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Cum știi
dacă ai tensiune
arterială mare?
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vei primi cadou un kit de îngrijire!
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EDITORIAL

Cum știi
dacă ai
tensiune
arterială
mare?
Hipertensiunea arterială este atât o afecțiune de sine stătătoare cât
și un factor de risc major pentru o gamă largă de boli cardiovasculare
și afecțiuni asociate. Acest fapt, alături de prevalența crescută a
hipertensiunii în populația generală explică de ce hipertensiunea a fost
clasată ca primă cauză de mortalitate la nivel mondial de către Organizația
Mondială a Sănătății.
În România:
• 49,50% din populație suferă de Hipertensiune arterială (HTA)
• 1 din 5 persoane cu hipertensiune nu știe că are hipertensiune
• Doar 60% din persoanele diagnosticate cu HTA urmează tratament, iar dintre aceștia doar 25%
obțin controlul optim al tensiunii arteriale

Cum se manifestă hipertensiunea
arterială?

Hipertensiunea arterială evoluează în general
fără simptome și multe persoane nu știu că
suferă de această afecțiune.
Simptome precum: durere de cap, amețeli,
sângerări nazale (epistaxis), anxietate sau
nervozitate, apar doar la anumite persoane
în cazul creșterii tensiunii arteriale și nu sunt
simptome specifice pentru hipertensiune.

4

De la ce vârstă ar trebui măsurată
periodic tensiunea arterială?

Vârsta
de
debut
pentru
afecțiunile
cardiovasculare a scăzut și nu vorbim doar
despre hipertensiune ci și despre infarctul
miocardic.
Hipertensiunea poate să apară la orice vârstă,
inclusiv la copii. Limitele pentru valorile
tensiunii considerate normale sunt valabile
pentru toate vârstele. Din păcate, multe
persoane consideră normale valorile crescute

alte tensiunii
la bătrânețe și
nu se adresează medicului
sau nu se tratează. Cel mai nou studiu asupra
prevalenței hipertensiunii arteriale în România
desfășurat în perioada noiembrie 2015 aprilie 2016 sub egida Societății Române de
Hipertensiune (studiul Sephar III) arată că
49.5% dintre românii cu vârste cuprinse între
18 și 80 de ani sunt hipertensivi.
Deși riscul hipertensiunii crește cu înaintarea în
vârstă, această afecțiune începe să afecteze din
ce în ce mai mult tinerii.
Dacă tinerii au în familie părinți, bunici, frați
care suferă de HTA, atunci ar trebui să își
verifice tensiunea din tinerețe, încă din jurul
vârstei de 18 ani pentru a depista eventualele
probleme din timp.
Hipertensiunea la adolescenți și tineri până
în 30 de ani a crescut odată cu rata obezității,
modificările alimentației și ale stilului de viață
(incluzând munca sedentară și un nivel crescut
de stres).

Cum știi dacă ai tensiune arterială mare?

• Ai un stil de viață dezordonat?
• Ești sedentar sau supraponderal?
• Consumi zahăr, sare, grăsimi sau alcool în exces?
• Ești din ce în ce mai stresat?
• În familia ta sunt persoane cu afecțiuni
cardiace, HTA sau infarct?
• Suferi deja de o boală de inimă, hipertensiune
sau diabet?

MĂSOARĂ-ȚI PERIODIC TENSIUNEA
ARTERIALĂ
Confirmarea diagnosticului de
hipertensiune arterială

Diagnosticul hipertensiunii necesită măsurarea
repetată a valorilor tensionale pentru a stabili
dacă acestea se încadrează în limitele normale
sau patologice.
Confirmarea diagnosticului de HTA se face
dacă la determinări repetate valorile TA sunt
≥ 140/90 mHg. Diagnosticul se stabilește în
1-3 luni, timp în care medicul recomandă de
obicei un tratament nefarmacologic ce vizează
schimbarea stilului de viață, măsurarea
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tensiunii periodic și minim 2 vizite medicale
în această perioadă. În cazul valorilor mult
crescute (> 180/110 mmHg), evaluarea completă
și tratamentul farmacologic trebuie instituite
imediat.
Măsurarea tensiunii arteriale se poate face de
către personalul medical în cabinet, de către
pacient la domiciliu și se poate monitoriza
automat la domiciliu pe o perioadă de 24 ore cu
un dispozitiv special.

Creșterile tranzitorii ale tensiunii
arteriale

O persoană normotensivă poate avea valori ale
tensiunii peste 140/90 mmHg, fără ca aceasta
să reprezinte o situație patologică.
Creșterile tranzitorii ale tensiunii arteriale,
numite incorect ’’tensiune oscilantă’’apar în
general la tineri și pot să aibă mai multe cauze:
• stresul intens, emotivitate excesivă,
îngrijorarea
• excesul de cafea, alcool, consumul de băuturi
energizante, privarea de somn
• durerile severe cu diverse localizări
• medicamente care pot să crescă tensiunea
(antiinflamatoare, decongestionante nazale, etc.)
Ce trebuie făcut în aceste situații?
• În primul rând trebuie corectată cauza
creșterii tensiunii, cel mai adesea nefiind
necesar tratamentul antihipertensiv.
• Măsurați corect tensiunea arterială!
• Adresați-vă medicului dumneavoastră
pentru un diagnostic corect și verificarea stării
generale de sănătate!
Nu măsurați tensiunea atunci când sunteți
obosiți, emotionați, speriați, când aveți dureri
puternice sau după consum recent de cafea,
tutun sau alcool!
Schimbarea stilului de viață este prima măsură
necesară în cazul creșterilor tranzitorii ale
tensiunii la tineri.
Tratamentul farmacologic se instituie dacă,
după câteva săptămâni sau luni (în funcție de
caz și valorile tensiunii arteriale) de măsuri
non-farmacologice aplicate și schimbarea
stilului de viață, tensiunea rămane constant
crescută peste >140/90 mmHg.

Controlul optim al tensiunii - obiectivele

Pentru un control optim al hipertensiunii și
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evitarea complicațiilor trebuie menținute
următoarele
valori,
cu
tratament
nefarmacologic și / sau medicamente:
• tensiunea arterială sistolică TAs <140
mmHg (maximă) se recomandă la toți pacienții
hipertensivi, cu puține excepții (pentru
persoanele cu vârsta >80 de ani, se recomandă
reducerea TAs între 150 și 140 mm Hg, dacă
starea fizică și psihică este bună)
• tensiunea arterială diastolică TAd<90 mmHg
(minimă) este întotdeauna recomandată, cu
excepția pacienților cu diabet zaharat, pentru
care valorile recomandate pentru TAd sunt mai
mici, respectiv <85 mm Hg

De ce trebuie tratată hipertensiunea
arterială?

Hipertensiunea înseamnă o sarcină crescută
pentru inimă și artere. Inima muncește mai
mult pentru a învinge presiunea crescută a
sângelui și în timp își mărește dimensiunile și
ajunge să nu mai funcționeze bine.
Dacă este ignorată, hipertensiunea arterială
accelerează ateroscleroza și îmbătrânirea
vaselor de sânge și poate coduce la
îmbolnăvirea altor organe: inimă, creier,
ochi, rinichi. O persoană poate fi hipertensivă
pentru mulți ani înainte să descopere această
afecțiune, timp în care presiunea sangvină
crescută afectează organele vitale și conduce la
complicații grave precum: infarctul miocardic,
accidentul vascular cerebral, pierderea vederii
sau insuficiență renală.
Hipertensiunea arterială nu doare și poate
să apăra la orice vârstă! Netratată, duce
la îmbolnăvirea altor organe și conduce la
complicații grave!
Tratarea hipertensiunii reduce riscul de infarct
miocardic și accidentul vascular cerebral și
boli de inimă!

Cum poate fi ținută
arterială sub control?

hipertensiunea

• Reduceți consumul de sare și sodiu! Înlocuiți
sarea extrafină cu sare integrală! Nu adăugați
sare la mâncare, nu consumați alimente sărate,
conserve, mezeluri, murături, evitați alimentele
bogate în sodiu (carne roșie procesată, etc.)
verificați conținutul în sodiu al medicamentelor.
Excesul de sare poate sta la baza hipertensiunii
rezistente la tratament!
• Faceți mișcare minim 30 minute în fiecare
zi! Efortul fizic moderat, plimbările rapide,
grădinăritul, mersul pe bicicletă, practicarea

unui sport – sunt exemple de activități ce
contribuie la reducerea tensiunii arteriale
• Reduceți excesul ponderal! Scăderea în
greutate contribuie în mod direct la scăderea
tensiunii arteriale. Reducerea kilogramelor în
plus se poate obține prin efort fizic asociat cu o
alimentație corectă: evitați alimentele rafinate
(zahărul, făină albă, margazină, uleiurile
rafinate și toate alimentele care le conțin)
consumați porții mici, reduceți numărul de
calorii, respectați orele de masă, evitați mesele
după orele 18:00-19:00.
• Evitați zahărul și alimentele cu index glicemic
mare (prăjiturile, siropul de fructoză, produsele
de patiserie, băuturile carbogazoase, cipsurile,
cartofii prăjiți).
• Evitați grăsimile nesănătoase (lactate
nedegresate, grăsimile animale, uleiurile
rafinate, margarină, prăjelile).

• Creșteți consumul de fructe și legume!
Acestea conțin vitamine, antioxidanți, magneziu
și potasiu - minerale care influențează direct
tensiunea și favorizează efectul hipotensiv al
medicamentelor.
• Renunțați la fumat pentru a reduce
considerabil riscul de infarct și AVC!
• Măsurați periodic tensiunea arterială.
• Consultați periodic medicul de familie și
medicul specialist cardiolog.
• Administrați-vă medicamentele zilnic,
respectați schema de tratament recomandată
de medic.
Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
Competență Apifitoterapie,
Acupunctură și Homeopatie

7

FARMACIA VERDE

Plantele primăverii
,,Natura este cel mai bun doctor’’

Primăvara este cel mai bun moment pentru curăţirea şi reîmprospătarea
organismului nostru. Transformarea naturii - această explozie de verde,
de viu şi de lumină - este extrem de benefică şi pentru oameni.
Simţim şi noi această nevoie de viu şi de energie, după atâtea luni de vreme
rece, lumină solară mai puţină şi hrană cu multe alimente conservate.
Clorofila - aurul verde al sănătății

Plantele ne furnizează prin fotosinteză oxigenul
necesar respiraţiei şi vieţii iar prin structura
şi compoziţia lor ne oferă nutrienți esenţiali
pentru sănătate.
Plantele sunt adevărate laboratoare vii, cu
proprietăţi deosebite de curăţare, oxigenare
şi regenerare. Sucul obţinut din frunzele
proaspete ale plantelor este foarte bogat în
săruri minerale, vitamine şi clorofilă, find un
excelent depurativ, antioxidant şi remineralizant
pentru organism.

Clorofila - pigmentul verde al plantelor - este
una din cele mai importante substanţe organice.
În
administrare
internă
clorofila
are
proprietăţi depurative, adsorbante (reţine la
suprafaţa sa toxine, având un rol detoxifiant
major), tensioactive (proprietăţi de curăţare
asemănătoare
detergenţilor
dar
fără
toxicitate pentru organismul uman - prin care
clorofila curăţă tubul digestiv), antioxidante,
mineralizante, antianemice.
Clorofila este cea mai importantă sursă naturală
de magneziu - mineral esenţial
pentru organismul uman. Are
structura asemănătoare
hemoglobinei, acidul
clorofilinic fiind o

matrice pe baza căreia organismul uman poate
construi hemoglobină, clorofila având astfel şi
un important rol antianemic. Este cunoscută
expresia populară că ’’verdeţurile de primăvară
curăţă şi împrospătează sângele’’.
Clorofila este de asemenea o sursă importantă
de vitamina C şi fibre solubile, enzime naturale,
antioxidanţi vitamine şi minerale.
Cele mai valoroase surse comestibile de
clorofilă sunt frunzele şi vlăstarii, care se
recomandă să se consume în stare proaspătă
(prin prelucrare termică sau prin uscare se
pierde 80% din cantitate).
Plantele cu frunze de culoare verde închis (frunze
de păpădie, năsturel, pătrunjel, untişor, mărar,
ceapă verde, măcriş, spanac, leurdă, urzici,etc.)
conţin mai multă clorofilă decât cele de culoare
mai deschisă (salată verde, varză, andive, etc).
Persoanele care consumă regulat plante şi
legume cu frunze verzi beneficiază de o stare
bună de sănătate şi vitalitate.

Mesteacănul – arborele purificării şi
ascensiunii spre lumină

Mesteacănul este un arbore zvelt şi luminos care
prin scoarţa albă iradiază lumina. Trunchiurile
albe se înalţă pline de viaţă spre lumina solară.
Mesteacănul se detaşează dintre ceilalţi arbori
prin puritate şi această tendinţă de ascensiune
spre lumină. Plantele transferă caracteristicile
informaţionale şi în structura părţilor componente.
De aceea, cura cu sevă de mesteacăn are
dincolo de efectele biochimice şi efecte la nivel
mental şi sufletesc de purificare, regenerare şi
ascensiune.
Mesteacănul creşte pe soluri umede şi
transferă cantităţi mari de apă din sol în
atmosferă, stăpânind astfel domeniul circulaţiei
apei. Efectele terapeutice cele mai cunoscute
ale frunzelor de mesteacăn sunt cele de la
nivelul rinichiului, respectiv eliminarea de apă
şi săruri (efect diuretic) şi inhibarea enzimei de
conversie şi angiotensinei (efect de scăderea a
tensiunii arteriale asemănător medicamentelor
antihipertensive)
Mesteacănul este până la vârstele sale înaintate
o imagine vie a flexibilităţii, în contrast cu mulţi
arbori rigizi şi imobili. Este frecvent recomandat
de specialişti pentru combaterea proceselor
avansate de scleroză din organism care pot
afecta vasele de sânge (arterioscleroză),
sistemul articular (artozele), organele de simt
(cataractă, otoscleroză), etc.

