deveni toxice.

Capsaicina este ingredientul
activ al ardeiului iute. Aplicată
pe corp provoacă o senzație
de căldură și activează
anumite celule nervoase.
Capsaicina topică (creme,
geluri, plasturi, spray
nazal) este foarte eficientă
ca tratament de calmare a
durerii și congestiei severe.
Se recomandă pentru
ameliorarea temporară a
durerilor musculare sau
articulare, entorse, artrite,
traumatisme, dureri de
spate, de umăr, nervralgii
(inclusiv în zona zoster),
migrene, neuropatie diabetică,
congestie nazală și sinusală,
migrene.

Citește mai multe articole
pe alphega-farmacie.ro

SĂNĂTATEA LA CONTROL

Căderea părului
- când să ne îngrijorăm?

Căderea părului este un fenomen natural. Pierdem între 50 şi 100 de fire
de păr pe zi, în timpul spălării pe cap, periajului şi aranjării părului. Cu cât
firele sunt mai lungi, cu atât această pierdere pare mai accelerată, firele
fiind uşor de observat pe suprafeţe. Atunci când scalpul devine din ce în ce
mai vizibil sau cantitatea de păr care cade este mai mare, este necesar un
consult dermatologic.
Căderea părului la
femei versus bărbaţi

Femeile pierd, în medie, mai
mult păr decât bărbaţii din
cauza coafurii, a tehnicilor şi
substanţelor utilizate pentru
îngrijire. Cozile sau cocurile
prea strânse, periajul cu peria
de păr, vopselurile chimice,
sprayurile fixative, plăcile de
îndreptare sau de ondulare
a părului pot afecta atât
foliculii piloşi şi desprinde
firele din rădăcini, cât şi firul
în sine, provocând rupere şi
despicare.
De asemenea, sarcina și
naşterea, iar mai târziu,
menopauza, reprezintă
perioade marcate de tulburări
hormonale, care determină
pierderea părului. După
aproximativ 6-9 luni de la
evenimentele declanşatoare,
activitatea foliculilor îşi va
reveni la normal, iar părul
va reveni la ritmul anterior
de creştere. Dacă, totuşi,
cantitatea de păr pierdută
este foarte mare,
trebuie să vă
adresaţi
unui dermatolog.
Bărbaţii pierd părul,
în principal, din cauze
ereditare sau hormonale,
în cazul unora dintre ei
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pierderea fiind mai accelerată
şi ducând la calviţie.

Căderea părului –
semnale de alarmă

Testul tragerii de păr – treceţi
cu degetele printr-o şuvită
de păr curat şi uscat, de la
rădăcină spre vârf. Trageţi
uşor de fire pe măsură ce
ajungeţi spre vârf. Se pot
desprinde 2-3 fire de păr,
ceea ce este normal. Dacă
se desprind mai mult de 10
fire de păr la fiecare test al
tragerii, aveţi nevoie de un
consult dermatologic.
Zone noi fără păr pe corp
– atunci când observaţi
pierderea firelor de păr de
pe sprâncene sau gene este
posibil să suferiţi de o boală
autoimună de tipul alopeciei,

în timpul căreia sistemul
imunitar atacă foliculii piloşi
de pe scalp şi de pe corp.
Căderea părului însoţită
de alte simptome poate
semnala anumite afecţiuni,
precum: malnutriţie (asociată
cu oboseala accentuată),
hipotiroidism (alături de
dureri musculare, oboseală,
kilograme în plus), anemie
(însoţită de unghii fragile,
mâini şi picioare reci,
fatigabilitate), lupus (asociată
cu eczema, uscarea ochilor şi
dureri articulare).
Mergeţi la un consult
dermatologic atunci când
sunteţi îngrijorat referitor la
cantitatea de păr pe care o
pierdeți în fiecare zi. Oferiți
medicului un istoric complet
al căderii părului: când a
început rărirea, unde și cât de
extinsă este și orice simptome
relevante care pot
indica o problemă
de sănătate ce
trebuie tratată.

TEHNOLOGIA ÎN SĂNĂTATE

Telemedicina în România

- avantaje şi cum să te pregăteşti
pentru o teleconsultaţie

Telemedicina este utilizată de zeci de ani, începând cu telemonitorizarea
astronauţilor trimişi de NASA în misiuni spaţiale, şi până în ziua de astăzi
când, pe fondul pandemiei de COVID-19, aceasta a fost reglementată oficial
în multe ţări dezvoltate ale lumii. În România, pacienţii care se adresează
atât sistemului naţional de asigurări de sănătate cât şi celui privat, au la
dispoziţie medici de familie, precum şi medici de diferite specializări, cu
care pot colabora de la distanţă.
Ce este telemedicina?

Telemedicina reprezintă
totalitatea serviciilor medicale
furnizate la distanţă, pentru
stabilirea diagnosticului,
indicarea tratamentului,
monitorizarea unor afecţiuni
sau indicarea unor metode
de prevenire a bolilor.
Interacţiunea cu medicul
are loc în mod securizat,
prin intermediul tehnologiei
informaţiei, a mijloacelor
electronice de comunicare
sau la telefon.

Avantajele
telemedicinei

Un prim set de avantaje ale
telemedicinei sunt facilitarea
accesului la medici şi
specialişti chiar și pentru
persoanele aflate în medii
izolate, în afara ţării de
reşedinţă sau cu dificultăţi de
deplasare, reducerea timpului
de aşteptare şi a celui petrecut
pe drum către cabinetul
medicului. În acelaşi timp,
siguranţa propriei locuinţe în
perioade cu risc epidemiologic
crescut, şi confortul psihologic
dat de un mediu cunoscut,
creează premisele efectuării
de consultaţii preventive

sau în faze incipiente a
simptomelor. În acelaşi timp,
telemonitorizarea pacienților
cu boli cronice poate crește
aderența la tratament, și
îmbunătățește controlul
factorilor de risc.

Cum să vă
pregătiţi pentru o
teleconsultaţie

• Testaţi platforma de
comunicare cu medicul, şi
asiguraţi-vă că puteţi utiliza
funcţionalităţile sale în timpul
teleconsultaţiei.
• Pregătiţi-vă o listă de
întrebări, medicamente
administrate şi un istoric al
situaţiei medicale despre care
veţi discuta la fel ca în cazul
unui consult fizic, în cabinet.
• Alegeţi un loc confortabil, evitaţi
distragerile şi fiţi concentrat la
discuţia cu medicul.
• Fiţi sincer în legătură cu
stilul de viaţă, antecedente
medicale, boli existente şi
orice alte întrebări veţi primi.
• Este posibil ca medicul să vă
recomande un set de analize,
tratament, consult la o altă
specialitate, ori în cabinet.
Urmaţi recomandările
medicului.

Atenţie! Odată cu încetarea
stării de alertă, medicii
de familie pot efectua
teleconsultaţii şi pot
transmite reţete online
doar pacienţilor cu afecţiuni
cronice, şi pentru bolile cu
potenţial endemoepidemic.
Contactaţi telefonic medicul
de familie, pentru a afla
cum puteţi beneficia de o
teleconsultaţie şi/sau de
transmiterea reţetei, pentru
a evita deplasarea la cabinet.

16

SFATUL PSIHOLOGULUI

Cum creștem stima
de sine a copiilor?
Diana Amza, Psihoterapeut

Stima de sine reprezintă credințele despre propria personă, sentimentul de
valoare personală indiferent de circumstanțe. Ea este formată din ceea ce
gândim despre noi, modul în care ne vorbim și în care vorbim altora despre
propria persoană, modul în care evaluăm propriile abilități, așteptările pe
care le avem, granițele pe care le stabilim în relațiile cu ceilalți, precum și
abilitatea de a ne asuma nevoile personale și de a le exprima.
Bazele dezvoltării stimei
de sine viitoare se pun încă
de la vârste mici, copilul
interiorizând, fără a filtra
mesajele, modul în care
părintele îi vorbește. Tocmai
de aceea este important să
le cultivăm o stimă de sine
sănătoasă.

Erori și extreme în
educația copiilor

Problema laudei este una
care poate frământa părinții
în căutarea unei abordări
adecvate pe termen lung.
Unii părinți evită să își laude
copiii, pentru a-i stimula să
lucreze în continuare și a le
motiva eforturile. Metodele
principale de motivare pot
fi critica și comparația cu
ceilalți. Lauda este percepută
ca fiind nocivă, și este
rezervată numai pentru
rezultatele excepționale.
Astfel, copilul crește în
competiție și cu gândul că nu
este suficient de bun. În fapt,
orice copil simte nevoia de
recunoaștere și apreciere,
iar privarea nu duce decât
la frustrare și resentimente
pe termen lung, alături de o
stimă de sine scăzută.
La cealaltă extremă se

află părinții care își laudă
frecvent copiii, pentru orice
acțiune banală. Și aceștia
sunt mânați de cele mai
bune intenții, însă laudele
nediscriminative descurajează
eforturile copiilor, și pot chiar
alimenta anxietatea. Mai
mult, aceștia devin obișnuiți
cu laudele și pot crede că
totul li se cuvine. Împreună
cu alte comportamente
(a face lucrurile pe care
copilul le poate face, în locul
acestuia, a-l pune mereu
pe primul loc, a-i permite
orice comportament, chiar
și atunci când este lipsit de
empatie sau respect pentru
ceilalți, a-i transmite faptul
că este special), contribuie la
o stimă de sine exagerat de
mare și la structurarea unei
personalități narcisice.