CURA DE PRIMĂVARĂ
CU SEVĂ DE MESTEACĂN

Seva se acumulează în trunchiurile de
mesteacăn odată cu venirea primăverii.Perioada
de recoltare începe în luna martie şi poate
continua până la apariţia primelor frunzuliţe
(de obicei până la sfârşitul lunii aprilie). După
apariţia mugurilor seva nu se mai recoltează,
nemaiavând efecte terapeutice.
Seva de mesteacăn este un lichid limpede, incolor.
Are un gust foarte plăcut, asemănător unui suc
natural dulceag-acrişor şi este revigorant.
Seva de mesteacăn se consumă în stare pură,
proaspăt recoltată, câte 200-400 ml de 2-3 ori pe zi.
Cura durează cel puţin puţin 2-3 săptămâni, ideal în
toată perioada de recoltare, respectiv lunile martieaprilie. Se poate păstra după recoltare câteva zile
la frigider. Pentru a fi consumată pentru perioade
mai lungi de timp, seva de mesteacăn trebuie să fie
pasteurizată sau congelată.

Compoziţia sevei de mesteacăn

Seva arborelui de mesteacăn conţine foarte
mulţi nutrienţi valoroşi pentru sănătate:
proteine, vitamine, minerale (calciu, fosfor,
cupru, magneziu, potasiu, mangan, zinc, sodiu
şi fier), enzime , acizi organici, uleiuri volatile,
taninuri, saponine, zaharuri cu index glicemic
mic - xilitol - (care nu îngraşă) şi alte substanţe
biologic active.

Beneficiile curei cu sevă de mesteacăn

• Efect detoxifiant puternic prin acţiune la
nivelul principalelor organe de detoxifiere
(ficatul şi rinichiul)
• Are efect de reducere a colesterolului crescut,
trigliceridelor şi acidului uric crescut
• Are efect diuretic, elimină apa din ţesuturi,
drenează limfa
• Are efect antioxidant şi antidegenerativ,
încetinește procesele de scleroză a ţesuturilor
• Ajută la scăderea în greutate
• Are efect nutritiv vitaminizant şi remineralizant
• Are efect tonic fizic şi psihic
Seva de mesteacăn, pe lângă detoxifierea,
remineralizarea şi hrănirea organismului cu
nutrienţi esenţiali organici, are şi capacitatea
de a modifica pozitiv starea energetică a
organismului uman.
Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
Competență Apifitoterapie,
Acupunctură și Homeopatie
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NOUTĂȚI MEDICALE

Infarctul miocardic
la femei
Vreme îndelungată, infarctul a fost considerat ca fiind o boală care
afectează cu preponderență bărbați, însă un studiu recent a demonstrat
că aproximativ jumătate din numărul deceselor provocate de infarct se
înregistrează la femei.
Diferenţe între femei şi bărbaţi

Pe de-o parte, femeile suferă un infarct
mai frecvent la o vârstă mai înaintată decât
bărbaţii, respectiv după menopauză. Pe de
altă parte, simptomele sunt diferite faţă de
cele ale bărbaţilor, astfel că deseori nu sunt
identificate ca atare, iar reacţia este de cele
mai multe ori tardivă. O altă teză, din păcate şi
confirmată, este aceea că femeile sunt tratate
diferit după un infarct, fapt pentru care şansele
de supravieţuire sunt mai mici comparativ cu
bărbaţii.

După menopauză, femeile sunt expuse
unui risc sporit

În cazul femeilor mai tinere, înaintea
menopauzei, bolile sistemului circulator sunt
mai rare – cu excepţia cazurilor în care sunt
prezenţi mai mulţi factori de risc. Explicaţia se
regăseşte în hormoni, respectiv în estrogeni.
Estrogenii scad nivelul colesterolului din sânge,
însă efectul de protecţie pe care aceştia îl au nu a
fost încă demonstrat complet. Există însă indicii
potrivit cărora estrogenii au un efect direct
asupra peretelui vaselor de sânge (endoteliu):
scad producţia de substanţe care inhibă
îngustarea vaselor de sânge (prostaciclina) şi
cresc producţia de monoxid de azot, substanţă
care dilată vasele de sânge. După instalarea
menopauzei, femeile pierd această funcţie
biologică de protecţie a vaselor de sânge.
Ovarele reduc treptat producţia de estrogen iar
funcţia de apărare devine tot mai slabă. Riscul
de îmbolnăvire se triplează, fapt care explică
apariţia bolilor sistemului circulator în rândul
femeilor după vârsta de 50 de ani.
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Femeile au mai mulţi factori de risc pentru
infarct miocardic

Fumatul şi hipertensiunea arterială contribuie
la dezvoltarea bolilor cardiovasculare, şi ambii
factori de risc sunt mai frecvenţi la pacienţii
de sex feminin care a suferit un infarct.
Un studiu prospectiv pe 10 ani a examinat
caracteristicile iniţiale ale 6.746 de pacienţi,
grupaţi în funcţie de vârstă: <65 ani şi ≥65 ani),
supuşi unei intervenţii coronariane percutanată
primare pentru infarct micardic clasic (STEMI).
Hipertensiunea a fost mai răspândită la femei
decât la bărbaţi, în ambele grupe de vârstă, iar
femeile mai tinere au mai multe şanse de a fi
fumătoare şi de a avea un istoric familial pozitiv
de boală cardiovasculară decât bărbaţii.
De asemenea s-a constatat o incidenţă
mai mare la femei a diabetului zaharat şi a
diabetului zaharat necontrolat terapeutic - alţi
factori de risc care contribuie la o rată mai mare
a infarctului miocardic la femei, comparativ cu
bărbaţii.
Obezitatea şi alte probleme metabolice sunt
de asemenea corelate cu un risc crescut
de infarct miocardic. Un studiu efectuat la
persoane cu vârste între 18 şi 55 ani a evidenţiat
că persoanele tinere de sex feminin cu infarct
miocardic au avut o stare de sănătate anterioară
mai precară decât bărbaţii, prezentând inclusiv
dislipidemie şi obezitate, indiferent de istorie.
Şi alte studii au evidenţiat că femeile au mai
multe şanse decât bărbaţii să aibă obezitate şi
dislipidemie.

Infarctul miocardic se manifestă diferit la
femei faţă de bărbaţi

În comparaţie cu bărbaţii, infarctul la femei
este însoţit de simptome care pot conduce la
evaluarea greşită a situaţiilor periculoase. În
timp ce femeile care suferă un infarct resimt
dispnee, stări de greaţă, dureri în abdomenul
superior, bărbaţii se confruntă cu o senzaţie
de presiune puternică în piept, în braţe şi în
maxilar, combinate cu o stare de panică.
Semnalele de avertizare în cazul bărbaţilor
sunt cunoscute de majoritatea. S-a demonstrat
că 30% din pacienţii care suferă un infarct
reacţionează prea târziu şi cer asistenţă
medicală. Multe dintre femei nici nu recunosc
simptomele sau nu doresc să apeleze la un
medic pentru orice disconfort.

Femeile ajung mai târziu la spital

O meta-analiză a datelor publicate în perioada
1960-2008 a constatat că femeile se confruntă
în mod constant cu întârzieri prespitalicești,
respectiv cu amânarea prezentării la spital
după debutul simptomelor îngrijorătoare.
Astfel, studiile arată că femeile cu infarct
miocardic se prezintă la spital, într-un interval
cuprins între 1,8 - 7,2 ore de la debutul
simptomelor, faţă de intervalul de 1,4 - 3,5
ore înregistrat în cazul bărbaţilor.

Aceste date indică una din cauzele mortalităţii
crescute în cazul infarctului miocardic.
Transportul rapid la spital şi instituirea de
urgenţă a tratamentului este măsura care
a condus la cea mai importantă scădere a
mortalităţii la pacienţii cu infarct miocardic.
Diferenţe majore în tratamentul infarctului
Studiile actuale au demonstrat că femeile
primesc un tratament diferit de cel al bărbaţilor
în cazul aceloraşi afecţiuni. Astfel, în cazul
infarctului miocardic, femeile au mai multe
şanse de a primi warfarină şi diuretice de
descărcare, în timp ce bărbaţii au primit mai
des beta-blocante şi statine. Inclusiv măsura de
reperfuzie (restabilirea permeabilităţii vaselor
de sânge, spre exemplu prin dilataţia cu balon)
sau redeschiderea arterelor blocate este mai
rară în cazul femeilor decât al bărbaţilor.

Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
Competență Apifitoterapie,
Acupunctură și Homeopatie

TU ŞTII CE
VÂRSTĂ AU
ARTERELE
TALE?
Testează gratuit serviciul de vârstă arterială!
Vino în farmaciile Alphega semnalizate cu afișul campaniei și află
mai multe informații despre sănătatea inimii și arterelor tale.

Măsurarea vârstei arteriale reprezintă o campanie de evaluare preventivă a riscului cardiovascular
și nu înlocuiește consultul medical.
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Bolile
cardiovasculare
reprezintă
principala cauză de mortalitate a
populației atât în țările în curs de
dezvoltare, cât și în țările dezvoltate
economic. Deși
la
apariția
bolilor cardiovasculare contribuie
mai mulți factori de risc, la baza
acestor afecțiuni se află fenomenul
de îmbătrânire a vaselor de sânge,
respectiv îmbătrânirea arterelor.
Rigiditatea arterială și ateroscleroza
debutează cu 10-20 de ani înainte
de apariția hipertensiunii arteriale,
bolilor de inimă, infarctului sau
accidentului vascular cerebral.

Află ce vârstă au arterele
tale. Simplu, rapid, nedureros!

Îmbătrânirea este un proces natural și
inevitabil, care implică toate structurile
corpului uman. Îmbătrânirea arterelor se poate
accelera în funcție de stilul de viață și alte condiții
patologice asociate, astfel încât o persoană poate să
aibă arterele mai bătrâne decât vârsta cronologică.

Reguli de bază pentru determinarea corectă a
vârstei arteriale

Pentru a obține rezultate bune de măsurare comparabile, trebuie respectate câteva reguli.
• Înainte de măsurare cu 3 ore nu consumați mese copioase, cafeină și nu fumați, iar cu 10 ore
înainte de măsurare nu consumați alcool.
• În timpul măsurării mediul trebuie să fie liniștit și confortabil. Nu vorbiți și nu vă mișcați.
• În general, rezultatele de încredere sunt obținute cu pacienții relaxați. Evitați activitățile stresante
înainte de măsurare, precum ciclism, jogging până la farmacie, etc.
Întreabă farmacistul Alphega și programează, începând cu luna martie, o întâlnire pentru
determinarea vârstei arteriale.

• Ai un stil de viață dezordonat?
• Ești sedentar sau supraponderal?
• Consumi zahăr, sare, grăsimi
sau alcool în exces?

PROGRAMEAZĂ-TE
ACUM PENTRU MĂSURAREA
VÂRSTEI ARTERIALE!
Află ce trebuie să schimbi
în stilul tău de viață și
când trebuie să te
adresezi medicului.

• Ești din ce în ce mai stresat?
• În familia ta sunt persoane cu
afecțiuni cardiace, HTA sau infarct?
• Suferi deja de o boală de inimă,
hipertensiune sau diabet?
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FAMILIE

Ține astenia
de primăvară
la distanță
Ce este astenia de primăvară?

Bucuria venirii primăverii este adesea umbrită
de apariţia unei stări de oboseală generală,
incapacitate de concentrare, denumită astenie
de primăvară. Termenul de „astenie” nu este
recunoscut oficial în medicină şi trebuie ştiut că
astenia de primăvară nu este o boală, ci o stare
fiziologică şi are nişte cauze foarte bine definite.
În lunile de iarnă, organismul a fost solicitat de
variaţii de temperatură, umiditate, presiune,
vânt.
În plus, lumina redusă din anotimpul rece ne
influenţează negativ starea psihică. Alimentaţia
din toată această perioadă a fost mai săracă
în legume şi fructe proaspete şi mai bogată în
grăsimi, conservanţi şi aditivi, caracteristici
alimentelor conservate. Simptomele asteniei
de primăvară sunt, de fapt, un semnal că
organismul are nevoie de hrană nouă, proaspătă
şi bogată în nutrienţi.

Care sunt simptomele asteniei?

Cele mai frecvente manifestări ale asteniei de
primăvară sunt oboseală accentuată, ameţeli,
dureri de cap persistente, stări de greaţă şi
lipsa poftei de mâncare. Deseori, pe lângă
epuizarea fizică, apar şi simptome psihice
cum ar fi o teamă permanentă nejustificată,
îngrijorare, descurajare, tristeţe, dereglări ale
somnului, o stare de iritare, gânduri depresive,
dar şi palpitaţii sau incapacitate de concentrare.

Cum combatem astenia de primăvară?

În această perioadă, este bine să consumăm
cât mai multe legume proaspete. Verdeţurile
de sezon sunt excelente, mai ales pentru
persoanele care suferă de anemie.
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Astfel, salata verde, urzicile, ştevia, spanacul,
leurda, ceapa verde, pătrunjelul, mărarul şi
roşiile fac minuni în tratarea asteniei. Alte
alimente utile în astenia de primăvară sunt
fructele, în special cele cu un conţinut bogat
în vitamina C, cum sunt merele şi citricele.
Datorită complexului de vitamina B, drojdia de
bere ajută la refacerea formei fizice şi psihice.
Este indicat să luăm zilnic o linguriţă de drojdie
de bere, amestecată cu miere.
O altă recomandare este să consumăm cât mai
multe lichide, minimum 2 litri pe zi, deoarece
detoxifică organismul. Se recomandă evitarea
băuturilor cu conţinut mare de cofeină, care
epuizează şi mai mult rezervele energetice
scăzute ale organismului.