Lauda potrivită

În fapt, lauda nu este nocivă,
deși poate fi – depinde cum o
folosim și ce lăudăm. Pentru
a cultiva o stimă de sine
sănătoasă la copii, iată câteva
recomandări:
1. Lăudați efortul, nu
talentul. Atunci când folosim
etichete (chiar pozitive,
precum „esti isteț”), copilul
învață că, dacă rezolvă corect
problemele de matematică,
înseamnă că este isteț, dar
dacă le greșește, înseamnă că
opusul este adevărat („sunt
prost”). Astfel, părinții pot
descoperi cu uimire că, deși
nu au folosit vreodată cuvinte
negative în dialogul cu copiii
lor, aceștia totuși au o părere
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negativă despre sine. Acest
lucru se întâmplă din cauza
relaționării unui rezultat (o
temă corectă, o notă bună, un
desen frumos) cu un fel de a
fi (isteț, bun la matematică,
talentat la desen), fără a lua în
considerare realitatea. În fapt,
încercările și erorile fac parte
din viață și ne ocupă mai mult
timp decât clipa de succes. Iată
de ce este nevoie să acceptăm
procesul dezvoltării și să găsim
plăcere în el, ca atare. Astfel
clădim voința copilului de a
continua, acesta învățând că
efortul este cel care contează
(și, de cele mai multe ori, așa și
este). Spre exemplu, în loc de
„ești isteț, ai rezolvat din prima
problema de matematică”,
puteți spune: „Ce mult ai
muncit să rezolvi și cât de bine
te-ai concentrat! Ai observat
toate aspectele problemei!”.
2. Lăudați strategia. În baza
aceluiași principiu menționat
mai sus, atunci când lăudăm
strategia pe care copilul a
folosit-o pentru a rezolva o
problemă (fie la școală, fie în
relațiile cu ceilalți), încurajăm
gândirea și comportamentele
constructive. Spre exemplu,
lăudarea strategiei ar putea
suna astfel: „E grozav că te-ai
gandit la mai multe alternative
înainte să iei o decizie”, sau
„Îmi place că te-ai gândit și
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la ce simte colegul tău înainte
să îi răspunzi”, sau „Îmi place
că îți faci planul de acțiune
atunci când ai o problemă”.
3. Lăudați alegerea. Viața
ne aduce în cale diferite
situații în care avem de ales
cum ne purtăm cu noi și cu
ceilalți, cum ne poziționăm
și ce atitudine luăm, în
funcție de valorile personale.
Atunci când lăudați alegerea
comportamentală pe care
copilul a făcut-o, îl puneți în
contact cu valorile sale. De
exemplu, o astfel de laudă ar
putea fi: „Cred că a fost greu
să iei apărarea prietenului
tau, însă e clar că prietenia
e importantă pentru tine”,
sau „Am văzut că ai mângâiat
pisicuța aceea, iubești
pisicile!”, sau „Doamna v-a
zis să nu alergați pe hol iar tu
chiar nu alergi, deși alții fac
asta. E important pentru tine
să respecți regulile!”

4. Dați feedback corectiv.
În cazul în care este
nevoie de corectarea
unor comportamente sau
îmbunătățirea unor rezultate,
vor fi accentuate opțiunile de
rezolvare. Cearta, umilirea,
sperierea, constrângerea,
amenințarea sau chiar
recompensa materială („dacă
înveți și iei note bune, îți iau
ce joc vrei tu”) subminează
motivația copilului. Un astfel de
feedback ar putea suna astfel:
„Este posibil ca tu să fi petrecut
prea puțin timp studiind pentru
materia asta, de asta ai nota
mai mică. Ce poți face ca să
crești timpul de pregătire?”
Picurați în urechile copiilor
cuvintele pe care ați dori să și
le spună în gând atunci când
vor crește mari: eu pot, eu știu
cum să îmi rezolv problemele,
eu știu cine sunt și mă ghidez
după valorile mele, eu învăț din
greșeli și merg mai departe!

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Epistaxis
- primul ajutor

Sângerările nazale, mai frecvente la copii, adolescenţi şi vârstnici pot
apărea spontan şi au, în principal, cauze locale. Epistaxis-ul anterior
apare atunci când este afectată pata vasculară poziţionată anterior, iar în
doar 20% din cazuri, sursa sângerării este posterioară, fiind localizată în
profunzimea foselor nazale sau la nivelul sinusurilor.
Măsuri pentru oprirea
sângerării

Cauzele sângerării nazale
Cel mai frecvent, cauzele
epistaxis-ului sunt
traumatisme ale mucoasei
nazale: mucoasă uscată,
strănut, suflarea cu putere
a nasului, rănirea mucoasei
în încercarea de a elimina
crustele sau prin introducerea
de obiecte în nas, inhalarea
de substanţe iritante,
traumatisme craniene, faciale
ori nazale. Pot exista şi cauze
precum boli infecţioase,
insuficenţă hepatică sau
renală, hipertensiune
arterială şi probleme de
coalgulare sanvgină, ori
sarcina.

Primul ajutor în cazul
sângerării nazale vizează
oprirea hemoragiei:
• În primul rând, rămâneţi
calmi.
• Staţi aşezaţi pe un scaun,
apoi lăsaţi capul pe spate.
• Prindeţi ambele nări
cu degetul mare şi cu cel
arătător şi presaţi uşor pentru
10 minute. În acest timp
inspiraţi şi expiraţi pe gură.
• Eliberaţi încet nările şi
verificaţi dacă mai sângeraţi,
menţinând poziţia pe scaun,
cu capul ridicat.
• Dacă hemoragia continuă, mai
presaţi nările pentru 5-10 minute.
• În paralel, aplicaţi
comprese reci sau cu gheaţă
la pe osul nazal, pentru a
îngusta vasele sangvine şi a
accelera procesul de oprire a
hemoragiei.
• În cazul în care, după
20 de minute de presare
şi aplicare a compreselor
reci, sângerarea continuă,
cantitatea de sânge este mare
şi simţiţi slăbiciune, sunaţi
la numărul de urgenţă şi
solicitaţi asistenţa medicală.
Ce să nu faceţi în cazul
sângerării nazale:
• Nu forțaţi mucoasa nazală,
nu suflaţi nasul şi nu scuturaţi
capul.

• Nu introduceţi pansamente,
şerveţele sau tampoane de
vată în nas.
• Nu trebuie să vă întindeţi
sau să ridicaţi mâna în sus.

Măsuri de prevenţie a
episoadelor de epistaxis

• În sezonul rece, utilizaţi
spray cu apă de mare
sau soluţie salină pentru
umectarea mucoasei nazale.
• Creşteţi gradul de umiditate
din locuinţă prin utilizarea de
umidificatoare.
• Tăiaţi frecvent unghiile copiilor
şi învăţaţi-i modul corect de
curăţare a nărilor: utilizare de
soluţie salină şi apoi suflat.
• Preveniţi traumatismele
nazale.
În cazul episoadelor recurente
de epistaxis este necesar
un consult la medicul ORL.
Se vor efectua: anamneza în care pacientul va relata
despre apariţia sângerărilor,
repetitivitate, activităţi
desfăşurate în prealabil,
examen ORL, evaluarea
tensiunii arteriale şi, posibil,
investigaţii suplimentare
imagistice şi hematologice.

Citeste mai multe articole
pe alphega-farmacie.ro
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Probioticele,
aliatul imunității
noastre, din
prima zi de viață

Aproximativ 75% din sistemul nostru imunitar se găsește în tractul digestiv.
Acesta găzduiește milioane de microorganisme, care sunt în mare parte
bacterii. Intestinul unui bebeluș se bazează pe bacteriile bune pentru a
susține dezvoltarea imunitară. Astfel că, dezvoltarea unui sistem imunitar
puternic începe cu un sistem digestiv sănătos, încă din prima zi de viață.
În primii ani de viață, atunci
când nu sprijinim colonizarea
cu bacterii bune specifice,
apare o creștere excesivă
a bacteriilor intestinale
nesănătoase de care se
leagă dezvoltarea ulterioară
a unor afecțiuni cum ar fi
probleme digestive (disconfort
abdominal, balonare, diaree,
constipație), astm, eczeme,
alergii, colici sau obezitate.
Aportul de probiotice,
însă, poate crește nivelul
bacteriilor sănătoase din
tractul gastrointestinal.
Probioticele sunt
microorganisme vii, benefice
sănătății, încă din primele luni
de viață. Adăugate în formula
pentru sugari, probioticele
hrănesc un sistem digestiv
sănătos care, la rândul său,
întărește sistemul imunitar
natural al bebelușului.
Probioticele pot avea o
multitudine de efecte benefice
în organism, atât pentru
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bebeluși, copii, cât și pentru
adulți și vârstnici, acționând
specific asupra diferitelor
funcții ale organismului.
1. Îmbunătățesc digestia:
probioticele sunt benefice
în cazul unor probleme de
digestie constante. Ele pot ține
la distanță diareea de diferite
cauze, atât la copii, cât și la
adulți, și pot ajuta la prevenirea
constipației și a acidității.
2. Îmbunătățesc absorbția
nutrienților: includerea
probioticelor în dietă poate
reduce simptomele indigestiei,
precum gazele și balonarea,
la orice vârstă. De asemenea,
pot oferi organismului o bună
detoxifiere.
3. Ajută la prevenirea
alergiilor alimentare:
persoanele cu alergii
alimentare pot include
probioticele în dieta lor pentru

a reduce inflamația, cauza
principală a majorității bolilor
din organism.
4. Ajută la combaterea
infecțiilor: probioticele
furnizează intestinului bacterii
bune și ajută la uciderea
bacteriilor rele. Ele pot suprima
creșterea virusurilor și a altor
bacterii în tractul digestiv.
5. Stimulează funcția
imunitară: probioticele au
capacitatea de a crește activitatea
celulelor albe din sânge cu rol de
apărare împotriva patogenilor.
În pus, modifică producția de
citokine - substanțe folosite de
celulele imune pentru a comunica
între ele.
Menține-ți în această toamnă
sănătatea digestivă și
întărește-ți imunitatea cu o
doză zilnică de probiotice în
dieta ta.

https://www.nccih.nih.gov/health/probiotics-what-you-need-to-know
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Mișcarea învinge
stresul, anxietatea
şi depresia
Mişcarea şi exerciţiul fizic au o multitudine de
beneficii pentru organism, de la prevenirea
riscului de a dezvolta boli cardiovasculare
şi până la susţinerea sistemului imunitar.
Studiile clinice relevă informaţii consistente
despre modul în care mişcarea contribuie la
diminuarea stresului, anxietăţii şi depresiei,
fiind integrată ca tratament complementar
dedicat persoanelor care suferă de
tulburări de anxietate.
Ce se întâmplă în corp
când facem mişcare?

Mecanismul prin care
exerciţiul fizic acţionează în
corp este unul complex, atât
fiziologic, cât şi psihologic.
Pe de o parte, activitatea
fizică stimulează o gamă
largă de procese neurogenice
importante pentru buna
funcționare a creierului,
având un impact deosebit de
puternic asupra funcționării
hipocampului, responsabil
pentru reglarea răspunsului
la stres şi reducerea
simptomelor de sindrom posttraumatic.
Exerciţiul fizic are proprietăți
antiinflamatorii și poate avea un
impact pozitiv asupra tratării
depresiei şi anxietăţii prin
medierea căilor inflamatorii.
În plus, s-a demonstrat că
activitatea fizică reglează
sistemul endocanabinoid, mai
precis neurotransmiţători

precum anandamida, cu
efecte anxiolitice prin reglarea
dopaminei, ce are rol analgezic.
Sportul poate reduce
sensibilitatea la anxietate
producând răspunsuri
fiziologice similare stărilor
anxioase, cum ar fi creșterea
ritmului cardiac, dar fără
sentimentul negativ asociat cu
o astfel de excitare fiziologică.
Sportul induce, de asemenea,
sentimente de realizare și de
stimă de sine care pot ajuta la
optimizarea convingerilor şi a
percepției faţă de sine.

Sport pentru o stare
mentală mai bună

• Analizaţi barierele care vă
împiedică să faceţi sport şi
să aveţi o viaţă activă. Apoi,
încercaţi să găsiţi soluţii
pentru fiecare dintre ele, pe
rând.
• Stabiliţi obiective rezonabile,
uşor de atins şi graduale,

astfel încât sportul să nu
devină o povară. Este o
activitate care trebuie să vă
susţină demersurile de a vă
simţi mai bine.
• Identificaţi activitatea fizică
preferată: de la mers sau
yoga, până la exerciţii de forţă
sau antrenamente cardio.
Practicaţi ceea ce vă place;
va fi mai uşor în stabilirea
unei rutine şi în menţinerea
acesteia.
Studiile demonstrează
că relația dintre mişcare
și anxietate se extinde
la grupurile non-clinice,
sugerând că activitatea
fizică ar putea fi utilizată ca o
abordare universală pentru
prevenirea anxietății şi a altor
afecțiuni, cum ar fi depresia.
Este esenţial ca activitatea
fizică să fie practicată
constant, ca o rutină a vieţii
cotidiene, pentru a avea
efectul dorit.
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Iertarea

- între „trebuie” și „vreau”
Diana Amza, Psihoterapeut

Iertarea reprezintă decizia asumată de a da drumul resentimentelor sau
dorinței de răzbunare față de cel care a produs suferință, indiferent dacă
acea persoană e conștientă de efectele acțiunilor sale sau nu, dacă și-a
cerut iertare sau nu, dacă a plătit în fața legii pentru acea faptă sau nu.
Cu siguranță, iertarea aduce
multe beneficii:
• Reduce simptomele
depresiei, furia, stresul,
durerea și riscul de boli
cardiovasculare
• Hrănește sentimentul de
speranță
• Crește încrederea în sine
• Contribuie la o abordare
compasivă față de sine și față
de ceilalți
Deși este o decizie profund
personală, ea este încurajată
de normele sociale și
religioase, iar uneori este
tratată ca o condiție a
vindecării sufletești. Din
această „presiune” de a ierta
pot lua naștere blocaje: știu
că „trebuie” să iert, însă „nu
pot”. Atunci când motivația
este extrinsecă, procesul
iertării este subminat. Însă
iertarea ca alegere personală,
motivată de nevoia de a te
elibera, de a te îndrepta
către viitor, de a te rescrie,
aduce disponibilitatea de
a renunța la ceea ce poate
a rămas singura dovadă a
nedreptății care ți s-a făcut:
resentimentele.
În absența lor, nevoile de
dreptate și de recunoaștere
a suferinței nu ar mai putea
fi justificate. Aceste nevoi
diferite, dar toate profund
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umane, se așază în talerele
balanței.
Iată mai jos pașii iertării,
exprimați și sub forma
unor întrebări menite să vă
înlesnească acest parcurs:
1. Decizia, conștientă și
asumată, de a ierta. Întrebațivă: sunt dispus să iert, să
dau drumul resentimentelor
și trecutului, pentru a mă
îndrepta către viitor?
2. Acceptarea propriilor
emoții: Sunt dispus să fac loc
în mine tristeții sau furiei,
observându-le și lăsându-le
să treacă în ritmul lor? Sunt
dispus să mă iert pentru
faptul de a nu mă fi protejat
mai bine?

3. Acceptarea celeilalte
persoane: Sunt dispus
să schimb perspectiva
și să înțeleg cauzele
comportamentului, luând
în considerare istoricul și
circumstanțele celui care m-a
rănit?
4. Abandonarea
resentimentelor: Sunt dispus
să revin la prezent ori de câte
ori mintea mea fuge în trecut?
Sunt dispus să văd ce pot
construi aici și acum, pentru
mine și pentru cei dragi?
5. Cultivarea recunoștinței:
Sunt dispus să recunosc
sprijinul primit de la alte
persoane în momentele mele
de suferință? Sunt dispus să
mă deschid, să primesc și
să mă bucur de ceea ce mă
înconjoară?
În încheiere, mai adaug faptul
că a ierta nu înseamnă a
permite cuiva să persiste
cu aceleași comportamente
nocive. Iertarea dăruiește
putere celui care,
eliberându-se pe sine, se
simte confortabil cu granițe
relaționale noi, sănătoase și
uneori chiar ferme, în absența
cărora ciclul suferinței s-ar
putea repeta.

FAMILIE

Dificultăți de
concentrare?
Sfaturi care ajută mintea
să se concentreze

Provocările societății în care trăim, de la stresul cotidian
la expunerea la social media, de la nevoia de a rezolva
cât mai multe sarcini cât mai repede la cea de a rămâne
„conectat” pentru a nu pierde nimic, ne conduc ușor
către dificultățile de concentrare a atenției.
În general, pentru a îmbunătăți calitatea
atenției, este nevoie să identificați cauzele
care duc la afectarea ei, și să lucrați asupra
lor. Iată câteva dintre acestea:
• Somn neodihnitor sau insomnie
• Deshidratare sau foame
• Stres
• Multitasking
• Expunerea excesivă la informații
• Depresie, anxietate sau ADHD
• Probleme de vedere
• Tratamente medicamentoase care afectează
capacitatea de concentrare
• Abuz de alcool sau alte substanțe
• Cauze organice (dezechilibre hormonale,
anemie)