Mişcarea

Sport, mai mult decât somn. Specialiştii afirmă
că soluţia pentru a scăpa de oboseală nu este
somnul, ci sportul. Exerciţiul fizic zilnic moderat,
plimbările în aer liber, mersul pe jos sau cu
bicicletă şi exerciţiile de fitness pot ajuta foarte
mult la fortificarea organismului Pe lângă faptul
că tonifică organismul şi revigorează psihicul,
sportul ajută şi la eliberarea endorfinelor, aşanumiţii hormoni ai fericirii.
Nu uitaţi de terapia comportamentală: zâmbiţi
cât mai des, ieşiţi în parc când e soare, bucuraţivă de viaţă.

5%

Reducerea ta

exclusiv în farmaciile
Alphega

FAMILIE

Alergii
provocate de vin
Alergia propriu-zisă la vin este relativ rară, însă poate avea simptome
foarte severe. Clinica universitară de dermatologie din Würzburg a
raportat în anul 2005 cazul unei paciente de 27 de ani, care, în urma
consumului de vin roșu, șampanie, struguri și stafide, s-a prezentat cu
mâncărimi la nivelul mâinilor, inflamații la nivelul pleoapelor, buzelor și
a limbii, dificultate la înghițire și probleme ale sistemului circulator.
Cauza: o reacţie alergică la proteina de transfer
a lipidelor din strugurii de vin. Aceste proteine
LTP se regăsesc în câteva sortimente de
legume şi fructe precum caise, cireşe, porumb,
sparanghel şi salată. Proteinele LTP provoacă
alergii în special în spaţiul mediteraneean.
În Spania, a fost înregistrat cazul unei femei
care şi-a pierdut cunoştinţa de mai multe ori
după ce a consumat şampanie şi care a suferit
un şoc anafilactic după ce a consumat struguri
de vin.

Ce este şocul anafilactic?

Şocul anafilactic poate fi fatal. Printre cele
mai frecvente cauze care pot provoca un
şoc anafilactic se numără înţepăturile de
insecte, alimentele precum alunele sau ţelină
şi medicamentele. Este vitală identificarea
substanţei alergene printr-un test alergologic.
Persoanele care riscă astfel de şocuri trebuie să
aibă în permanenţă medicamentele de urgenţă
asupra lor.
O alergie la veninul insectelor poate fi tratată
printr-o imunoterapie specifică.

Frecvent: simptome alergice după
consumul de alcool

Un studiu danez publicat în anul 2008 susţine că
13% din întreaga populaţie adultă a suferit la un
moment dată de simptome alergice provocate
de consumul de alcool. Cele mai frecvente
cazuri au fost constatate în urma consumului de
vin roşu, fiind mai numeroase cazurile în rândul
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femeilor comparativ cu bărbaţii. Reacţiile
anafilactice la etanol sunt foarte rare. Studiile
epidemiologice au demonstrat că persoanele
care consumă alcool în mod regulat suferă mai
des de astm şi de rinită alergică.
Într-un studiu mai vechi în care au fost implicaţi
3.317 pacienţi, oamenii de ştiinţă danezi au
stabilit că persoanele care consumă băuturi
alcoolice în mod frecvent sunt mai sensibile la
alergenii din aer.
În vara anului 2007, medicii spanioli au făcut
cunoscute cazurile a cinci pacienţi care s-au
confruntat cu simptome alergice în urma
consumului de vin tânăr. Testul de piele pentru
stabilirea alergiei cu vinul suspectat a fost
pozitiv, nu însă şi pentru probele de vin maturat.
De asemenea, testele la veninul insectelor a fost
şi el pozitiv, chiar dacă nici unul din pacienţii în
cauză nu suferise în trecut de o înţepătură de
albină sau viespe.

Explicaţia?

În must sau în vinul tânăr, veninul de insecte
este încă prezent. Odată cu presarea strugurilor,
în produs ajung şi insecte. Cercetătorii spanioli
sunt de părere că până şi aceste cantităţi
minime de venin au fost suficiente pentru
persoanele sensibile să declanşeze simptomele
respective. Cel mai probabil, veninul insectelor
se descompune odată cu maturarea vinului,
astfel că acestea devin mai sigure pentru
persoanele alergice.

FAMILIE

Herpangina
Herpangina, cunoscută şi ca boala Zahorsky, afectează în primul rând
copiii. Cel mic are febră şi mici erupţii în cavitatea bucală, cu dificultate
la înghiţire, fără însă ca gură să prezinte un miros neplăcut? Cel mic se
plânge de dureri de stomac şi de o stare generală alterată? Bebeluşii şi
copiii sunt afectaţi de această infecţie virală (adesea inofensivă), în special
vara şi toamna. Herpagina este foarte bine descrisă chiar de numele pe
care îl poartă: erupţii de 2–3 mm ce au aspectul unui herpes de buză,
care, însă, sunt localizate în
zona posterioară a cavităţii
bucale, fapt care explică
şi dificultatea la înghiţire,
asemănător amigdalitei
(Angina tonsillaris).
Cauze: cum apare
herpangina?

Boala este provocată
de virusurile Coxsackie-A
care se transmit prin apă,
prin alimente nespălate
corespunzător şi care se
înmulţesc în cavitatea bucală,
în stomac şi în intestinul gros,
fapt ce explică şi simptomele bolii.
Foarte rar, aceste virusuri pot ajunge
şi în alte organe, prin sânge, unde pot cauza
apariţia altor simptome. Cele mai periculoase
sunt infecţiile membranei cerebrale şi infecţiile
creierului.

Ce simptome indică prezenţa unei infecţii?

Simptomele se fac resimţite după aproximativ 6
zile de incubaţie a virusului, de regulă prin febră
şi o stare generală de rău. În zona amigdalelor
apare o senzaţie aparte, datorată infecţiei.
Erupţiile mici se sparg la scurt timp şi în locul
lor apar ulceraţiile dureroase.
Pe lângă dificultatea la înghiţire, pacienţii
prezintă o stare generală alterată şi dureri
de stomac. După aproximativ 1-2 săptămâni,
herpagina se vindecă de la sine.

Tratament: cum reacţionăm?

Medicul va stabili un diagnostic pe baza
simptomelor tipice, aşadar tratamentul este
doar unul simptomatic.
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Dacă sunt respectate anumite
recomandări,
disconfortul
creat poate fi redus simţitor:
• Evitaţi alimentele acre şi pe
cele iuţi (condimentate).
•
În
ciuda
dificultăţii
la
înghiţire,
hidratarea
corespunzătoare este foarte
importantă – se recomandă
consumul de lapte, iaurt, supe
sau alimente moi (evitaţi sucurile, din
cauza conţinutului acidulat).
• Faceţi gargară de trei ori pe zi. Folosiţi un
amestec de ceaiuri de salvie, muşeţel sau nalbă
(2 linguri de frunze, respectiv flori adăugate
în 250 ml apă. Lăsaţi infuzia să acţioneze
5- 10 minute). Gargara va reduce durerile şi
inflamaţia. Puteţi încerca şi clătirea gurii cu
uleiuri eterice.
• Mierea alină durerile şi inhibă extinderea
inflamaţiei.

De reţinut

Depunerile galbene pe suprafaţa amigdalelor
indică prezenţa unei infecţii bacteriene.
Consultaţi medicul, deoarece ar putea fi
necesară administrarea de antibiotice.
În cazul în care simptomele progresează şi
apar dureri puternice de cap, imobilitatea
gâtului şi o stare de dezorientare, înseamnă că
agenţii patogeni s-au extins şi este necesară
consultarea imediată a medicului.

5%

Reducerea ta

exclusiv în farmaciile
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FAMILIE

Sforăitul la copii
nu este o joacă
Studiile internaţionale arată că între 21-37% din copii suferă de tulburări
de somn şi aproximativ 9% dintre sugari şi copii sforăie. Conform
estimărilor, unul din cinci copii afectaţi de sforăit suferă de apnee de
somn. În unele cazuri, tulburările de respiraţie din timpul nopţii sunt
atât de severe pentru bebeluşi, încât le afectează dezvoltarea. Peste
jumătate dintre copiii cu vârsta între 1 şi 4 ani sforăie ocazional, în timp
ce opt procente din aceştia sforăie în fiecare noapte. Odată cu înaintarea
în vârstă, creşte şi numărul celor care sforăie în mod obişnuit: de la 6% în
rândul bebeluşilor de un an, la 13% în rândul copiilor de patru ani. Se pare
că băieţii sforăie mai des decât fetele.
Semnal de alarmă

Sforăitul reprezintă un semnal de alarmă
pentru un somn cu probleme. Copiii care nu
sunt odihniţi nu se pot concentra, fapt care le
afectează performanța şcolară. Aşa cum reiese
din studiile americane şi germane, numărul
copiilor cu probleme de performanţă şcolară
din grupul copiilor care sforăie este de 30,6%,
respectiv dublul faţă de grupul de control, unde
procentul este de numai 16,3%.
Oboseala de peste zi, hipermobilitatea şi
aspectul palid sunt mai frecvente în rândul
copiilor care sforăie, comparativ cu cei care
reuşesc să doarmă fără probleme în timpul
nopţii. Copiii care sforăie se confruntă şi cu o
predispoziţie crescută la infecţii, suferă mai des
de tuse cronică, de răceli şi otite.

Cauze

Cauza sforăitului nocturn poate fi un blocaj la
nivelul căilor respiratorii, spre exemplu - că
urmare a creşterii în dimensiuni a amigdalelor
faringiene, respectiv aşa-numiţii polipi.
Greutatea excesivă poate cauza probleme
respiratorii.
De asemenea, şi fumatul pasiv se numără
printre cauzele sforăitului în rândul copiilor:
dacă părinţii fumează în jurul copiilor cu vârsta

20

cuprinsă între 1 şi 4 ani,
riscul bebeluşului de a
avea probleme precum
sforăitul creşte cu 60
de procente.

Terapie

Sforăitul poate fi
tratat deseori prin
eliminarea polipilor.
Dacă se observă şi o
creştere în dimensiune
a amigdalelor, acestea
pot fi îndepărtate parţial cu
ajutorul laserului. Operaţia de
îndepărtare a amigdalelor palatine
poate fi realizată şi în rândul pacienţilor mai
mici de cinci ani. O parte din ţesutul amigdalelor
este păstrată, pentru a avea în continuare rol de
protecţie împotriva agenţilor patogeni.
Dacă observaţi că bebeluşul dumneavoastră
sforăie, amintiţi-i pediatrului acest lucru, în
cadrul următoarei vizite. Acesta va efectua un
examen ORL pentru a stabili cauzele exacte. În
cazul copiilor care sforăie în mod regulat, se
recomandă şi un consult din partea medicului
ortodont.
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Remedii naturiste
din toată lumea
Reţetele bunicii în cazul accidentărilor minore, răcelilor, durerilor de gât sau
arsurilor gastrice sunt transmise, din generaţie în generaţie, în toată lumea.
Iată câteva dintre cele mai apreciate remedii:

Ceapa

Reţetele tradiţionale care se bazează pe ceapă
ca remediu naturist sunt nenumărate, la fel ca
problemele de sănătate pe care ceapa le poate
combate: probleme gastrice, dureri de dinţi,
răceală, arsuri solare, etc.
Printre cele mai populare întrebuinţări ale
cepei este cea împotriva răcelii. Ceapa conţine
uleiuri sulfurice care au un efect antibacterian
şi inhibitor împotriva inflamaţiilor.
Ceapa tocată şi rulată într-un prosop poate fi
folosită pentru tratarea durerilor de urechi, a
răcelilor şi a tusei. Săculeţul cu ceapă poate
fi încălzit la aburi şi folosit noaptea. Uleiurile
eterice pe care le emană vor ajuta la eliberarea
căilor respiratorii.
Ceapa este benefică şi pentru tratarea
înţepăturilor de insecte. Tăiaţi ceapa şi
aplicaţi-o direct pe înţepătură. Pielea va fi astfel
dezinfectată şi veţi evita inflamarea şi înroşirea
pielii înţepate.

Ginseng pentru mai multă sănătate

Ginsengul are originile în Asia, unde este
folosit ca remediu naturist din cele mai vechi
timpuri. Efectul de întărire pe care îl are asupra
sistemului nervos a devenit între timp cunoscut
şi în Europa, unde ginsengul este comercializat
sub formă de tablete şi capsule, pentru întărirea
vitalităţii şi creşterea capacităţii de concentrare.
În Coreea de Nord, ginsengul este consumat
sub formă de ceai şi pulbere pentru tratarea
intoxicaţiilor şi accelerarea vindecării rănilor.

Ghimbir împotriva durerilor de cap

În China, durerile de stomac, de cap şi
răcelile sunt tratate cu ghimbir. Acesta
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conţine numeroase minerale, vitamine şi
uleiuri eterice. Uleiurile care se regăsesc în
ghimbir sunt folosite în medicina tradiţională
chineză, cu preponderenţă împotriva durerilor
de cap şi a migrenelor, deoarece structura
naturală a uleiurilor din ghimbir este similară
medicamentelor antinevralgice precum acidul
acetilsalicilic. Ghimbirul poate fi consumat sub
formă de ceai sau tinctură pentru problemele
gastrice şi a stărilor de greaţă.

Bulbi de crini împotriva arsurilor solare

Medicina tradiţională chineză apelează la bulbii
de crini pentru tratarea arsurilor solare şi a
infecţiilor. Bulbii de crini sunt bogaţi în lipide,
carotine şi vitaminele C şi B. Bulbii sunt pregătiţi
sub forma unei supe pentru întărirea sistemului
imunitar. Bulbii de crini au capacitatea de a
absorbi fierbinţeala pielii, astfel că sunt foarte
apreciaţi în China împotriva arsurilor solare.