Ce puteți face pentru o atenție
concentrată

1. Asigurați-vă un somn odihnitor, de 7-8
ore pe noapte. Somnul susține procesarea
informațiilor acumulate pe timpul zilei, uitarea
celor inutile și păstrarea celor importante, dar
și refacerea organismului, vindecarea corpului
și creșterea imunității.
2. Hidratați-vă și mâncați sănătos. Când lucrați,
așezați-vă la îndemână un pahar cu apă rece.
3. Faceți un pic de mișcare la fiecare oră de
lucru. Ridicați-vă de la birou și faceți câțiva
pași, priviți pe fereastră sau ieșiți un pic la aer.
Mișcarea va contribui la oxigenarea creierului,
ceea ce va duce la creșterea performanței.
4. Reduceți distragerile. Puneți telefonul pe

silențios, limitați accesul la aplicații care vă
distrag sau lucrați singur în încăpere.
5. Ascultați pe fundal melodiile care vă plac,
pentru a face munca mai plăcută.
6. Faceți lucrurile pe rând, nu în același timp.
Multitasking-ul epuizează resursele, forțând
creierul să se mute rapid de la o sarcină la alta.
7. Reveniți la momentul prezent, ori de câte
ori observați că mintea începe să alunece în
trecut sau să viseze. Numiți 5 lucruri pe care
le vedeți și descrieți-le în gând, 4 lucruri pe
care le auziți, 3 lucruri pe care le simțiți la
atingere, 2 lucruri pe care le mirosiți și un
gust. Apoi reveniți la sarcina la care lucrați.
8. Oferiți-vă pauze de odihnă – nu vă așteptați
să puteți lucra fără oprire, corpul și mintea au
nevoie de pauză chiar dacă voința sau motivația
dumneavoastră este foarte puternică.
9. Oferiți-vă mici recompense pentru sarcinile
îndeplinite. Celebrați realizările și delimitați
timpul de recreere de cel de muncă.
Cereți ajutor de specialitate dacă observați, în
plus, simptome precum: dureri puternice de
cap, dureri toracice severe, pierderea bruscă
a memoriei, oboseală marcată inexplicabilă,
pierderea cunoștinței sau scăderea capacității
de a face față solicitărilor obișnuite la muncă,
la școală sau în familie.
Citeste mai multe articole
pe alphega-farmacie.ro
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Menopauza
- simptome și
recomandări

Dr. Adina Manolachie,

Medic specialist endocrinologie
Centrul Cardio Praxis, Iași

Termenul de menopauză se referă la oprirea permanentă a menstruației,
și marchează sfârșitul vieții reproductive. Vârsta obișnuită a instalării
menopauzei este între 45 și 55 de ani, cu o medie la aproximativ 51 de ani.
Menopauza este considerată prematură dacă apare înainte de 40 de ani, sau
precoce dacă apare între 40 și 45 de ani. La menopauză (care este declarata
la 12 luni de la ultima menstruație), nu mai există ovulație, iar producția de
estrogen și progesteron încetează.
Ce este
perimenopauza?

De obicei, dispariția
menstruației este precedată
de o perioadă de tranziție,
numită perimenopauză, în
care femeia poate să observe
unele modificări ale ciclurilor
menstruale, cum ar fi menstre
neregulate (cicluri rare, la
2-3 luni sau mai dese, la 2-3
săptămâni) sau modificări ale
fluxului menstrual (sângerare
scăzută sau, dimpotrivă,
în cantitate crescută). De
asemenea, apar reducerea
capacității de atenție și
concentrare, bufeuri, somn
neodihnitor, variații ponderale
și iritabilitate. În această
etapă, femeile mai pot avea
câteva cicluri ovulatorii și, rar,
pot încă rămâne însărcinate,
de cele mai multe ori cu
sarcini neplanificate, în cazul
în care nu folosesc o metodă
contraceptivă.

Care sunt simptomele
menopauzei
Femeile experimentează
o serie de schimbări fizice
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și emoționale pe perioada
menopauzei. Dintre acestea,
cel mai frecvent simptom
(80% din cazuri) este
reprezentat de bufeuri, care
se datorează reducerii bruște
a estrogenilor din organism.
Bufeurile sunt descrise de
femei ca o senzație de valuri
de căldură, apărute brusc
și care inundă fața, gâtul
și pieptul, după care se
răspândesc în tot organismul.
Acestea durează până la
cinci minute și apar de câteva
ori pe zi, în special noaptea.
Episodul se termină prin
transpirații, senzație de
frig sau slăbiciune, și poate
cauza insomnii. Modificările
hormonale și lipsa somnului
pot determina schimbări
de dispoziție, dureri de
cap, oboseală, probleme
de memorie, anxietate,
dificultăți de concentrare sau
depresie.
Modificările genitourinare
cauzate de deficitul de
estrogen determină

subțierea epiteliului vaginal,
reducerea secreției de mucus,
modificarea florei vaginale,
modificări ale tractului urinar
inferior. Apare o incidență mai
crescută a vaginitei și cistitei,
incontinență urinară, durere
în timpul actului sexual și
libido scăzut.
De asemenea, la menopauză
apare câștigarea de
kilograme în plus, masă
grasă la nivelul abdomenului
dar și în jurul organelor,
și scăderea masei
musculare. În acest fel,
crește riscul incidenței
afecțiunilor cardiovasculare
(hipertensiunea arterială,
ateroscleroză), a
osteoporozei și a fracturilor.
Alte simptome includ dureri
de spate, dureri musculare și
ale articulațiilor de la mâini
și picioare, piele uscată, și
apariția părului facial nedorit
(mustață, bărbie).

Cum pot fi ameliorate
simptomele

Ar fi ideal ca pregătirile
pentru menopauză să se facă
înainte de apariția primelor
tulburări de menstruatie. În
principal, prin menținerea
unei vieți mai degrabă activă
decât sedentară, evitarea
fumatului (fumătoarele
pot avea o menopauză mai
devreme) și scăderea în
greutate (cel mai bine este ca
femeia să intre în menopauză
cu o greutate optimă). În
acest sens, de ajutor este
activitatea fizică adecvată
(spre exemplu, 30-40 de
minute de mers rapid zilnic),
dar și un regim alimentar
potrivit pentru această etapă
a vieții, cu o dietă bogată în
calciu și magneziu, precum și
menținerea unui nivel optim
de vitamina D.

yoga, terapii de relaxare, de
management al stresului,
hipnoza și tehnici de respirație
profundă.

Cum să fii pozitivă la
menopauză

Femeile trăiesc, în medie, o
treime din viață la menopauză,
iar din acest motiv este
necesară optimizarea
sănătății fizice și mintale în
această etapă. Menopauza
apare într-o perioadă a vieții
în care multe femei sunt fie
mame de adolescenți, fie au

grijă de proprii părinți mai în
vârstă și, cel mai probabil,
merg încă la serviciu. În
aceste condiții de solicitare
fizică și mintală, crearea
unui „timp personal” pentru
odihnă, îngrijire și relaxare,
este necesar pentru a menține
un echilibru în viață.
Medicului îi revine un rol
important, având grijă să
informeze corect femeile
despre această perioadă care
trebuie privită ca un fenomen
natural.

Pentru persoanele cu valuri
de căldură moderate/
severe, terapia hormonală
de substituție pe termen
scurt (2-3 ani) este o soluție
eficientă. Tratamentul
hormonal poate ameliora
și uscăciunea vaginală,
tulburările de somn,
modificările stării de
spirit, și menține densitatea
osoasă.
De asemenea, antidepresivele
sunt considerate ca tratament
de primă linie pentru
bufeuri, la persoanele care
nu tolerează sau nu doresc
tratamentul cu estrogen.
Alte terapii alternative sunt
fitoestrogenii – Cimicifuga
racemosa, soia, trifoi roșu,
vitamina E, ulei de luminița
nopții, acizii grașii Omega
3, dar pot fi de ajutor și
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Poliartrita
reumatoidă
- simptome timpurii

Poliartrita reumatoidă (PR) este o boală autoimună caracterizată prin
inflamaţia cronică şi progresivă a articulaţiilor. Boala are caracter deformant
şi distructiv asupra articulaţiilor afectate, acestea fiind, în general, cele ale
mâinilor şi picioarelor, fiind însoţită şi de alte manifestări sistemice.
PR este dificil de diagnosticat,
simptomele putând fi ignorate
sau asociate altor afecţiuni
reumatice. De aceea sunt
necesare analize de sânge şi
investigaţii imagistice.

Simptome incipiente în
poliartrita reumatoidă

PR progresează de la
inflamaţii uşoare şi rigiditate
articulară a degetelor, şi până
la modificări şi deformări
articulare debilitante, ce duc
la imposibilitatea utilizării
membrelor. Aşadar, este
esenţial să cunoaştem
simptomele timpurii ale bolii
pentru a putea elabora un
jurnal al manifestărilor, ce
poate ajuta în procesul
de diagnosticare.
• Oboseala
accentuată,
ce apare şi
dispare
în lipsa
unui
motiv

anume, precede, în general,
alte simptome cu câteva
săptămâni. Aceasta poate
fi însoţită de depresie şi
simptome similare gripei.
• O stare subfebrilă poate
fi uneori prezentă, însă
temperatura corpului nu
depăşeşte 38° C. Atunci când
febra este mai mare, aceasta
este un semn de infecţie sau
altă boală.
• Pierdere neașteptată în
greutate și pierderea poftei de
mâncare;
• Pierderea forței musculare
și slăbiciune musculară, care
pot apărea la începutul bolii.
Acestea pot persista chiar
și cu un tratament de
succes, dar sunt uşor
sesizabile chiar din
prima fază.
• Înţepenirea
articulaţiilor degetelor,
însoţită de durere –
se resimt mai ales
dimineaţa, sau după
o perioadă de timp
de nemişcare. Se
pot ameliora după
una sau mai multe
ore, însă reapar,
fiind un semnal de
alarmă în cazul bolilor

inflamatorii ale articulaţiilor.
Durata şi frecvenţa reprezintă
un indicator util al activității
inflamatorii a bolii.
• Durere articulară
generalizată, în special
la membrele superioare
şi inferioare – se poate
manifesta şi la umeri, glezne
sau genunchi.
• Inflamarea vizibilă a
articulaţiilor degetelor apare
într-o fază incipientă a bolii,
şi se asociază cu senzaţii de
căldură la locul inflamaţiei.
Aceasta se menţine câteva
zile, dar poate dura chiar
şi câteva săptămâni, fiind
unul dintre factorii utili în
diagnosticarea PR.
• Amorţeli, furnicături şi
zgomote atipice ale articulaţiilor,
în timpul executării unor mişcări
normale, sunt un semnal al
activitaţii inflamatorii la nivel
articular.
Toate acestea contribuie la
limitarea libertăţii de mişcare
a persoanelor cu PR, chiar și
într-o fază timpurie a bolii.
În plus, multe persoane
manifestă simtome sistemice,
la nivel ocular, tegumentar,
pulmonar şi cardiovascular.
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Ginecomastia