Cistus

Planta cistus este apreciată ca remediu naturist
în întreg spaţiul mediteraneean. Frunzele conţin
ceară care se pare că are efecte antibacteriene.
Astfel, ceara de cistus este folosită împotriva
bacteriilor, a fungilor şi a viruşilor.
Din ramurile şi frunzele de cistus se poate obţine
ceaiul, care ameliorează durerile menstruale.
În Grecia, planta cistus este folosită în special
ca apă de gură împotriva cariilor. Pentru uz
extern, cistusul poate fi folosit în mod eficient şi
pentru tratarea eczemelor.
Remediile naturiste pot avea şi efecte secundare,
de aceea se recomandă atenţie sporită, în
special în tratarea celor mici cu aceste remedii,
dar şi a femeilor în timpul sarcinii.

ANALIZE MEDICALE
EXPLICATE

Imagistica prin Rezonanţă Magnetică (IRM) cunoscută sub numele de
Rezonanță magnetică nucleară (RMN) este cea mai avansată tehnică
imagistică neinvazivă şi neradiantă.
Examinarea
RMN
permite
diagnosticul
corect în cazul multor afecţiunilor cu diverse
localizări, oferind imagini detaliate ale tuturor
regiunilor anatomice Şi ale organelor, care nu
pot fi vizualizate prin alte tehnici imagistice
(radiografie, echografie sau tomografie
computerizată).
Alte avantaje importante ale acestei tehnici
de diagnostic sunt: nu este dureroasă, nu este
invazivă (evită introducerea oricărui aparat de
investigaţie în interiorul organismului) şi nu este
radiantă (evită expunerea la radiaţiile X). RMN
se poate efectua, fără substanţă de contrast, în
ultimele două trimestre de sarcină, dacă este
necesară diagnosticarea unor malformaţii ale
fătului.
În funcţie de puterea câmpului magnetic,
dispozitivele standard RMN pot avea puterea de
1,5 Tesla sau 3 Tesla. Dispozitivul RMN 3T este
cel mai performant aparat RMN care a ajuns
şi în România. Are o putere dublă a câmpului
magnetic, viteză mai mare de scanare şi o mai
mare acurateţe diagnostică.

Principiul de funcţionare al RMN

Imagistica prin rezonanţă magnetică foloseşte
un câmp magnetic creat de un electromagnet
şi de undele electromagnetice. Conţinutul mare
de apă al corpului uman permite aplicarea RMN
în medicină.
Atunci când o persoană este introdusă în
magnetul unui sistem de rezonanţă magnetică,
are loc mangetizarea nucleelor de hidrogen
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din apa conţinută în corpul uman. Conţinutul
de apă variază în diferite ţesuturi şi organe şi
se schimbă în multe boli. Câmpul magnetic
are proprietatea de a orienta protonii (nucleele
de hidrogen). Dacă acest câmp magnetic este
acţionat pe baza undelor electromagnetice, se
produce o nouă orientare a protonilor. La finalul
impulsului magnetic, protonii îşi reiau locul în
câmpul magnetic, emiţând în acest timp un
semnal de radio-frecvenţă, a cărui intensitate
este diferită în funcţie de tipul de ţesut. Acest
semnal este înregistrat şi apoi transpus în
imagini de un computer.
Administrarea unor substanţe de contrast
măreşte contrastul natural al organelor interne
şi al vaselor sanguine şi permite o vizualizare
mai exactă a acestora.

Ce boli pot fi diagnosticate cu ajutorul
RMN?

Imagistica prin Rezonanţă Magnetică evaluează
atât structura, cât şi funcţiile organelor interne.
Identifică şi caracterizează anomalii şi leziuni
focale mai eficient decât alte metode imagistice
de diagnostic.
RMN este o tehnică excelentă în diagosticarea
cancerului,
a
bolilor
cardiovasculare,
neurologice, musculare şi a anomaliilor osoase.
Permite evaluarea neinvazivă a abdomenului şi
pelvisului şi poate detecta formaţiuni tumorale
la nivelul tractului digestive care nu pot fi
diagnosticate prin alte tehnici. Este singurul

examen noninvaziv care oferă o
imagine detaliată a meniscurilor
(genunchi), ligamentelor şi
tendoanelor.
Rezonanța magnetică cerebrală
poate să stabilească diagnosticul
într-o serie de afecţiuni precum:
tumori benigne şi maligne, boli
cronice şi infecţioase, demenţă
Alzhemier,
scleroză
multiplă,
tulburări de auz şi de vedere,
accident vascular cerebral, hemoragie
intracerebrală.
Prin RMN se pot diagnostica de asemenea:
• Afecţiuni ale vaselor sangvine intracraniene,
toracice, abdomino-pelvine şi ale membrelor
inferioare
• Boli cardiace la adulţi şi la copii, inclusiv
malformaţiile congenitale
• Tumori localizate la nivelul organelor interne
• Afecţiuni ale coloanei vertebrale, articulaţiilor
umărului,
cotului,
spatelui,
şoldurilor,
genunchilor, degetelor de la mâini şi de la
picioare şi afecţiuni ale ţesuturilor moi (muşchi,
tendoane, ligament etc.)
Imagistica prin Rezonanţă Magnetică a
devenit o tehnică indispenabilă pentru bilanţul
preoperator în neurochirurgie. RMN 3 TESLA
poate să facă o tractografie care permite
planificarea intreventiilor chirurgicale în
neurochirurgie în aşa fel încât medicul să
îndepărteze cât mai puţin din ţesutul sănătos.

Cum te pregăteşti pentru RMN?

În majoritatea cazurilor nu este necesară o
pregătire specială pentru examinarea prin
Rezonanţă Magnetică. Excepţie face examinarea
RMN a abdomenului şi organelor bazinului,
care necesită o pregătire preventivă.
Pregătirea pentru RMN abdominal: cu o zi
înainte de examinare alimentaţia trebuie să fie
uşoară, fără alimente bogate în fibre care pot
să fermenteze (varză, fasole şi alte legume,
fructe), băuturi carbogazoase, pâinea neagră şi
produse lactate.
Se vor administra adsorbante intestinale şi
antiflatulente (cărbune medicinal, simeticonă).
În ajunul examinării se recomandă curăţirea
intestinelor cu produse laxative administrate
oral sau prin clismă de curăţare la sfârşitul
zilei. Investigaţia se efectuează pe stomacul
gol, la cel puţin 6-8 ore de la ultima masă.

Ce trebuie să ştii despre derularea
examinării RMN?

Pentru examenul RMN, persoana examinată se
aşează în poziţie culcat pe o masă mobilă care
culisează în interiorul unui tub (electromagnet)
cu lăţimea de 50-60 cm şi lungimea de 2 metri.
O antena plasată în dreptul regiunii care trebuie
examinată trimite undele electromagnetice
care vor permite obţinerea imaginilor. Un
examen RMN durează minim 20 de minute, în
medie 30 de minute, examinarea putând să se
prelungească până la o oră. În tot acest timp
persoana examinată trebuie să stea nemişcată.
Poate să comunice prin intermediul unui
microfon cu medicul care se află în exteriorul
sălii de examinare.
În perioadele de achiziţie a seriilor de imagini
când se aud zgomote repetate, persoana
nu trebuie să se mişte şi în funcţie de zona
examinată - să ofteze sau să înghită. Orice
mişcare produce un artefact de mişcare şi
genereaza imagini neinterpretabile.

Cine nu poate efectua RMN?

Deoarece Rezonanţa Magnetică Nucleară
utilizează un câmp magnetic foarte puternic,
prezenţa obiectelor metalice trebuie obligatoriu
exclusă în camera de examinare, pe corpul şi în
corpul persoanei examinate.
RMN este absolut contraindicată pentru
persoanele care prezintă pacemaker cardiac,
valvă artificială metalică, stimulator cerebral
profund, implant cohlear, proteze articulare sau
materiale de osteosinteză, stenturi vasculare,
fragmente metalice la nivelul părţilor moi.
RMN este de asemenea contraindicată
persoanelor cu insuficienţă renală severă şi
femeilor gravide în primul trimestru de sarcină.
Frica de spaţii închise poate să fie o problemă
serioasă şi poate împiedica realizarea
procedurii. De aceea, RMN nu se recomandă
persoanelor care suferă de claustrofobie.

Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
Competență Apifitoterapie,
Acupunctură și Homeopatie
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INTERVIU

Farmacistul
Alphega
- aproape de tine!

Corina Ionescu, farmacist coordonator, Farmaciile Magic Farm.
Ce reprezintă profesia de farmacist
pentru dumneavoastră şi ce v-a inspirat
să optaţi pentru ea?

Iniţial mi-a plăcut foarte mult chimia, încă din
şcoala generală am fost pasionată de ea, apoi şi
biologia a devenit o a doua pasiune pentru mine
- mi-a plăcut să descopăr secretele plantelor,
dar şi să învăţ anatomia în detaliu. Profesorii
m-au sfătuit să aleg medicina, dar eu am simţit
că farmacia mi s-ar potrivi mai bine, astfel că în
clasa a XII-a, spre mirarea familiei, am anunţat
că farmacia va fi alegerea mea. Facultatea de
Farmacie UMF Carol Davilla m-a surprins total,
a fost foarte greu, dar şi foarte frumos! Încă
simt în nări mirosul laboratoarelor de chimie.
Apoi, primii ani din carieră i-am petrecut într-o
farmacie cu program non-stop care avea şi
laborator, unde am avut ocazia să învăţ foarte
multe despre profesia de farmacist şi să cunosc
multe tipologii de pacienţi.

Cum a început povestea farmaciilor Magic
Farm? Vorbiţi-ne puţin despre istoricul
acestora.

Farmaciile Magic Farm aparţin unei doamne
deosebite, de profesie profesor de matematică,
care a intrat în această afacere acum
şaptesprezece ani. A început cu înfiinţarea unui
mic depozit farmaceutic, urmat la scurt timp
de înfiinţarea primei farmacii, pe bulevardul
Mircea Vodă. Apoi treptat, pe parcursul anilor,
afacerea s-a dezvoltat, iar atenţia focalizânduse pe farmacii, depozitul a fost închis. Din
anul 2014, afacerea înglobează zece farmacii.
Condusă de un om calm şi cald, care respectă
farmacistul şi profesia de farmacist, această
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firmă a reuşit să treacă peste greutăţile cu
care s-a confruntat farmacia individuală pe
parcursul anilor, să se dezvolte şi sperăm că, în
parteneriat cu Alphega, să clădim un viitor sigur
pentru farmaciile cu tradiţie din România.

Dacă ar fi să vorbiţi despre provocările
pe care le aveţi că farmacist coordonator,
care sunt ele?
Este în primul rând un pionierat în cadrul
farmaciei noastre. Ocup această funcţie din mai
2016, şi împreună cu doamna Reli Dumitraşcu,
administratorul grupului de farmacii Magic Farm,
am creat atribuţiile şi obligaţiile acestui rol, am
identificat noi oportunităţi, zone în care ne putem
dezvolta mai bine, dar şi puncte slabe la care avem
de lucru pentru a deveni mai buni, mai performanţi.

Ce sfaturi aveţi pentru tinerii farmacişti
sau studenţi care au de gând să
coordoneze, la un moment dat o farmacie?

Să se bucure de studenţie, să lege relaţii
frumoase cu colegii în cadrul facultăţii! Lumea
farmaceutică este mică şi oricând poţi reîntâlni
un fost coleg. Facultatea este un laborator în
care se creează ’’esenţă de farmacist’’, iar mai
departe, în funcţie de mediul de lucru în care
ajunge fiecare, se vor identifica proprietăţile şi
calităţile acestei ’’esenţe’’.
Să conduci o farmacie în zilele noastre
presupune să fii trecut prin toate, să înţelegi
pacientul şi să ai mereu cele mai bune soluţii
pentru acesta, să îţi înţelegi colegii asistenţi
sau farmacişti şi să fii sursa lor de inspiraţie, să
poţi motiva o echipă indiferent de greutăţile cu
care se confruntă, să poţi crea o relaţie etică şi

funcţională cu medicii prescriptori şi să ai simţ
practic.

Care consideraţi că este rolul unui
farmacist într-o comunitate? Cum
contribuiţi dumneavoastră şi echipa
dumneavoastră la viaţa comunităţii?

Rolul farmacistului în comunitate este, clar, unul
de prevenţie şi identificare a bolilor şi patologiilor
publicului, fiind un rol de triaj. De exemplu, cum
ar fi pentru sistemul medical şi aşa împovărat,
ca toţi oamenii cu ’’răceală banală’’ sau cu
’’migrenă’’ să se adreseze direct medicului de
familie? Este mult mai practic şi pentru sistemul
medical ca aceştia să vină întâi în farmacie, unde
sunt triate cazurile şi cele acute sau complicate
sunt direcţionate ferm către medic.
Tot farmacistul încheie lanţul actului medical,
fiind cel care vede pacientul când îi eliberează
reţeta, acordându-i acestuia toate sfaturile
referitoare la posologie, interacţiuni sau reacţii
adverse şi regimul de viaţă recomandat.
De aceea în cadrul farmaciilor Magic Farm ne
străduim să identificăm cât mai corect nevoile
pacienţilor, să le oferim cele mai bune soluţii şi
sfaturi şi cred că farmaciştii noştri au făcut asta
cu brio pe parcursul celor 15 ani.

Care este, din punctul dumneavoastră de
vedere, „reţeta de succes” a unei farmacii?

Reţeta de succes a unei farmacii este să investeşti
cât mai mult în oameni, pacienţi şi angajaţi
deopotrivă, şi aici nu mă refer numai la bani, ci
şi la timp, atenţie, dăruire, sprijin, să fii mereu
la curent cu ce este nou în domeniul sănătăţii,
investind în stocuri cu grijă şi pricepere!