- de ce se dezvoltă sânii în
exces la bărbaţi?
Ginecomastia reprezintă dezvoltarea excesivă a sânului la bărbat şi poate fi
bilaterală sau unilaterală. Ginecomastia presupune proliferarea ţesutului
glandular şi a celui adipos, din cauze hormonale: un dezechilibru între
estrogen şi testosteron. Aceasta poate fi atât fiziologică, cât şi patologică.
Atunci când doar ţesutul adipos creşte, fenomenul poartă numele de
lipomastie sau pseudoginecomastie.
Ginecomastia
fiziologică

Ginecomastia normală, sau
fiziologică, se poate manifesta
în trei momente din viaţa
bărbatului:
• După naştere, când
hormonii mamei sunt activi în
organismul nou-născutului,
se poate observa creşterea
sânilor, însă acest proces
este reversibil natural şi nu
necesită tratament.
• În perioada pubertăţii,
aproximativ 50% dintre băieţi
suferă de transformări la
nivelul sânilor, fiind afectaţi
ambii sâni sau doar unul.
Poate dura circa 3 ani, dar
există cazuri în care se
menţine şi după vârsta de 20
de ani.
• La vârstnicii de peste
60 de ani, din cauza
scăderii nivelului de
testosteron şi a creşterii
procentului de ţesut gras
(implicat în transformarea
testosteronului în estrogen
– hormon feminin),
coroborat cu tratamente
medicamentoase pentru
diferite afecţiuni, se poate
observa ginecomastia.

Ginecomastia
patologică

Alte cauze ale
ginecomastiei pot consta
în tulburări hormonale
patologice, provocate
de diferite tipuri de
boli şi tratamente
medicamentoase:
• Producţia mărită de
estrogen provocată de
tumori testiculare, care
produc cantităţi prea mari de
testosteron, transformat apoi
în estrogen sau de tumori
adrenale.
• Transformarea mai rapidă
a testosteronului în estrogen,
prin activitatea crescută
a aromatazei (enzima
responsabilă cu această
transformare), declanşată în
obezitate sau mutaţii genetice.
• Producţia scăzută de
testosteron (hipogonadism)
determinat de infecţii virale
sau bacteriene – primar, sau
de adenoame hipofizare –
secundar.
• Medicamente prescrise în
tratamentul unor afecţiuni
cardiace şi a hipertensiunii,
a hiperacidităţii gastrice, a
adenomului de prostată sau a
depresiei şi anxietăţii.

• Medicamente ce conţin
estrogeni sau fitoestrogeni,
testosteron sau droguri
recreaţionale.
• Boli terminale hepatice
sau renale, hipertiroidismul
sau chiar leziuni ale
măduvei spinării pot duce la
ginecomastie.
• Tumorile maligne ale
sânului, chiar dacă mai rare la
bărbaţi, determină creşterea
ţesutului mamar, noduli
la nivelul sânului, secreţii
sangvinolente, adenopatie
axilară.
Diagnosticul şi tratamentul
ginecomastiei vor fi stabilite
de medicul endocrinolog,
în urma unui examen clinic
extensiv şi a investigaţiilor
detaliate.
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Durerea în gât
și ce afecțiuni
poate ascunde

Durerea în gât se manifestă prin usturime la nivelul faringelui, usturime
ce poate fi continuă sau doar la înghiţire, se poate extinde spre ureche şi,
uneori, poate fi atât de intensă încât determină refuzul pacientului de a se
hrăni. În funcţie de cauză, durerea în gât este însoţită şi de alte simptome.
Un tratament eficace necesită cunoaşterea exactă a cauzei, întrucât
durerea în gât poate ascunde mai multe tipuri de afecţiuni.

1. Infecţii virale ale căilor
respiratorii superioare: cel
mai adesea debutează cu
durere în gât, congestie nazală
şi rinoree, dureri de cap.
Virusurile pătrund rapid în
faringe, şi afectează în primul
rând nasul şi gâtul. Acestea sunt
coronavirusurile ce provoacă
virozele comune, COVID-19 sau
virusul gripal.
2. Bolile virale varicelă, variolă,
oreion încep cu durere intensă
în gât, iar la nivelul faringelui
pot apărea pustule dureroase
cu lichid, sau inflamaţii ale
glandelor salivare. Pe parcursul
evoluţiei bolii, acestea se pot
estompa.
3. Herpangina, infecţie cu
virusul Coxsackie, debutează
cu temperatură ridicată, durere
intensă în gât, şi vezicule pe
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cerul gurii şi în partea din
spate a gâtului, care împiedică
hrănirea normală.
4. Mononucleoza, infecţia
cu virusul herpetic EpsteinBarr, produce durere în gât,
inflamarea ganglionilor limfatici
ai gâtului şi axilei, febră şi stare
de oboseală care poate persista
şi după trecerea virusului în
stare latentă.
5. Infecţii bacteriene cu
Streptococ beta hemolitic,
mai frecvent la copiii aflaţi în
comunitate, care se manifestă
şi prin febră de peste 38° C,
frisoane, durere de cap, faringe
şi amigdale inflamate, tuse
seacă.
6. Amigdalita (inflamaţia
amigdalelor) provocată de
infecţii virale sau bacteriene
se manifestă şi cu durere în
gât, dificultate la înghiţire,
febră, oboseală şi acumulări de
leucocite, de culoare albicioasă,
în special în cazul amigdalitelor
bacteriene.
7. Țipatul, vorbitul tare sau
cântatul cu voce tare timp
îndelungat provoacă iritarea
corzilor vocale şi a faringelui,

precum şi durere de gât.
8. Iritaţia faringelui, provocată
de factori din mediu precum:
substanţe poluante, iritanţi
chimici, polenuri, praf şi păr
de animale, ce produc reacţii
alergice.
9. Aerul prea uscat din interior şi
deshidratarea gâtului pot duce
la durere la înghiţire.
10. Refluxul gastroesofagian
conţine acizi ce provin din
stomac şi irită faringele.
11. Infecţia cu HIV provoacă
durere în gât ce poate fi cronică
sau recurentă.
12. Tumori ale gâtului, limbii
sau laringelui sunt cauze ale
durerii în gât, alte simptome
fiind: răguşeala, dificultatea la
înghiţire şi sânge în salivă.
Durerea în gât poate trece de
la sine, cu remedii naturale,
sau necesită medicamente
recomandate de medic, în
funcţie de cauză.
Citeste mai multe articole
pe alphega-farmacie.ro

INTERVIU

Acneea la
adolescent
și la adult
Ce ne puteți spune
despre acnee? Cine
poate fi afectat de
acnee?

Acneea este o boală
multifactorială care
debutează, de obicei, la
pubertate. Este androgen
dependentă și apare în zone
în care glandele sebacee
sunt numeroase. Este
caracterizată de seboree și
de apariția comedoanelor,
papulelor și a pustulelor.
Ambele sexe sunt afectate
în egală măsură, însă la
bărbați apar mai frecvent
forme severe ale bolii, cel mai
probabil din cauza influențelor
hormonale.

Care sunt cauzele
apariției acneei?

Cele mai importante cauze
în apariția și întreținerea
leziunilor sunt:
• Predispoziția genetică: copiii
pacienților cu acnee severă
sunt predispuși la acnee;
• Hiperactivitatea glandelor
sebacee: aproape toți pacientii
cu acnee au glande sebacee
mai mari, și o producție
de sebum crescută față de
cei cu tegumentul normal.
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Dr. Iulia Carp,

medic specialist dermatolog

Aceste glande se găsesc
într-un număr mare pe față, în
spatele urechilor, pe toracele
superior anterior și posterior,
pe porțiunile superioare ale
membrelor.

pe piele, sunt mai numeroase
la pacienții cu acnee.

• Hormonii: la pubertate,
stimularea androgenică prin
testosteron și prin alți hormoni
ovarieni și adrenali duce la
dezvoltarea glandelor sebacee
și intensificarea producției
de sebum. La adult, cauze
hormonale ale apariției acneei
sunt: producerea aberantă de
hormoni în sindromul ovarului
polichistic sau în alte patologii
endocrine, administrarea de
androgeni în scop medical
sau utilizarea improprie a
steroizilor anabolizanți.

Îngrijirea pe care o acordăm
tenului este esențială, atât în
prevenția cât și în tratamentul
leziunilor.

Cum se poate preveni
și trata acneea? Cum se
îngrijește tenul acneic?

• S-a dovedit că există o
încetinire a procesului de
descuamare a porțiunii
terminale a foliculilor, astfel
celulele nedescuamate,
împreună cu sebumul, duc
la formarea comedoanelor
(puncte negre și albe).