Care sunt motivele pentru care pacienţii
revin în farmacia dumneavoastră? Puteţi
să ne daţi câteva exemple?
Pacienţii revin la noi pentru că în cele mai
multe cazuri ne cunoaştem de mult, pentru că
au primit sfaturi care le-au îmbunătăţit vizibil
sănătatea, pentru că le suntem aproape, la
propriu şi la figurat.

Farmacistul Alphega reprezintă farmacistul
de familie. Puteţi să ne descrieţi conceptul
de „farmacist de familie”?

Farmacistul de familie este cel care te cunoaşte
şi îşi aminteşte, atunci când vii cu o reţetă, că
tu suferi de astm (deoarece lunar îţi eliberează
spray-uri) şi că unul din medicamentele
prescrise este contraindicat în astm şi ia
măsuri că să nu suferi prin administrarea unui
tratament necorespunzător. În farmacia de

familie, farmaciştii şi pacienţii au ’’crescut’’
împreună, farmacistul cunoaşte atât de bine
pacientul încât îl înţelege ’’din priviri’’, îl
întreabă despre evoluţia unei anumite boli sau
despre cum îi merge băieţelului care nu avea
poftă de mâncare, după cura de vitamine.

De ce ar trebui să se orienteze pacientul
către o farmacie de familie, spre deosebire
de o farmacie de lanţ? Cum aţi caracteriza
activitatea dumneavoastră într-o astfel de
farmacie?

Farmacia de familie are un aer şi o atmosferă
intimă şi caldă, mai puţin ’’pretenţioasă’’, astfel
că pacientul vine cu încredere şi găseşte aici
tratament nu numai pentru trup, dar adesea
şi pentru suflet. Într-o farmacie cu tradiţie,
sfaturile profesioniştilor, cunoştinţele complexe
dobândite după mulţi ani de experienţă, empatia
şi răbdarea constituie cartea noastră de vizită.

Ce s-a schimbat pentru echipa Magic Farm
odată cu aderarea la programul Alphega?

Aderarea la Alphega a fost ca o briză de aer
proaspăt pentru noi! Era o schimbare mult
aşteptată. Aspectul farmaciilor s-a îmbunătăţit
vizibil, suportul informaţional oferit de Alphega
este deosebit de util, iar trainingurile pentru
angajaţi sunt punctul forte al programului.

O farmacie Alphega este o farmacie
aproape de pacienţi. Cum veţi fi mai
aproape de pacienţii dumneavoastră de
acum înainte?

Consider că avem toate şansele să fim şi mai
aproape de pacienţi de când am aderat la
Alphega, prin intermediul noilor campanii
de prevenţie, printr-o mai bună vizibilitate
a farmaciei şi prin abordarea diferită,
personalizată a pacientului.

Aveţi un mesaj
dumneavoastră?

pentru

pacienţii

Suntem mereu deschişi la cerinţele şi nevoile
dumneavoastră şi promitem să ne adaptăm şi
să ne îmbunătăţim continuu serviciile, pentru
ca farmaciile Magic Farm să reprezinte cea mai
bună alegere!
Corina Ionescu, Farmacist coordonator, Farmaciile
Magic Farm, Bucureşti
A absolvit Facultatea de Farmacie UMF Carol
Davila Bucureşti, în 2005. A ocupat funcţia de
farmacist diriginte opt ani, a lucrat doi ani ca
farmacist în Marea Britanie, iar din mai 2016 este
coordonatorul farmaciilor Magic Farm.
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AFECȚIUNI

Dureri de gât

- câteva sfaturi pentru ameliorarea lor
Agenţii patogeni tipici pentru durerile acute de
gât sunt: răcelile, inflamarea amigdalelor sau
alte inflamaţii din cavitatea bucală şi a gâtului,
provocate de viruşi sau uneori (mai rar), de
bacterii. Există şi infecţii mai grave, precum
scarlatina sau difteria, care se manifestă,
printre altele, şi prin dureri de gât. Răguşeala
indică faptul că inflamaţia a cuprins laringele şi
corzile vocale.
Alte cauze: inflamaţii grave ale esofagului sau ale
ganglionilor limfatici. Durerile de înghiţire fără
dureri de gât pot indica prezenţa unei surse alergice
sau prezenţa unei afecţiuni a glandei tiroide.

Tratamentul durerilor în gât

• Hidratarea din plin: pentru a scăpa de durerile
de gât, este foarte important să vă hidrataţi
suficient. Prin lichidele consumate, mucoasa
se menţine umedă, iar viruşii răcelii nu se mai
pot înmulţi la fel de bine. Plantele medicinale
au efect bacteriostatic şi antiinflamator şi pot fi
folosite fie pentru gargară sau consumate sub
formă de ceai.
• Gargara cu apă sărată şi călduţă (1/4 linguriţă
de sare în 0,2 litri de apă caldă) se numără
printre remediile naturale. Ceaiurile de muşeţel
şi salvie sunt şi ele potrivite pentru gargară (în
concentraţie bogată şi infuzie lungă).
• Împachetările în jurul gâtului sunt apreciate
de multe persoane, deoarece reuşesc să
amelioreze durerea. Pentru acestea, este
folosit un prosop de bucătărie, scufundat în apă
rece sau caldă (în funcţie de durere), stors şi
aşezat în jurul gâtului.
• O cură de transpiraţie este benefică după
o baie caldă. Staţi la căldură, în special cu
gâtul şi picioarele – veţi fi cu un pas mai
aproape de însănătoşire.
• Remediul cel mai eficient: cei care simt
dureri de gât, care au febră şi o stare
generală proastă, ar trebui să își ia o zi
liberă ca să se odihnească. Odihna este
remediul pe care deseori îl trecem cu
vederea.
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Când este cazul să vă adresaţi medicului?

• Atunci când durerile de gât durează mai mult
de trei zile;
• Dacă durerile sunt însoţite de senzaţie de sufocare,
probleme de respiraţie şi dureri la înghiţire;
• Când durerile se resimt accentuate pe o parte
a gâtului sau apar în urma suprasolicitării vocii;
• Când ganglionii limfatici sunt foarte inflamaţi;
• Dacă resimţiţi durere atunci când încercaţi să
deschideţi gura;
• Când temperatura corpului se menţine
ridicată (38 grade Celsius mai mult de 3 zile)
sau când depăşiţi temperatura de 39 de grade
Celsius - în rândul adulţilor sau 40 de grade
Celsius în rândul copiilor;
• Când durerile în gât sunt însoţite de apariţia
unor pete roşii pe piele sau dacă limba se
colorează într-un roşu intens;
• Când răguşiţi spontan sau foarte accentuat;
• Când durerile de gât sunt foarte frecvente (în
cazul adulţilor, mai des de patru ori pe an), iar
remediile naturale nu mai sunt de ajutor.
În cazul durerilor de gât resimţite de copiii
foarte mici, adresaţi-vă din timp unui medic.

AFECȚIUNI

Calculi în
vezica biliară

- este necesară intervenția chirurgicală?
Vezica biliară cu calculi poate fi dureroasă

Vezica biliară are forma unei pere şi este
o anexă a ficatului. Este localizată pe faţa
viscerală a ficatului, în regiunea fosei vezicii
biliare. Sarcina vezicii biliare este de a stoca
secreţia hepatică necesară digestiei grăsimilor.
La nevoie, peretele vezicii se restrânge – prin
control nervos sau hormonal şi elimină lichidul
biliar în duoden.
Factorii de risc pentru calculii biliari sunt,
pe lângă alimentaţia bogată în grăsimi şi
carbohidraţi, nivelul crescut al colesterolului
şi obezitatea, dietele radicale şi cele care
presupun abţinerea drastică de la mâncare.
Alimentaţia săracă în fibre vegetale nu este
nici ea avantajoasă, deoarece colesterolul este
preluat în cantitate mai mare din intestin.

Când este necesară îndepărtarea
chirurgicală a vezicii biliare?

Atunci când în vezica biliară se constată
prezenţa calculilor, iar colica biliară durează
peste 15 minute, vezica biliară poate fi
îndepărtată chirurgical printr-o metodă minim
invazivă (colecistectomie). Organismul uman
este capabil să funcţioneze şi fără vezica biliară.
Chiar dacă anumiţi calculi pot fi toleraţi fără a
crea probleme, intervenţia este necesară dacă
se constată prezenţa polipilor în vezica biliară,
deoarece polipii ar putea cauza dezvoltarea
unui cancer biliar.
De asemenea, vezica biliară este îndepărtată şi
în cazul în care calculii au dimensiuni de peste
3 centimetri sau în cazul aşa-numitelor vezici
biliare de porţelan, cunoscute pentru riscul
sporit de dezvoltare a cancerului. În cazul în
care indicaţia pentru operaţie a fost stabilită
corect, peste 85% din pacienţii operaţi au de
profitat de pe urma intervenţiei.
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Îndepărtarea vezicii biliare nu este
întotdeauna soluţia

În cazul în care din ecografie reiese prezenţa
calculilor sau a nisipului în vezica biliară, care
însă nu provoacă nicio durere, nu este necesară
intervenţia chirurgicală pentru îndepărtarea
vezicii biliare.
Persoanele care suferă de calculi biliari şi
prezintă simptome precum balonarea şi
senzaţie de saturaţie pot încerca un tratament
cu acidul ursodeoxicolic în doze foarte mici.
Acest acid are un efect antiinflamator şi inhibă
formarea calculilor, golirea vezicii şi stimulează
funcţia bilei.

Când calculii biliari ajung în tracturile
biliare

Calculii biliari pot fi distruşi şi prin unde
care acţionează din exterior (litotripsie
extracorporeală cu undă de şoc resp. ESWL).
Este posibilă distrugerea a până la trei calculi
o dată. Condiţia pentru ESWL este ca tracturile
biliare să fie libere, pentru a permite eliminarea
materialului distrus prin colon.
De regulă, în special după
aplicarea ESWL, în termen
de trei-cinci ani, calculii
biliari reapar. Însă,
cei care îşi schimbă
stilul de viaţă în
”mai puţin gras
şi
mai
puţin
colesterol”
vor
reuşi să piardă
şi kilogramele în
plus şi să prevină
formarea
altor
calculi.

FARMACISTUL
ALPHEGA

Cura de slăbire
- între mit și realitate

Motto-ul meu favorit este:”Nu poți să fii convingător dacă nu ești convins!”
Primăvara aduce cu ea dorința noastră, a tuturor, de a fi mai frumoși, mai
activi și mai fericiți!
Suntem invadaţi de informaţii despre cum să
ne păstrăm sănătatea şi cum să ne tratăm când
suntem bolnavi. De la recomandări despre ce
este hrănitor şi ce este otrăvitor, până la soluţii
la îndemâna oricui pentru vindecarea bolilor.
Găsim reţete pentru orice!
Dacă ar fi să ţinem cont de ele, viaţa noastră
ar fi o cursă infernală pentru a găsi şi a pune
în practică procedee şi produse care ne scapă
definitiv de calviţie, poliartrită, depresie, sughiţ,
negi, ciuperca piciorului etc.
Unii ne învaţă cum să trăim mai mult şi mai
bine făcând un ”lucru simplu” sau aplicând
zilnic un ”secret miraculos”, pe care farmaciştii,
bineînţeles, l-au ţinut ascuns! Naivitatea se
plăteşte scump atunci când aceste sfaturi
”garantate” sunt urmate de cei cu afecţiuni
grave, ce ar fi putut fi tratate cu adevărat.

Cum diferenţiem adevărul de iluzie?

Cred însă că ar trebui, să ne gândim pe baza unei
logici simple, că dacă cineva, excesiv de modest,
deşi deţine adevărul, preferă să-l răspândească
în eter decât să-l pună în practică într-un
mod în care să se poată verifica rezultatele,
înseamnă că de fapt nu-şi asumă răspunderea
afirmaţiilor, care nu sunt adevărate.
Amestecând afirmaţii adevărate cu unele
complet false şi profitând de dorinţa noastră
firească de a crede în minuni, dar şi de lipsa
sancţiunilor privind inducerea în eroare, acest
fel de ”consiliere” devine periculos.
Farmaciştii sunt puşi zilnic în faţa unor situaţii
în care trebuie să-şi probeze profesionalismul
şi-n acelaşi timp să demonteze ”mituri” şi false
”tratamente”.
Idei preconcepute, unele chiar periculoase
pentru organism, se vehiculează pe subiectul
curelor de detoxifiere şi al curelor de slăbire.
În fiecare zi, apar reţete infailibile prin care
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Farmacist șef Doina Busuioc,
Farmacia Liant din Timișoara.
A absolvit Facultatea de Farmacie din
cadrul UMF Carol Davila din București
în anul 1981.

poţi pierde uimitor de multe kilograme, într-o
oarecare unitate de timp. Noi, farmaciştii, facem
acele recomandări în care credem şi orientăm
pacientul în labirintul creat de atât de multe
informaţii neautorizate sau contradictorii.
Industria suplimentelor alimentare este bine
reprezentată în farmacii, dar şi în magazine
unde nu există o consiliere adecvată. Pentru
mine, în cei 36 de ani de practică, a fost şi
este o permanentă preocupare acest subiect
şi am ales să recomand acele produse ce au o
eficienţă dovedită, studiate de profesionişti şi
folosite de sute de ani în medicina tradiţională.

Farmacistul, un consilier de nădejde în
lupta cu kilogramele

Tot ceea ce administrăm organismului nostru
poate deveni leac sau otravă, depinde doar de
cantitate şi de necesitate. Ceea ce pentru unii
este o nevoie, pentru alţii poate fi otravă, chiar
dacă vorbim de o vitamină sau de un mineral
esenţial vieţii.