Este foarte important să se
curețe pieleat, atât dimineața
cât și seara, cu un agent
de curățare blând pentru
a îndepărta impuritățile,
sebumul și machiajul. După
curățare se aplică un ser cu
compuși activi, apoi o cremă
hidratantă. Este important de
reținut că un ten seboreic nu
este neapărat un ten hidratat.
Astfel, este necesar să găsim
un echilibru între produsele
cu rol în tratarea leziunilor
(pe bază de acizi, retinol), și
produsele cu rol hidratant
care refac bariera cutanată
(de tipul acidului hialuronic,
glicerinei, ceramidelor etc.).

• Microorganismele: trebuie
să reținem că acneea nu este o
boala infecțioasă. S-a dovedit
că anumite bacterii, precum
Propionibacterium acnes sau
Staphylococcus Epidermidis,
care se găsesc în mod normal

Un alt aspect important este
protecția solară. Majoritatea
tratamentelor antiacneice
sensibilizează tenul la
expunerea UV, astfel protecția
solară riguroasă devine
necesară pentru a preveni

iritații sau hiperpigmentări.
Atunci când tratamentul local
nu este suficient, vom opta și
pentru un tratament intern
pe bază de antibiotice în doze
mici, retinoizi sau suplimente
create special pentru nevoile
tenului acneic. În ajutorul
tratamentelor interne și
locale, vin procedurile
efectuate în cabinetul
medicului dermatolog.
Acestea au rolul de a scădea
inflamația, de a ajuta tenul
să se descuameze, de a regla
secreția de sebum și de a
trata cicatricile postacneice.
Printre cele mai eficiente sunt
peelingurile, microneedlingul,
PRP, terapiile laser.

Ce rol au dieta și
stresul în acnee?

Există studii care au dovedit
că, atunci când se consumă
alimente cu indice glicemic
mare (pâine albă, cereale,
chipsuri, cartofi prăjiți,
patiserie, dulciuri, băuturi
carbogazoase, orez etc.),
apare un status inflamator

la nivelul organismului, ce
poate agrava acneea. Astfel,
se recomandă o dietă bazată
pe legume și fructe proaspete,
leguminoase, carne slabă și
pește. De asemenea, după
cum bine știm, stresul este
un factor agravant pentru
majoritatea patologiilor,
acneea nefiind o excepție.

La momentul actual există
un arsenal de produse,
tratamente și proceduri care,
atunci când sunt utilizate la
recomandarea medicului
dermatolog, vor ajuta
pacientul să obțină o piele
fără leziuni.
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Tehnici pentru
îngijirea pielii mature
Odată cu înaintarea în vârstă, cu precădere în decada 40-50 de ani, semnele
îmbătrânirii cutanate sunt din ce în ce mai vizibile. De ce se întâmplă asta şi
cum putem ajuta pielea matură să se menţină suplă şi sănătoasă?
Cauzele îmbătrânirii
precoce a pielii

Soarele este atât un prieten,
când expunerea este una
moderată şi în afara orelor
de maximă activitate solară
(11:00-16:00), cât şi un inamic
al pielii. Lumina ultravioletă
(UV) îmbătrâneşte pielea mai
repede, fotoîmbătrânirea fiind
responsabilă pentru 90% din
modificările vizibile ale pielii.
Lumina UV lezează celulele
cutanate, crescând şi riscul de
cancer de piele.
Fumatul contribuie la apariţia
ridurilor premature întrucât
nicotina îngustează vasele de
sânge, descompune colagenul
și fibrele elastice din piele,
blocând oxigenarea pielii

şi scăzându-i elasticitatea.
Consumul de alcool şi o
cantitate prea mică de
lichide consumate zilnic
deshidratează organismul şi
pielea, iar dietele bogate în
zahăr sau carbohidrați rafinați
nu oferă suficienţi nutrienţi
pentru o piele sănătoasă.
Prea puţin somn conduce
la eliberarea de cortizol în
exces, un hormon al stresului,
ce descompune colagenul din
piele. În plus, după o noapte
nedormită, cearcănele,
pungile de sub ochi şi ridurile
de expresie sunt mult mai
vizibile.

Cum îngrijim pielea
matură?

După vârsta de 40 de ani,
pielea are nevoie îngrijire
corespunzătoare, din cauza
reducerii producţiei de
colagen şi a ratei tot mai
mici de regenerare
celulară, ce conduc la
pierderea elasticităţii,
la lăsarea pielii şi la
formarea ridurilor.
1. Utilizaţi creme
cu factor de
protecţie solară
SPF 30, minimum,
indiferent de
anotimp, iar
vara evitaţi
expunerea
excesivă la
soare.

2. Curăţaţi tenul cu loţiuni
blânde, şi utilizaţi creme
hidratante adaptate tipului
dumneavoastră de ten, de
două ori pe zi.
3. Evitaţi duşurile şi băile
fierbinţi. Aceasta elimină
stratul protector al pielii
şi contribuie la uscare
prematură. Faceţi duşuri
calde, utilizând gel de duş
care respectă microbiomul
cutanat, iar apoi aplicaţi
loţiune hidratantă.
4. Protejaţi-vă pielea de
frig şi apă rece sau prea
fierbinte, purtând mănuşi şi
eşarfe iarna, dar şi mănuşi de
protecţie atunci când spălaţi
vasele sau utilizaţi substanţe
de curăţare a casei.
5. Beţi cât mai multe lichide:
apă, ceaiuri, supe calde, şi
utilizaţi un umidificator pentru
interior.
6. Consumaţi cât mai multe
grăsimi sănătoase din
alimente precum pește, nuci,
ulei de măsline și avocado,
vitamine şi minerale ce
susţin formarea de colagen –
conţinute de cereale integrale,
fructe și legume.
7. Purtaţi ochelari de soare,
pentru a evita strângerea
pielii din jurul ochilor şi
formarea de riduri profunde.
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Alcoolul

- când devine o problemă?
România se află pe al doilea loc în Uniunea Europeană în privinţa
consumului excesiv de alcool, cei mai vulnerabili fiind tinerii şi persoanele
supuse unui nivel ridicat de stres emoţional şi financiar. Cum puteţi observa
că o persoană dragă are probleme cu alcoolul, şi ce măsuri puteţi lua
pentru a o ajuta?
Semnale de alarmă ale
dependenţei de alcool

1. Consum compulsiv de
alcool în situaţii sociale
precum petreceri de familie,
ieşiri cu prietenii în oraş:
mai mult de patru porţii de
alcool la femei, şi peste cinci
la bărbaţi. Consumul excesiv
constant vizează peste opt
porţii pe săptămână la femei,
și peste 15 la bărbaţi.
2. Continuarea consumului chiar
şi atunci când acesta cauzează
probleme în familie, la locul
de muncă, sau de sănătate:
agresivitate, incapacitate de
concentrare, izolare socială, boli
hepatice, gastrită, ulcer, anemie,
hipertensiune arterială şi alte
complicaţii cardiovasculare.
3. Consumul de alcool în
timpul sarcinii.
4. Consumul de alcool în cazul
copiilor sau tinerilor aflaţi sub
vârsta legală acceptată.
5. Nevoia de a bea o cantitate
de alcool din ce în ce mai
mare, pentru a-i simți
efectele, sau senzaţii de
sevraj la oprirea consumului:
transpirație abundentă,
tremurături, palpitaţii,
insomnii, halucinații, greață,
vărsături, anxietate.
6. Condusul maşinii după
consum mai mare de alcool
– poate provoca reducerea
capacitaţii de a lua decizii,
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reducerea timpului de reacţie,
şi provocarea de accidente
rutiere grave.

Cum ne putem ajuta
familia sau prietenii
atunci când alcoolul
devine o problemă?

Dacă observaţi că o persoană
dragă consumă cantităţi mari
de alcool, este bine să
vorbiţi cu ea despre acest
comportament ce îi poate
pune viaţa în pericol.
Notaţi-vă tot ce doriţi
să discutaţi. Vă puteţi
adresa unui medic sau
unui terapeut, pentru a
vă ajuta să formulaţi
ideile cât mai eficient
şi a nu îndepărta
persoana.
Începeţi
discuţia cu
iubire şi
continuaţi
cu empatie,
încercând
să înţelegeţi
mecanismele
defensive ale
celuilalt –
care se poate
simţi lezat,

jenat, sau poate deveni chiar
agresiv. Puteţi solicita ajutorul
familiei sau al unui prieten
foarte aproapiat, menţinând
o strategie de abordare
similară. Dacă observaţi
simptomele tipice sevrajului
ca urmare a întreruperii
consumului, solicitati ajutorul
unui medic în gestionarea şi
depăşirea acestora.
Pe de altă parte, refuzaţi
să acceptaţi motivele
şi scuzele sale pentru
consumul excesiv de
alcool, impunânduvă responsabilitate şi
rezilienţă în gestionarea
situaţiei. Aceasta
poate escalada sau
dura mai mult
timp decât v-aţi
planificat iniţial.
Căutați soluţii
de consiliere
sau grupuri
de sprijin,
implicaţi-vă în
activităţi fără
tangenţă cu
alcoolul, și în
obiceiuri de
viață sănătoase.