Suntem
atât
de
diferiţi
ca
indivizi şi în
acelaşi timp avem
aceleaşi cauze care ne
îngraşă! De aceea, cred că
fiecare om merită o consiliere
personalizată. Putem slăbi şi putem să
avem o greutate normală fără să ne punem
sănătatea în pericol.
Înainte de a face o recomandare de produse,
în calitate de farmacist, încep un dialog despre
cele mai potrivite şi cele mai nepotrivite
momente pentru a începe o cură de slăbire.
Vorbim de starea de la care pornim, de obiceiuri
alimentare, de regimul de viaţă. Ţinem seama
de afecţiunile pe care le avem şi de eventualele
tratamente pe care le urmăm pentru cele
cronice.
Cu multă sinceritate, vorbim despre ceea ce ar
trebui să obţinem dacă sfatul farmacistului va fi
urmat. În dialog, nu uit să amintesc rezultatele
obţinute de mine, de familie şi prieteni sau

de pacienţii ce au urmat aceşti paşi. Vorbesc
despre cel mai performant computer, corpul
omenesc. Încerc să sădesc în pacient încrederea
în mecanismele lui perfecte de a se apăra, de a
reacţiona la ceea ce i se ”impune”.
Identificăm împreună greşelile de alimentaţie
şi cădem de acord că un plan de mese la ore
fixe, fără ”ronţăieli” şi ”mâncat pe fugă” e mai
important decât hrana însăşi. Vorbim despre
apă, despre fructe şi fibre şi mai ales despre
mişcare, iar abia la sfârşit chemăm ajutoarele
din raft.
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Menopauza
fără tratamente
hormonale
Multe femei se confruntă cu stări neplăcute în timpul menopauzei, precum
bufeuri, transpiraţie în exces şi tulburări de somn. Reducerea acestor
simptome prin tratamente hormonale este însă o temă controversată,
deoarece studiile au arătat că tratamentele hormonale cresc semnificativ
riscul apariţiei cancerului la sân. Astfel, se recomandă să apelaţi la
produsele obţinute din plante pentru reducerea intensităţii simptomelor
menopauzei.
Preparate naturiste în locul hormonilor

Pentru a alina simptomele menopauzei, mulţi
medici prescriu preparate naturiste. Deseori
respectivele preparate conţin extract de
cohos negru (Cimicifuga racemosa sau Black
Cohosh). Astfel de tablete pot fi administrate
împotriva bufeurilor şi a transpiraţiei excesive,
dar şi împotriva iritabilităţii şi a uscăciunii
vaginale. În plus, aceste tablete au şi o
funcţie de protecţie asupra oaselor. Avantajul
preparatelor din extract de cohos negru este
că pot fi administrate împreună cu preparate
hormonale deoarece până în prezent nu se
cunosc interacţiuni între acestea.

Salvie, soia, trifoi roşu şi sunătoare

Pe lângă extractul de cohos negru, simptomele
menopauzei pot fi combătute şi cu extracte
naturale din soia sau trifoi roşu. Eficienţa
tabletelor de trifoi roşu este însă controversată.
Unul din studiile efectuate a demonstrat că
eficienţa acestora împotriva bufeurilor este
similară tabletelor placebo. În schimb, salvia
consumată sub formă de ceai sau tinctură s-a
dovedit a fi foarte eficientă în aceste cazuri.
Multe dintre preparatele prescrise pentru
menopauză conţin şi sunătoare, care este
benefică împotriva stărilor depresive şi de
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anxietate. Reţineţi, însă, că preparatele cu
sunătoare pot interacţiona cu alte medicamente.
Eficienţa preparatelor naturiste necesită timp.
Dacă vă decideţi pentru preparatele naturiste,
trebuie să reţineţi că acestea au nevoie de un
timp mai lung pentru a resimţi efectul. În medie,
sunt necesare 1-2 săptămâni, însă uneori chiar
4-6 săptămâni pentru ca preparatele din plante
să înceapă să îşi facă efectul.

Alimentaţie sănătoasă şi sport în locul
tabletelor

Alimentaţia sănătoasă şi sportul practicat
cu regularitate pot ajuta la reducerea în
intensitate a simptomelor şi scad riscul
dezvoltării osteoporozei. Femeile care practică
sport în aer liber sunt mai puţin predispuse la
tulburări de somn. O alimentaţie sănătoasă la
menopauză include şi un aport optim de calciu,
care se regăseşte atât în preparatele lactate
cât şi în legume. Pentru a reduce simptomele
menopauzei, se recomandă evitarea consumului
de alcool, de tutun şi de cafea.
În anumite cazuri, aceste măsuri simple sunt
suficiente pentru controlul neplăcerilor legate
de menopauză, iar în alte cazuri se recomandă
asocierea cu terapia naturistă.
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Hemoroizii

- îngrijire și tratament naturist
În mod normal, hemoroizii nu sunt percepuţi decât atunci când se
inflamează şi când se manifestă prin mâncărime, senzaţie de arsură,
dureri sau sângerări. În prezent, există numeroase metode pentru
alinarea durerilor provocate de hemoroizi.
Procesul de vindecare a pielii poate fi stimulat
prin băi, unguente şi şerveţele intime speciale,
îmbibate în muşeţel şi hamamelis (nucul
vrăjitoarei). Acestea din urmă au un efect
calmant. Pielea subţire din zona anală nu
trebuie iritată suplimentar şi trebuie lăsată să
îşi restabilească învelişul acid corect.

5 sfaturi

• Folosiţi toaleta numai când simţiţi că aveţi nevoie.
Fiecare persoană are propriul ritm biologic.
• Evitaţi presiunea excesivă în timpul defecaţiei
• Scaunul trebuie să fie suficient de moale şi
bine format.
• Folosiţi numai hârtie igienică moale.
• Nu folosiţi săpunuri pentru spălarea zonei
anale. Acestea pot irita pielea şi pot cauza
eczeme. Apa curată este suficientă.

Îmbrăcămintea

Lenjeria intimă trebuie să respire şi să preia
umiditatea. Optaţi pentru lenjerie realizată
100% din bumbac. Atenţie şi la detergenţii
pe care îi folosiţi pentru spălarea hainelor –
anumite substanţe din conţinutul detergenţilor
pot declanşa alergii.

Asistenţa din farmacii

Hemoroizii de gradul I pot fi trataţi eficient cu
substanţe active care au efect de anestezie locală,
dezinfectant şi antiinflamator. Acestea sunt
disponibile în farmacii sub formă de unguente,
supozitoare sau ca adaosuri pentru baie.
De asemenea, sunt disponibile şi medicamente
pe bază de plante, însă este de reţinut că
acestea acţionează mai puţin rapid decât
medicamentele chimice:
• Extract de castane (sub formă de tablete) –
proprietăţi antiinflamatoare.
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• Arnică şi muşeţel – efect inhibitor împotriva
infecţiilor, disponibile ca adaosuri pentru băi.
• Extractul de hamamelis (nucul vrăjitoarei) are
un efect astringent, calmează mâncărimea şi
acţionează ca un inhibator împotriva infecţiilor.

Sfaturi privind alimentaţia

Alimentaţia echilibrată şi bogată în fibre
vegetale poate preveni dilatarea hemoroizilor.
Serviţi mesele în linişte şi hidrataţi-vă suficient,
respectiv cu minimum 2 litri de lichide zilnic.
Optaţi pentru apă minerală, ceaiuri de plante
şi de fructe. Iată câteva sfaturi pentru alegerea
corectă a alimentelor:
• Pâinea din făină integrală, müsli
• Fructe, legume
• Salată de crudităţi
• Produse lactate, iaurt, brâncă
• 2–3 linguri de tărâţe amestecate cu iaurt sau
suc /zi

Mişcarea

Plimbările în natură, înotul, gimnastica şi
mersul pe bicicletă vă pot ajuta la calmarea
durerilor hemoroidale. Evitaţi practicarea
următoarelor tipuri de sport dacă suferiţi de
hemoroizi dilataţi: tenis, jogging, aerobic,
antrenament de forţă, ridicarea de greutăţi.

ÎNGRIJIRE

Putem slăbi
fără sport
Pentru a putea slăbi fără sport, disciplina este esenţială. Nu trebuie să
urmaţi o dietă strictă, însă trebuie să vă schimbaţi obiceiurile elementare
pe termen lung. Iată în continuare câteva sfaturi care vă vor fi de folos.
Legume și fructe

Consumaţi zilnic cinci porţii de legume şi fructe.
Asiguraţi-vă că aveţi tot timpul la îndemână
un bol cu fructe, castraveţi, morcovi din care
puteţi mânca oricât, fără mustrări de conştiinţă,
deoarece au un conţinut mai mic de zahăr,
respectiv de calorii.

Creşteţi consumul de proteine

Pentru a putea slabi fără a face sport, trebuie
să creşteţi consumul zilnic de proteine la
aproximativ 1,5 grame/kg din greutatea
corporală. Dietele bogate în proteine conţin
puţine grăsimi şi puţine calorii. Aşadar, optaţi
pentru produse precum carnea slabă de pasăre,
peste proaspăt, sana şi iaurt.

Hidrataţi-vă

Dacă doriţi să slăbiţi fără sport, trebuie să
consumaţi zilnic minimum 3 litri de lichide,
preferabil apă sau ceaiuri de plante. Beţi un
pahar de apă înaintea fiecărei mese pentru a
permite senzaţiei de saţietate să se instaleze
mai repede.

Evitarea stresului

Tindem să consumăm mai multă hrană în
situaţiile stresante, de cele mai multe ori în
mod inconştient. Dacă treceţi printr-o perioadă
stresantă, nu uitaţi de exerciţiile de relaxare, de
o scurtă plimbare la aer pentru a vă ajută să vă
repuneţi gândurile în ordine!

Stimularea metabolismului

Anumite substanţe pot ”topi” kilogramele
în plus, prin stimularea metabolismului.
Una dintre acestea este capsaicina, care se
regăseşte în piper şi în ardeiul iute.
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Curăţenia

Fie că spălaţi geamurile, daţi cu aspiratorul sau
călcaţi haine, veţi stimula arderea caloriilor.
Într-o jumătate de oră de spălat geamuri puteţi
arde 80 de calorii, într-o jumătate de oră de
călcat haine veţi arde 100 de calorii şi alte 110
calorii într-o jumătate de oră de aspirat. Foarte
eficiente sunt şi muncile în grădină - fie că daţi
cu grebla sau plantaţi, puteţi arde 150 de calorii
după o jumătate de oră de astfel de activităţi.

Râsul slăbeşte

Zece minute de râs intens pot arde 40 de calorii,
care corespund unei bucăţi de ciocolată. Pe
lângă ras, şi săruturile vă pot ajuta să slăbiţi.
Puteţi arde 20 de calorii/ minut cu ajutorul unui
sărut intens.

Evitaţi viciile

Va trebui să eliminaţi treptat şi anumite vicii,
cum ar fi consumul de alcool şi de dulciuri. Nu
este cazul să le eliminaţi radical, de pe o zi pe
alta, ci treptat, pentru a permite organismului
să se adapteze, dar încercaţi să vă potoliţi pofta
de dulce cu o singură bucată şi nu cu întreagă
tabletă de ciocolată.

Slăbiţi în somn

Puteţi stimula pierderea kilogramelor în plus
consumând anumite alimente la orele corecte.
Astfel, este foarte important să nu serviţi cina la
ore prea târzii şi să eliminaţi carbohidraţii de la
masa de seară. De asemenea, asiguraţi-vă că
respectaţi un program de somn de minimum
7-8 ore/zi.
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Exerciții de relaxare
înaintea somnului
‘‘Somnul este la fel de important pentru om precum trasul cheiţei pentru
ceas.’’ Câtă dreptate a avut Arthur Schopenhauer cu această expresie, care
poate fi confirmată de 30% dintre persoanele din Europa care suferă de
tulburări ale somnului. Ce este, însă, un somn sănătos? Un adult petrece
în medie 7-8 ore pe zi dormind. Seniorii, chiar mai puţin, în jur de 5 - 6 ore.
În timpul somnului, trecem prin mai multe faze,
cu grade diferite de profunzime: somnul adânc,
somnul uşor şi cel cu vise. Trecerea se petrece
între somnul adânc, cel uşor şi somnul cu vise.
În decursul unui somn obişnuit, profunzimea
somnului creşte puternic imediat după
momentul adormirii, scade apoi şi ajunge spre
dimineaţă la o constantă medie a profunzimii
somnului.

Simptome şi cauze

Există diferite tulburări de somn, cuprinse sub
denumirea generală de „insomnie”. Vorbim
despre o tulburare de somn reală atunci când
problemele se menţin pentru o perioadă mai
lungă de trei săptămâni, iar cea de-a doua zi
este marcată de o stare de oboseală şi epuizare.
În această situaţie, se recomandă consultare
unui medic şi stabilirea cauzelor.
Cauzele tulburărilor de somn sunt foarte
diferite: grijile legate de familie, cele
profesionale şi problemele sunt cele care nu ne
lasă să adormim, inclusiv depresiile. Anumite
boli, cum ar fi infecţiile cronice ale ficatului şi
durerile fizice, împiedică şi ele somnul lin şi
sănătos.

Exerciţii simple de relaxare înainte
somnului

Aşezaţi-vă cât mai comod, fără a vă simţi
restrâns. Aşezaţi o mână pe piept şi cealaltă
pe abdomen, chiar sub buric. Inspiraţi şi
expiraţi încet, încercând să vă eliberaţi de
gânduri. Concentraţi-vă asupra respiraţiei,
conştientizând-o.
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Gândurile se răresc, respiraţia devine mai
profundă şi mai liniştită. Odată ce vă simţiţi
relaxaţi, exerciţiul poate fi încheiat.
Cei care sunt foarte tensionaţi pot încerca
acest exerciţiu de yoga:
Aşezaţi-vă pe spate şi cuprindeţi partea din
spate a capului între palme. Mişcaţi apoi încet
mâinile de-a lungul gâtului, cu capul aşezat pe
sol, braţele pe lângă corp şi palmele orientate
în sus. Picioarele întinse şi uşor deschise cu
vârfurile orientate în exterior. Închideţi ochii
şi încercaţi să relaxaţi pe rând fiecare parte
a corpului. Cel mai indicat este să începeţi cu
picioarele. Menţineţi o respiraţie regulată.
Permiteţi gândurilor să vă cuprindă şi să treacă,
până când dispar. Imaginaţi-vă o scară cu 10
trepte pe care le coborâţi pe rând. Rămâneţi
nemişcat pe fiecare treaptă timp de câte
secunde, imaginându-vă cum vă relaxaţi din ce
în ce mai mult cu fiecare etapă. Odată ajunşi la
treapta cu numărul 10, gradul de relaxare este
crescut semnificativ.

ÎNGRIJIRE

Glanda tiroidă

- influențează aspectul exterior și starea psihică
Căderea părului, exfolierea unghiilor şi pielea uscată: atunci când glanda
tiroidă nu mai funcţionează optim, inclusiv aspectul exterior are de suferit.
Aproape jumătate din femeile care suferă de o tulburare de funcţionare
a glandei tiroide se plâng şi de căderea părului şi de probleme legate de
greutatea corporală. Atât hipofuncţia, cât şi hiperfuncţia tiroidiană pot
reprezenta cauzele acestor probleme.
Hiperfuncția tiroidiană: căderea părului,
piele iritată, scădere în greutate, palpitații

Atunci când firele de păr devin tot mai rare şi
mai subţiri, femeile observă că nu mai reuşesc
să îl aranjeze cum obişnuiau. Aceste simptome
indică de regulă o hiperfuncţie tiroidiană
(hipertiroidie). Atunci, cantitatea de hormoni
tiroidieni care ajunge în sânge este prea mare,
iar multe procese din organism funcţionează la
turaţie maximă.
Pe lângă simptomele tipice precum scăderea
în greutate, nervozitatea, transpiraţia în exces,
pulsul accelerat şi tulburările de somn, părul
începe să crească mai repede dar şi să cadă
mai mult, iar unghiile devin mai fragile şi
se exfoliază. Pielea este mai caldă decât în
mod normal, este mai umedă sau mai grasă,
apărând mâncărimile şi iritaţiile.
Persoanele care observă astfel
de simptome ar trebui să
se supună unui control al
glandei tiroide, deoarece,
pe lângă problemele de
natură estetică, hiperfuncţia
tiroidiană poate constitui un
risc serios pentru organism.
Cu cât diagnosticul este mai
rapid, cu atât scad riscurile.
Odată
început
tratamentul
hiperfuncţiei, unele dintre medicamente
pot rezolva problema căderii părului. Cu cât
tratamentul este urmat cu consecvenţă, cu atât
firele de păr vor reîncepe să crească.
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Hipofuncţia tiroidiene: păr deteriorat, piele
uscată, creştere în greutate, depresie
În cazul hipofuncţiei tiroidiene, căderea
părului se numără printre cele mai frecvente
simptome: “Unul din doi pacienţi se confruntă
cu această problemă”, declară Dr. Fink. Pielea
şi părul sunt deseori uscate şi aspre. Unghiile
îşi pierd elasticitatea şi rezistenţa şi uneori se
deformează.
În cazul hipofuncţiei, organismul funcţionează
“la flacăra de veghe” şi, inclusiv temperatura
organismului scade: pielea este rece, palidă,
uneori pleoapele au un aspect inflamat. De
asemenea, pacienţii se confruntă cu stări
permanente de oboseală, de tremur, de scădere
a motivaţiei, depresie, crescând în greutate fără
schimbarea alimentaţiei.

Problemele glandei tiroide sunt
subdiagnosticate

Simptomele tulburărilor glandei
tiroide nu sunt întotdeauna atât
de clar definite, fapt pentru
care rămân nediagnosticate
timp îndelungat. Experţii
sunt de părere că cel puţin o
persoană din zece suferă de
probleme ale glandei tiroide
fără a fi conştienţi. Dat fiind
faptul că în general femeile
şi persoanele peste 45 de ani
reprezintă grupurile de risc pentru
aceste tulburări tiroidiene, controalele
regulate ar trebui să devină o obişnuinţă în
cazul lor.
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Efectele
benefice
ale
căldurii
împotriva
durerilor
Căldura împotriva durerii

În cazul durerilor acute de spate, muşchilor
tensionaţi şi articulaţiilor dureroase, căldura poate
fi foarte eficientă: folosiţi mai multe prosoape
pentru a forma o cuvă. Turnaţi apoi apă fierbinte
în cuva formată şi aplicaţi prosoapele pe locul
dureros.

Împachetări cu nămol şi băi fierbinţi

Împachetările şi băile de nămol sunt folosite de
mulţi ani în tratarea durerilor. Pot fi aplicate local
sau general, la nivelul întregului corp.
Razele infraroşii sunt folosite deseori în cazul
infecţiilor la nivelul sinusurilor sau la urechea
medie. Unele metode presupun şi folosirea
ultrasunetelor, care provoacă încălzirea ţesutului
prin oscilaţiile mecanice.

Cum acţionează căldura?

Organismul îşi reglează temperatura prin
mecanisme complicate. Atunci când temperatura
ambientală este scăzută, organismul încearcă să
reducă la minimum pierderea căldurii în organism,
reducând circulaţia sângelui. Mâinile şi picioarele
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Căldura se numără printre cele
mai vechi metode de tratament.
Ea are efect calmant, relaxant,
stimulează procesele metabolice,
îmbunătăţeşte circulaţia, stimulează
sistemul imunitar şi alină durerile.
Pe cât de variate sunt efectele
căldurii, pe atât de numeroase sunt
şi formele de aplicare. Cea mai
simplă metodă este împăturirea
corpului cu prosoape calde.
Săculeţele cu boabe de cereale,
cu sâmburi de cireşe care pot fi
încălzite în cuptor sau în cuptorul
cu microunde sunt şi ele foarte
apreciate.
sunt primele care resimt temperaturile scăzute.
Atunci când căldura este aplicată din exterior, este
stimulată circulaţia sângelui la nivelul pielii şi al
celorlalte ţesuturi.
Stimularea circulaţiei sângelui conduce concomitent
la o creştere a proceselor metabolice. Ţesuturile
sunt alimentate mai bine cu oxigen şi nutrienţi,
iar produşii metabolici sunt eliminaţi mai repede.
Inclusiv sistemul imunitar este stimulat. Datorită
circulaţiei mai bune a sângelui, celulele imunitare
ajung mai repede la ţesutul afectat. Căldura ajută la
relaxarea muşchilor, a tendoanelor şi ligamentelor
şi alină astfel eventualele dureri acumulate.

Nu şi în cazul infecţiilor!

În ciuda efectelor pozitive pe care le are căldura în
alinarea durerilor, se recomandă atenţie în folosirea
ei. Căldura nu este recomandată împotriva tuturor
durerilor. În cazul durerilor provocate de o infecţie,
căldura ar putea avea exact opusul efectului dorit,
deoarece aceasta poate stimula evoluţia infecţiilor.
Persoanele care nu sunt sigure în ce măsură le-ar
putea fi benefic un tratament cu căldură ar trebui
să se adreseze mai întâi medicului.
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Tinerețe fără bătrânețe
fumat
r
a
n
o
m
l
și viață fără decamoarte!
ncer pu
Vino în perioada 16 ianuarie - 31 martie 2017 în farmaciile Alphega semnalizate
cu afișul campaniei și află mai multe despre campania “Spune Stop fumatului”.
ȘTIAI CĂ FUMATUL ESTE O BOALĂ?
Conform OMS (Organizației Mondiale a Sănătății),
în ICD-10 - Clasificarea tulburărilor mentale și de
comportament, fumatul este încadrat ca fiind boală
cronică:
• Dependență tabagică (WhO ICD 10)
• Dependență nicotonică (APA DSM IV)
DE CE SĂ RENUNȚI LA FUMAT?
O viață sănătoasă
Alege o viață mai sănătoasă pentru
tine și apropiații tăi. Renunțarea la
fumat prezintă o suită de avantaje, atât
pe termen scurt, cât și pe termen lung,
îmbunătățind starea generală de sănătate
și reducând riscul apariției afecțiunilor
cauzate de acest obicei nociv.
Riscul unor boli grave
Dacă pe tine nu te sperie bolile cronice de plămâni,
cancerul cavității bucale, cataracta, anevrismele
aortei abdominale, leucemia mieloidă acută, află că
aceste primejdii se extind și asupra apropiaților tăi, pe
care i-ai transformat încet și sigur în fumători pasivi.
Aceștia sunt soțul/soția și chiar copilul tău!
Fumatul te poate orbi
Oamenii care fumează sunt de patru ori mai predispuși
la orbire, comparativ cu cei care nu au acest obicei.
Mulți indivizi nu cunosc această legătură dintre fumat
și degenerarea maculară, însă ea trezește îngrijorări în
lumea medicală. Degenerarea maculară este o boală
cronică a ochilor care poate cauza pierderea vederii în
centrul câmpului vizual. Până acum, studiile au indicat
că fumatul este responsabil pentru 20 de procente din
cazurile de orbire înregistrate la persoane peste 50 de ani.
Poți evita problema îngrășatului
Contrar credințelor populare care circulă printre
fumători, renunțarea la acest obicei nu aduce creșteri
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în greutate. Este adevărat că în lipsa țigărilor ești
tentat/ă să ronțăi orice, însă aici intervine voința
fiecăruia.
Dacă disperarea de a trage un fum de țigară
te împinge să te răzbuni pe tot ce găsești
în frigider, este absolut normal să iei
proporții. Înlocuiește nicotina cu produse
substitut, cum sunt guma de mestecat
sau plasturii speciali concepuți pentru
cei care vor să renunțe la fumat și astfel
vei evita problemele cu greutatea.
Fumatul îți afectează oasele
De mult timp, acest viciu a fost asociat cu
osteoporoza. Comparativ cu bărbații, se pare
că femeile au un risc mai crescut de dezvoltare
a acestei boli. Spre deosebire de femeile care nu
fumează, fumătoarele produc mai puțin estrogen
și tind să experimenteze menopauza mai devreme,
lucru care poate contribui la pierderea de masă
osoasă.
Fumatul afectează fertilitatea
Dacă plănuiești să-ți extinzi familia în viitorul apropiat,
renunță la otrava ascunsă în pachetele de țigări.
Nicotina are efecte devastatoare asupra aparatului
genital și, nu în ultimul rând, asupra fertilității. Mai
mult decât atât, fumatul este unul dintre principalii
factori care determină sindromul morții subite la
sugar.
Fumatul îmbătrânește tenul
Tenul fumătorilor îmbătrânește prematur din cauza
radicalilor liberi conținuți în fumul de țigară (produc
deteriorarea celulelor). De asemenea, un studiu
efectuat recent de dermatologi a scos la iveală faptul
că fumatul activează producerea unor enzime care
distrug colagenul, principala proteină ce conferă
elasticitate pielii.

ALIMENTAȚIE

60-30-10

- valoarea ideală pentru pauza de prânz
Vă simţiţi obosiţi la locul de muncă? Cu ajutorul unei reguli simple, veţi
reuşi să depăşiţi starea de oboseală şi să redeveniţi productivi.
Trebuie să reţineţi că valoarea maximă a
creativităţii şi concentrării de peste zi se
înregistrează între orele 10 şi 11, după care
productivitatea începe să scadă, iar organismul
are nevoie de o pauză. Potrivit studiilor, una din
zece persoane nu respectă pauza de prânz din
lipsă de timp. 60-30-10: acestea sunt valorile
ideale dacă doriţi să vă refaceţi în pauza de
prânz, pentru a va relua activitatea cu mai multă
energie.

60 procente: începeţi cu Power-Food

Puţin peste jumătate din pauza de prânz ar
trebui dedicată mesei. Însă, nu exageraţi cu
preparatele grele, deoarece acestea vor tura
la maxim digestia şi vor reduce capacitatea de
concentrare. Sfatul specialiştilor: optaţi pentru
preparate din carne slabă, peşte şi în special
legume şi salată. Acestea conţin vitamine
importante şi minerale care vă vor revitaliza.

30 procente: tonifierea membrelor obosite

Chiar dacă vă simţiţi plini de energie la prima
oră, în jurul prânzului simţiţi cum picioarele
devin tot mai grele? Este important să faceţi
mişcare cel puţin în pauza de prânz pentru a
evita durerile de spate şi de ceafă şi pentru a vă
stimula sistemul circulator.
O treime din pauza de prânz ar trebui să constea
într-un scurt program de exerciţii fizice. Cei care
au la prânz o întreagă oră de pauză ar trebui să
se plimbe aprox. 20 de minute la aer curat. Dacă
pauza durează însă numai 15 minute, aerisiţi
încăperea şi faceţi câteva mişcări de întindere.

10 Procente: relaxare

În SUA, aşa-numitul “Power napping”, puiul de
somn de la locul de muncă este deja destul de
răspândit şi de apreciat, deoarece s-a dovedit
creşterea clară a eficienţei după o scurtă
perioadă de somn la mijlocul zilei.

Efect secundar plăcut: hrana ne ajută să
depăşim mai uşor stările stresante, cu
condiţia să mestecam încet şi să nu permitem
distragerea atenţiei. Cei care nu au timp pentru
a servi masa de prânz la cantină ar trebui totuşi
să-şi aducă prânzul de acasă.

Alternativ, chiar dacă nu dispuneţi de condiţiile
necesare pentru un power napping, puteţi
încerca să închideţi ochii câteva momente, să
inspiraţi adânc pe nas şi să expiraţi pe gură.
Repetaţi de patru ori şi vă veţi putea relua
activitatea cu mai multă claritate a minţii.