ALIMENTAȚIE

Conservarea alimentelor
prin fermentare
Dietele ce se bazează pe legume proaspete previn boli cardiovasculare, hepatice,
renale, precum și obezitatea. De asemenea, menţin sănătatea sistemelor
imunitar, nervos şi osos. Conservarea prin fermentare aduce noi beneficii:
păstrează nutrienţii esenţiali din alimente, adăugând elemente probiotice,
prelungind durata de viaţă, şi conferind texturi şi arome noi preparatelor.
Procesul de fermentare

Conservarea alimentelor prin fermentare este o practică străveche, întâlnită în
culturile din întreaga lume. Fermentarea este un proces natural prin intermediul
căruia, în lipsa oxigenului, microorganisme precum drojdiile şi bacteriile lactice
transformă zahărul şi amidonul în alcool sau acizi – conservanţi naturali.
Prin fermentare se produc şi bacterii precum lactobacillus – probiotice cu rol
important în sănătatea sistemelor digestiv şi imunitar. Procesul de fermentare este
unul anaerob, şi are nevoie de: apă, nutrienţii din aliment, sare şi absenţa oxigenului.
Alimente fermentate sunt: murăturile preparate în saramură (varză murată,
varză kimchi, gogonele, castraveţi, conopidă, măsline), produse lactate şi
brânzeturi (kefir, iaurt, brânză maturată), băuturi (ceai kombucha,
bere, vin, şi chiar pâinea făcută cu maia).

Măsuri de siguranţă

Fermentarea corectă a alimentelor este sigură pentru sănătatea
sistemului digestiv întrucât bacteriile din familia Lactobacillus,
utilizate inclusiv în industria alimentară, produc acid lactic
ce atacă şi distruge patogenii care cauzează boli de origine
alimentară. Este important să fie respectate reţetele şi
regulile de igienă: mâinile, legumele şi ustensilele să fie
spălate şi igienizate. În plus, legumele trebuie să fie proaspete,
sarea neiodată şi fără agenţi antiaglomeranţi, în cantitatea
specificată în reţetă. Recipentul trebuie să fie din sticlă sau plastic
suficient de mare pentru ca saramura să acopere alimentele şi
greutatea ce le va ţine scufundate.
Temperatura trebuie să fie cât mai scăzută, pentru a preveni
alterarea preparatului. Atunci când cumpăraţi alimente fermentate,
asiguraţi-vă că nu conţin zahăr, conservanţi sau alte ingrediente
adăugate.

Beneficii pentru sănătate aduse de fermentare

- Probioticele produse în timpul fermentației susţin echilibrul florei
intestinale, și pot atenua unele probleme digestive.
- Multe alimente fermentate sunt bogate în vitamina C, fier și zinc, plus
probiotice, ce contribuie la un sistem imunitar mai puternic.
- Fermentarea ajută la descompunerea substanțelor nutritive din alimente,
sau la distrugerea antinutrienţilor (lactoză, fitaţi, lectine), făcându-le mai
ușor de digerat şi facilitând absorbţia de nutrienţi.
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Avocado

- fructul cu
100 de beneficii
Fructele de avocado se găsesc
din ce în ce mai des în comerţ,
din supermarket şi chiar în
piaţă. Chiar dacă este un
fruct exotic, descoperit pe
continentul american, şi creşte
în climat umed, tropical şi
subtropical, avocado poate fi
cultivat chiar şi în România.
Fructul cu formă alungită are
pulpa de culoare verde deschis
şi o consistenţă onctuasă, cu
un sâmbure rotund sau oval, şi
coaja groasă.
Cu un gust plăcut, uşor
dulceag, avocado poate fi
consumat proaspăt, atât în
preparate sărate precum salate
proaspete, guacamole (o cremă
de avocado, ceapă roşie, roşii
şi coriandru), dar şi pregătit

termic în dulciuri, ca înlocuitor
mai sănătos al untului sau altor
grăsimi (1/2 lingură de avocado
pentru o lingură de unt).

Avocado - informaţii
nutriţionale

Fructul de avocado are
concentraţii mari de nutrienţi.
Acesta conţine 10 grame de
fibre (36% din doza zilnică
recomandată – DZR), 3,2 grame
grăsimi saturate (16% DZR) şi
3 grame de proteine (6% DZR).
În acelaşi timp, un avocado
asigură 30% DZR de acid folic,
vitaminele B6 (23% DZR), B3
(16% DZR), B2 (15% DZR), E
(21% DZR), C (17% DZR), K (26%
DZR), potasiu (15% DZR), fier
(4% DZR), cupru (31% DZR),
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Avocado - beneficii
pentru sănătate

Avocado conţine beta
sitosterol, alături de alți
steroli vegetali ce pot pot
ajuta la menținerea nivelurilor
sănătoase de colesterol,
importante pentru sănătatea
inimii. În plus, conținutul
ridicat de potasiu și magneziu
este benefic pentru reglarea
tensiunii arteriale şi
prevenirea bolilor de inimă.
Conţinutul mare de acid
folic, potasiu și vitamina C,
constituie un avantaj pentru
persoanele însărcinate, fiind
esenţiale pentru dezvoltarea
bebeluşului. În acelaşi timp,
acidul folic reduce riscul
de depresie şi de a dezvolta
cancer de colon, stomac,
pancreas și col uterin.
Fibrele sunt un ajutor
în digestie și hrănesc
microbiomul intestinal,
prevenind afecţiuni precum
sindromul intestinului
iritabil. De asemenea, ajută
la menţinerea unei greutăţi
corporale normale şi susţin
detoxifierea organismului.
Vitamina K este esenţială
pentru sănătatea oaselor,
consumul de avocado fiind util
în prevenţia osteoporozei.
Citeste mai multe articole
pe alphega-farmacie.ro

MIȘCARE

Cum vă mențineți activi
când suferiți de artrită?
Mişcarea are o importanţă crucială atunci când suferiţi de artrită.
Antrenamentele uşoare, efectuate acasă, în parc sau la sala de sport,
alături de un fizioterapeut, tonifiază musculatura ce susţine corpul şi
menţin densitatea osoasă, contribuind la protejarea articulaţiilor. Pe de
altă parte, sedentarismul duce la rigiditate şi durere articulară, creştere în
greutate şi o presiune crescută pe articulaţiile deja afectate de boală.

Durerea nu este o
scuză

Inflamaţia şi durerea
articulară pot constitui
un impediment în cazul
persoanelor cu artrită,
care doresc să fie active.
Durerea poate fi ameliorată
prin aplicarea de comprese
calde timp de 20 de minute
pe articulaţiile afectate înainte de antrenament - şi
cataplasme cu gheaţă, pentru
maxim 20 de minute - post
antrament, alături de creme şi
geluri cu efect antiinflamator.
Efectuaţi exerciţii cu impact
redus precum rotiri ale
capului, membrelor şi
trunchiului şi întinderi uşoare

înainte
şi după o
plimbare, un
antrenament
de aerobic
sau o
sesiune de
înot sau
exerciţii
subacvatice.
Dacă toate
acestea se
desfăşoară
lent, cu
consideraţie
față de
boală şi de
propriul
corp, cu pauze şi oprirea
antrenamentelor la
timp, riscul de apariţie
sau accentuare a durerii
articulare este unul redus.

Discutaţi cu medicul

Medicul de familie sau
un reumatolog, care vă
monitorizează afecţiunea,
vă poate recomanda un plan
de exerciţii sau un set de
sesiuni de kinetoterapie.
Kinetoterapeutul este în
măsură de a vă oferi un plan
personalizat de exerciţi în
funcţie de articulaţiile afectate
şi de gradul de mobilitate.
Rutina în activitatea fizică este
esenţială, pentru a menţine
un nivel optim al mobilităţii

articulare şi al greutăţii
corporale.

Articulaţii flexibile şi
echilibru cu exerciţii
adecvate

Artrita reumatoidă afectează,
la început, articulaţiile mici
ale degetelor, încheieturilor
mâinilor şi picioarelor,
avansând cu genunchii,
şoldurile, coatele şi umerii.
De aceea, planul de activitate
pentru a ameliora inflamaţia,
durerea şi rigiditatea
articulară vizează cu
precădere articulaţiile. Un
program de exerciţii fizice
care să includă întreg corpul,
flexiblitatea articulară,
menţinerea posturii corecte şi
a echilibrului poate include şi
yoga sau tai chi, două tipuri de
antrenament blând direcţionat
către constienţizarea corpului,
antrenarea posturală şi a
echilibrului.
Nu permiteţi ca vremea să
influenţeze rutina de exerciţii.
Dacă nu puteţi merge la
plimbare, în parc sau la sală,
efectuaţi antrenamentele
acasă, într-o încăpere bine
aerisită şi spaţioasă. De
asemenea, ajută să aveţi un
partener de mişcare, cu care
să vă motivaţi reciproc.
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Sport în siguranță pentru
vârstnici, în aer liber
Temperaturile sunt în scădere, dar asta nu ar trebui să influenţeze dorinţa
de a exersa în aer liber, de a vă plimba sau chiar de a merge pe jos la
cumpărături. Tot ce trebuie să faceţi este să respectaţi o serie de reguli de
siguranţă pentru activităţi sportive sau recreative în natură.

• Purtaţi mereu la
dumneavoastră un act de
identitate, original sau copie,
cu adresa de domiciliu,
numerele de telefon ale
apropiaţilor, un telefon
mobil şi bani pentru a plăti
transportul, ceva de mâncare
sau o sticlă cu apă. Nu utilizaţi
telefonul mobil atunci când
sunteţi pe strada sau când
traversaţi.
• Informaţi un membru al
familiei despre programul
pentru următoarele ore.
• Atunci când vă aflaţi în aer
liber, mergeţi mereu prin zone
populate, bine iluminate, fiţi
atenţi la traficul auto şi evitaţi
drumurile cu trafic intens.
Încercaţi să ieşiţi din casă
doar pe timpul zilei.
• Purtaţi haine în culori vii,
evitând culori precum gri,
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maro şi negru,
pentru a fi
mai uşor de
observat de
către ceilalţi şi
ghete flexibile,
dar rezistente
la impact, care
să vă protejeze
articulaţiile.
• Alegeţi, pe
cât posibil,
deplasarea
pe trotuare
şi alei netede
şi stabile, cu
cât mai puţine
denivelări,
preferabil în parcuri sau zone
mai puţin poluate.

Sfaturi pentru sport
în aer liber, pe vreme
rece

• În afara sezonului cald,
puteţi face sport în aer
liber aproape indiferent de
temperatură, dar evitaţi:
ploaia, vântul puternic şi
temperaturile sub 0° C.
• Purtaţi haine uşoare, în
straturi, care să protejeze de
frig şi vânt, inclusiv mănuşi,
fular, căciulă și o geacă
rezistentă la apă în zilele
înnorate.
• Purtaţi ghete înalte, de
iarnă, cu talpă aderentă şi
membrană rezistentă la apă,
în zilele umede sau după o
ninsoare.

• Fiţi atenţi la locurile pe
unde călcaţi şi ocoliţi zonele
ude sau îngheţate, întrucât
pot fi alunecoase şi provoca
accidente nedorite. Exersaţi în
apropierea unei bănci, pentru
a vă putea aşeza şi odihni.
• Nu uitaţi sticla cu apă sau
un termos cu ceai cald, pentru
hidratare.
• La întoarcerea acasă, faceţi
un duş cald, nu fierbinte,
şi purtaţi haine comode şi
călduroase.
În zilele când nu vă simţiţi
bine, după o boală sau o
intervenţie chirurgicală,
exersaţi la interior, cu
geamurile deschise, pentru
a lăsa aerul răcoros să intre
în casă. Apoi reluaţi treptat,
începând cu 30 de minute de
activitate zilnică în aer liber,
de la mers lejer, până la
mers sportiv, cu opriri pentru
exerciţii de întinderi, rotiri
de cap, membre şi trunchi,
aplecări, ridicări de mâini şi
picioare, fandări.
Mişcarea în aer liber
contribuie la un somn mai
bun, la reducerea stărilor
de anxietate şi depresie, la
tonifierea musculaturii şi la o
greutate corporală optimă.

LA DRUM CU ALPHEGA

Tinovurile din
Țara Dornelor

Nordul Moldovei este un loc de poveste, cunoscut pentru mănăstirile pictate
din Bucovina – monumente aflate în Patrimoniul Mondial UNESCO, pentru
Cetatea de scaun a Sucevei, un exemplu excelent de restaurare şi istorie
vie care se desfăşoară în interiorul zidurilor sale, pentru satele-muzeu
cu gospodării vechi şi case noi ce respectă arhitectura tradiţională şi
pentru obiceiurile seculare ce încă se mai păstrează. Natura, însă, absolut
fabuloasă, întregeşte peisajul şi îi întipăreşte turistului amintiri de neuitat.
Cea mai recentă excursie
a noastră pe plaiurile
bucovinene a îmbinat
explorarea obiectivelor
culturale şi a celor religioase,
cu drumeţii în natură şi trasee
montane. Şi cum fiecare
explorare este ca o pagină
dintr-o carte bună, pe care o
citeşti cu sufletul la gură, de
data aceasta am descoperit
tinovurile sau tinoavele
din Țara Dornelor, locuri
fascinante în care natura
parcă-şi face de cap.

Puţină geografie, de
dragul orelor de la
şcoală

Țara Dornelor este o
depresiune montantă străjuită
masivii falnici ai munţilor
Suhard, Giumalău, Călimani și
Bistriței, situată la îmbinarea
judeţelor Suceava şi BistriţaNăsăud. Aici regăsim izvoare
minerale, cu apă pură,
staţiuni montane cu pârtii de
schi, precum Vatra Dornei,
trasee montane marcate
ce pot fi parcurse în orice
anotimp, dar şi specii de
animale şi plante ce fac parte
din ecostistemul zonei. Un
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element caracteristic al Țării
Dornelor sunt tinovurile, aici
regăsindu-se trei astfel de
formaţiuni, dintre care două
sunt vizitabile: Tinovul mare
Poiana Stampei, Tinovul Mic
Șaru Dornei şi Tinovul de la
Româneşti – acesta nefiind
inclus în circuitul de vizitare.

Ce este un tinov şi cum
se formează

Tinovul (sau tubăria) este un
areal mlăştinos, umed, în
care se acumulează solul de
tip turbă. Turba este foarte
bogată în materie organică de
provenienţă vegetală, ce nu se
descompune total, din cauza
lipsei de oxigen, aceasta fiind
aproape tot timpul îmbibată
cu apă. Turba este utilizată ca
fertilizant natural, combustibil
cu valoare calorică mică sau
în obținerea de fibre textile,
folosite în diferite industrii.
Tinoavele sunt interesante
pentru că se formează
în locurile mai joase, pe
substrat impermeabil, unde
se acumulează vegetaţie.
Resturile de plante verzi şi
arbori căzuţi se descompun

doar parţial şi se suprapun
în straturi care, la rândul lor,
adună cantităţi mari de apă,
dar mici în nutrienţi. De aceea,
tinoavele constituie adăpost
pentru plante tolerante la un
astfel de sol, aici crescând
specii endemice precum:
mușchiul de turbă - regăsit
sub formă de mușuroaie,
bumăcăriţa, pedicuța,
brădișorul, feriga, vițelarul,

nu-mă-uita, rusulița, dar
şi specii de arbori precum
pin, molid, mesteacăn şi
ienupăr. Deşi arborii par
tineri, să nu vă lăsaţi păcăliţi
de acest şiretlic al vegetaţiei
tinoavelor; aceştia sunt, de
fapt, arbori seculari, dar care,
din cauza lipsei de nutrienţi,
nu se pot dezvolta la fel ca
fraţii lor de la câteva sute de
metri distanţă.

Primăvara şi la începutul
verii înfloresc plantele de
afin, merișor și răchițele, iar
toamna sute de mărgeluţe
roşii şi violet încântă privirile
vizitatorilor. Atenţie! Chiar
dacă sunt apetisante, nu vă
abateţi de la poteca din lemn
şi culegeţi doar cât să vă
satisfaceţi pofta. Respectaţi
locul în care vă aflaţi.

Unde găsim tinovurile
din Țara Dornelor şi ce
putem vedea acolo?

Tinovul Mic Șaru Dornei se
află la 4 kilometri distanţă
de comuna Şaru Dornei, spre
Parcul Naţional Călimani,
iar accesul se face tot pe un
drum pietruit, ce duce către
intrarea în rezervaţie. Aici
vă aşteaptă Poteca Tematică
“Lumea Tinovului Sub Lupă”,
ce vă plimbă, pe un traseu
de tip circuit, prin tinov şi vă
povesteşte tot felul de lucruri
interesante despre acest
fascinant fenomen natural.
Pe traseul de aproximativ
1,5 kilometri veţi găsi locuri
de popas şi băncuţe, iar
în funcţie de anotimp, veţi
regăsi vegetaţia tipică: de la
coniferele mereu verzi, la
florile şi fructele de pădure
ascunse prin muşuroaiele de
muşchi de turbă.

terenuri din zonă. Cele mai
interesante elemente ale sale
sunt cele aproximativ 5000 de
exemplare de roua cerului,
una dintre puţinele plante
carnivore din România şi
curechiul de munte, o plantă
rară, relict glaciar.
Fie că sunteţi cazaţi în
Țara Dornelor, fie că doar
traversaţi acest ţinut
fantastic, puteţi petrece
câteva ore explorând cele
două tinovuri, situate la nici
40 de kilometri distanţă
unul de celălalt. Respectaţi
regulile de vizitare şi
bucuraţi-vă de natură!

Tinovul mare Poiana Stampei
este situat în apropierea
comunei Poiana Stampei,
iar accesul în Rezervaţia
Naturală Tinovul Mare
Poiana Stampei, parte din
rețeaua europeană Natura
2000, se face din drumul
naţional DN17, virând pe un
drum pietruit, în direcţia
Dornişoara, pe malul Râului
Dorna. Pe dreapta veţi
vedea un mic indicator, către
intrarea în rezervaţie.
Pătrundeţi spre tinov şi
spre podeţul de lemn, prin
pădurea de brazi şi pini. Vă
puteţi plimba pe poteca din
lemn, citind informaţiile
interesante de pe panourile
interactive despre tinov, tipul
de vegetatie şi animalele care
trăiesc aici. Cărarea are o
lungime de 2 kilometri, iar
întregul traseu, dus-întors,
durează aproximativ 1 oră.

Tinovul de la Româneşti se
află între satele Româneşti
şi Teşna, însă nu dispune de
infrastructură de vizitare,
întrucât accesul către
rezervaţie este posibil doar
cu acordul proprietarilor de

Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
Sursa informaţiilor tehnice
despre tinovuri: Asociaţia de
Ecoturism Ţara Dornelor, prin
https://taradornelor.ro/.
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