Pauza de prânz

Masă

Mișcare

Relaxare

1 oră

35 minute în cantină/
restaurant (salată)

20 minute plimbare
în aer liber

5 minute
Power-napping

1/2 oră

20 minute plimbare pe jos până
la brutărie sau alimentară
(chiflă, fructe, iaurt)

8 minute jogging pe
trepte sau în jurul clădirii

2 minute exerciții
de yoga

15 Minute

10 minute - serviți pachetul
adus de acasă

4 minute de exerciții de
întindere cu fereastra
deschisă pentru aerisire

1 minut închideți ochii
și respirați adânc
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Brottrunk
- ruda borșului
Leac de sănătate

Băuturile din pâine fermentată (asemănătoare
borşului) sunt populare în zona răsăriteană a
Europei. Băutura Brottrunk deţine proprietăţi
benefice pentru sănătate şi poate combate
probleme precum constipaţia, afecţiunile
intestinale, dar şi răceală.

Băutură probiotică

Băutura Brottrunk se numără printre alimentele
probiotice. Acestea conţin microorganisme vii
care ajung în intestine. În plus, aceasta este
suficient de rezistentă la sucul gastric şi la
acidul biliar, cât şi la enzimele digestive. Printre
probiotice, se numără bacteriile lactobacillus şi
bifidus. Băutura probiotică Brottrunk conţine şi
bacterii lactobacillus reuteri.

Efecte benefice pentru sănătate

Un studiu efectuat asupra şoarecilor a
indicat o scădere a nivelului de colesterol,
respectiv preîntâmpinarea creşterii nivelului
de colesterol. Spre deosebire de majoritatea
bacteriilor lactice, efectul de scădere asupra
colesterolului a continuat să se menţină inclusiv
după încetarea consumului de probiotice.
Aşadar, lactobacillus reuteri are un
efect pe termen lung asupra nivelului
colesterolului din sânge. Acizii
lactici care se regăsesc în băutură
Brottrunk
întăresc
sistemul
imunitar, stimulează tranzitul
intestinal şi digestia.

Ingrediente

Băutura
Brottrunk
este
benefică şi în tratarea unor
afecţiuni
cronice
precum
neurodermită sau psoriazisul.
În plus, Brottrunk este bogată
în minerale precum zinc, fier şi
mangan şi conţine vitaminele
B1, B2 şi B12.
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Brottrunk este obţinută din numai două
materii prime: apă şi pâine din făină integrală.
Fermentaţia provocată de bacteriile lactice dă
naştere acizilor lactici care conduc, la rândul
lor, la o scădere a valorii pH, ea fiind cea care
asigură gustul acru specific acestei băuturi.

Istoria acestei băuturi

Tradiţia fermentării pâinii cu apă provine din
Rusia. Amestecul obţinut (Kwass) este foarte
bogat în alcool, iar traducerea ar însemna
“băutură acră”. Băutura Brottrunk disponibilă
în magazine este obţinută prin acizi lactici,
aşadar nu conţine deloc alcool. Pentru a asigura
menţinerea proprietăţilor benefice ale băuturii,
se recomandă consumul unui pahar pe zi.
Prin numai cele 6 kilocalorii la 100 ml pe care
Brottrunk le conţine, această băutură este
ideală în timpul dietelor.
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MIȘCARE

Activi și în formă
primăvara
Odată cu apariţia primelor raze de soare şi a căldurii, simţim din nou
nevoie să ieşim în natură şi să reluăm activităţile sportive. Însă, de cele
mai multe ori, ca urmare a lunilor de iarnă, nu suntem pregătiţi să reluăm
mişcarea, ne simţim obosiţi şi fără vlagă. Gata cu scuzele – vă
prezentăm câteva soluţii!
Fără vlagă după
sezonul de iarnă

Faptul
că
ne
simţim
lipsiţi
de vlagă şi de
antrenament
după perioada
de iarnă se
datorează mai
multor motive:
• Lipsa luminii
în lunile de iarnă
şi a razelor UV se
resimte negativ atât
asupra psihicului, cât şi
fizicului. Odată cu creşterea
zilelor, pe lângă dezechilibrul
ritmului noapte-zi, se produce şi trecerea de la
ora de iarnă la cea de vară.
• Alimentaţia nediversificată şi infecţiile
multiple de-a lungul lunilor de iarnă se reflectă
şi în scăderea sistemul imunitar. La acestea
se adaugă deficitul de vitamine, minerale şi
microelemente.
• Schimbarea de temperatură şi acomodarea la
perioada mai caldă, mai luminoasă, poate cauza
dureri de cap, stări de ameţeală sau afecţiuni
metabolice.

Combaterea asteniei de primăvară

Aveţi aici câteva sfaturi pentru a începe cu bine
anotimpul primăverii:
• Ieşiţi la aer, în natură. Mişcarea combate
oboseala, creşte poftă de viaţă şi conferă
energie.
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• Înainte de startul sezonului de jogging sau
a altui sport de anduranţă, începătorii ar
trebui să se prezinte la un consult medical,
pentru examinarea încheieturilor, a inimii şi a
metabolismului.
• Nu vă suprasolicitaţi corpul. Înaintea oricăror
activităţi sportive, începeţi cu o încălzire, prin
depunerea de efort mic spre mediu.
• Începeţi antrenamentele printr-o încălzire şi
exerciţii de gimnastică selective. Veţi evita astfel
întinderile de muşchi şi accidentările.
• Atunci când simţiţi dureri musculare
sau articulare, întrerupeţi antrenamentul.
Exerciţiile uşoare de întindere pot destinde
musculatura încordată.Dacă durerile reapar,
opriţi antrenamentul şi consultaţi medicul.
• Schimbaţi dieta, alegând fructele proaspete,
legumele şi produsele din cereale integrale.
• Beţi multe lichide! Chiar şi printr-o simplă
plimbare în natură, corpul poate pierde până
la un litru de lichide. Pentru menţinerea
proceselor metabolice şi pentru eliminarea
produşilor de descompunere, este absolut
necesar un consum suficient de lichide.
• Odată cu lichidele, corpul pierde şi minerale.
Printr-un litru de transpiraţie sunt eliminate
aprox. 35 mg de magneziu şi 300 mg de potasiu.
Pentru a echilibra pierderile, se recomandă
consumul de tablete de minerale, fără calorii,
care sunt disponibile în farmacii.
• Consumul de vitamine, în special vitaminele
E, C şi betacaroten, echilibrează deficitele
existente şi neutralizează radicalii liberi,
dăunători ţesuturilor.
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LA DRUM
CU ALPHEGA

Polovragi şi
Cheile Olteţului
Continuăm invitaţia noastră de a ieşi din cotidian cu o plimbare prin
abruptele Chei ale Olteţului, unde veţi descoperi depresiunea Baia de Fier
– Polovragi, străbătută de apa Olteţului, una dintre cele mai vechi vetre
românești de pe cuprinsul ţării.
O abatere de 7 kilometri din drumul principal,
spre Munţii Parâng, duce spre comuna
Polovragi, străjuită de uriaşa despicătură
a Cheilor Olteţului, tăiate parcă în calcarul
muntelui. Jos, la 15 metri sub nivelul şoselei, se
zbuciumă, în prăpastie, apa Olteţului.
Ghidul „Cele mai frumoase sate din România”
precizează faptul că n-ar fi exclus ca
denumirea „Polovragi” să fie de origine getodacă, cuprinzând în sine o criptogramă încă
nedescifrată, referitoare la credinţele religioase
şi practicile medicale răspândite în viaţa
strămoşilor noştri. O legendă spune că aici ar
fi trăit zeul dacilor Zalmoxis, iar picăturile ce se
preling din ţurţurii de piatră sunt lacrimile zeului,
pricinuite de cucerirea dacilor de către romani.

Ce puteţi vizita în Polovragi?

Mănăstirea Polovragi este străjuită de Cheile
Olteţului şi de o frumoasă pădure de castani.
Ridicarea mănăstirii a fost începută în 1505,
ctitori fiind Radu Comisul şi Pătru Spătaru, fiii
marelui boier Danciu Zamona. În 1643, Danciu
Paraianu, construieşte biserica actuală, cu
ajutorul domnitorului Matei Basarab, aceasta
fiind restaurată în timpul domniei lui Constantin
Brâncoveanu. Intrarea în incinta mănăstirii
se face printr-o poartă masivă din lemn,
frumos sculptată, iar în pridvorul mănăstirii se
păstrează semnătura lui Tudor Vladimirescu,
cu data de 28 mai 1821. Mănăstirea detine şi
un muzeu, ce adăpostește o bogată colecţie de
icoane pe lemn şi sticlă, precum şi depozitul de
carte veche ce cuprinde peste 3000 de volume
în limbile română, slavonă şi greacă.
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De o parte și de alta a intrării în pridvor se pot
admira cele două reprezentări iconografice,
unice în România, ale mănăstirilor românești
închinate la Sfântul Munte Athos. Chiliile și
celelalte încăperi ale mănăstirii formează,
alături de zidul de incintă, o adevărată cetate
de apărare. Intrarea se realizează pe latura de
sud, printr-o poartă masivă deasupra căreia se
înalță clopotnița ridicată în epoca lui Constantin
Brâncoveanu.
Printr-o poartă din zidul nordic al incintei
mănăstirii, se pătrunde în cea de-a
doua incintă, unde se află bolnița Sf.
Nicolae, o mică bisericuţă, ctitorie
a egumenului Lavrentie, la 1732,
fiind pictată la 1738 de Gheorghe
și Ion - zugravi.
Peştera Polovragi,
un
adevarat
labirint
în
muntele de calcar, a fost
descrisă de Grigore
Alexandrescu
ca
“una din acele cetăţi
încântătoare ce le-a
inventat
imaginaţia
zâmbitoare a poeţilor
arabi”. Pornind de la
Mănăstirea Polovragi,
cea care străjuiește
că o barieră capătul
străzii
principale,
putem urca în chei,
de-a lungul Pădurii
Polovragi, arie naturală
protejată pentru castanul

comestibil și vegetația de tip mediteranean.
Cel mai frumos, pentru a proteja natura, ar fi
să urcăm pe jos distanţa de 200 – 300 metri de
la intrarea în Cheile Oltețului până la peşteră.
Aceasta a fost modelată de apele Olteţului în
banda de calcare jurasice din sudul Munţilor
Parâng şi Căpăţânii. Monumentala intrare în
peşteră este situată în imediata apropiere a
drumului forestier ce urcă în chei, pe care o veţi
observa cu siguranţă.
Peştera menţine o temperatură constantă de 9
grade Celsius și o umiditate medie de 90%, iar
porţiuni din interiorul său au căpătat, în timp,
denumiri precum: Bolta Însângerată, Camera
Albă, Sala Divină. Galeria vizibilă este de doar
800 de metri lungime, din cei peste 9000 de
metri ai săi. Primul sector, de aproximativ 400
m de la intrare, a fost de-a lungul timpului un
refugiu al localnicilor, fiecare având marcat
cel puțin câte un simbol distinct: Scaunul
lui Zalmoxe, cuptoarele de ardere a plantei
polvraga, iar locul ascezei călugărilor (15051968) este marcat de o pictură realizată de un
călugăr.

În sectorul al doilea, peștera devine tot mai
interesantă, cu dantelării de țurțuri, coloane,
domuri, stalagmite, bazine adânci, scurgeri
parietale argiloase, ocru de peșteră, unele
dintre forme căpătând chiar denumiri proprii,
grație spectaculozității lor.
Peștera găzduiește o colonie de aproximativ
300 de lilieci din Ordinul Microchiroptera,
Genul Rhynophus, numit popular liliacul cu
potcoavă, datorită formei de potcoavă a pliului
ce le înconjoară nasul. Performanțele liliacului
potcoavă aflat în plin sezon de vânătoare pot
fi admirate în perioada iulie-septembrie la
Peștera Polovragi. Locul este ușor de descoperit
dacă urcaţi 600-700 de metri de la Mănăstirea
Polovragi.
Un alt obiectiv turistic, mai puţin cunoscut şi
greu accesibil, este Cetatea dacică „Cetăţuia”
de pe platoul Pietrei Polovragiului. Tot aici este şi
“Oborul Jidovilor“, o dolină uriaşă, adâncă de 2,5
metri, cu pereţi abrupţi, despre care se spune că
ar fi funcţionat că staul pentru vitele oamenilor
preistorici. Crucea lui Ursache domină platoul
calcaros, fiind vizibilă din satul Polovragi. Crucea
este cioplită din piatră dură fiind o mărturie a
existenţei Căpitanului de plai Ursache, care a
străjuit pe aceste locuri la sfârşitul secolului
XVIII – începutul secolului XIX.
Cazare în Polovragi găsiţi la câteva
pensiuni, vile şi case cu specific turistic,
localitatea aflâdu-se la o distanţă de
23 de kilometri de Horezu, 54 de
kilometri de Târgu Jiu şi la 68 de
kilometri de Râmnicu Vâlcea.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
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... în medie, rata de respirație a unei persoane este cu o treime mai mare
primăvara decât toamna?
... copiii cresc mai repede primăvara?
... oasele sunt de 5 ori mai puternice decât oțelul?
... fiecare persoană are peste 2000 de papile gustative, dar acestea se
reduc la jumătate după vârsta de 60 de ani?
... mirosurile de banană și de măr pot ajuta o persoană să slăbească?
Adulmecarea acestor alimente ajută la potolirea foamei.
... corpul uman conține destul sulf pentru a ucide toți puricii de pe un
câine, destul carbon pentru a produce 900 de creioane, destul potasiu
pentru a aprinde un tun, destulă grăsime pentru a produce 7 săpunuri
și destulă apă pentru a umple un butoi de 50 de litri?

Sursa brightside.me
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