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EDITORIAL

Alergie sau
intoleranță
alimentară?
Modificările rapide ale mediului şi stilului de viaţă au condus la creşterea
alarmantă a bolilor alergice. La nivel mondial, peste 220 de milioane de
persoane suferă de o formă de alergie alimentară, iar în Europa, numărul
persoanelor afectate depăşeşte în prezent 17 milioane. Academia
Europeană de Alergie şi Imunologie Clinică (EAACI) estimează că
prevalenţa alergiei alimentare s-a dublat în ultimii zece ani.
Alergie sau intoleranță?

Alimentele reprezintă sursă de energie şi de elemente vitale pentru buna funcţionare a organismului.
Pentru unele persoane, anumite alimente pot să producă însă diverse tulburări, unele chiar foarte
severe şi ameninţătoare pentru viaţă. Simptomele neplăcute produse de alimente sunt foarte
complexe şi sunt produse de două afecţiuni diferite, care sunt adesea confundate: alergia alimentară
şi intoleranţa alimentară. Diferenţierea acestor două afecţiuni este foarte importantă, consecinţele
acestora şi modalităţile de tratament fiind diferite.

Alergia alimentară
Alergia alimentară este o reacţie a
sistemului imunitar

Alergia alimentară este o reacţie de
hipersensibilitate mediată imun, o apărare
exagerată a organismului declanşată în urma
ingestiei unor alimente sau aditivi alimentari,
consideraţi periculoşi
de către organism.
Alergia alimentară este provocată în principal
de substanţe de natură proteică din alimente,
după consumul acestora şi uneori chiar la
contactul sau inhalarea particulelor alergene
(ex: inhalarea de fum produs de gătirea
alimentului).

La ce vârstă apare alergia alimentară?

Alergia alimentară se manifestă încă din
copilărie şi poate să apară la bebeluşi odată cu
diversificarea. Un procent de 6-8% dintre copii
sunt alergici la cel puţin un aliment, şi doar 1-3%
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dintre adulţi manifestă o alergie alimentară.
Reacţia alergică la un anumit aliment persistă
pe toată durata vieţii, dar manifestările se pot
atenua sau chiar dispar odată cu înaintarea în
vârstă. Alergiile la ouă, lapte de vacă şi grâu au
tendinţa să dispară după vârsta de 8-9 ani. În
schimb, alergiile la arahide, nuci, peşte şi fructe
de mare persistă în general toata viaţa.
Predispoziţia la alergie se poate moşteni genetic
Factorul genetic pare să joace un rol important
în alergii. Dacă un părinte prezintă o alergie
alimentară, copilul are un risc de 25% de a
dezvolta alergia, iar dacă ambii părinţi prezintă
alergii alimentare, riscul copilul se dublează.
Copii nu moştenesc alergia, ci predispoziţia
la alergii de la părinţi, iar substanţele la care
reacţionează nu sunt neapărat aceleaşi.

Alergia nu apare la primul contact cu
alimentul

Alergia evoluează în două etape. Astfel, după
primul contact cu proteină alergenă se produc
anticorpii IgE, iar la următorul contact se
produce reacţia alergică.

Care sunt alimentele care provoacă
alergii?

Deşi orice aliment poate să declanşeze reacţii alergice,
există alimente cu potenţial alergenic crescut.
90% dintre alergiile alimentare sunt declanşate
de 8 alergeni: laptele, ouăle, peştele, fructele
de mare, arahidele, grâul şi soia.
Alte alimente cu potenţial alergenic sunt:
fructele (piersicile, cireşele, căpşunele, zmeura,
bananele, kiwi, pepenii), condimentele, uleiul
de floarea soarelui, făina de grâu, susanul,
morcovii, feniculul, pătrunjelul.

Atenţie la alergiile încrucişate!

Persoanele care suferă de o alergie alimentară
trebuie să ştie că adesea apar alergii încrucişate
la alegeni din aceeaşi familie sau din alte
categorii. Astfel, grâul dă alergii încrucişate
cu secară, iar arahidele cu nucile. Alergia la
unele fructe (măr, alune) poate să dea reacţii
încrucişate cu unele legume (ţelină şi morcov).
Persoanele care suferă de alergie la polenul
de mesteacăn trebuie să ştie că pot să aibă
reacţii încrucişate la alimente precum: alunele,
murele sau ţelina crudă.

Cum recunoaştem alergia alimentară?

La scurt timp după ingerarea unui aliment la
care persoana este alergica, apar simptome
specifice la nivelul pielii (erupţii, pete, mâncărimi
şi umflături) sau simptome digestive (diaree,
vărsături). În anumite situaţii, pot să apară,
însă, şi alte simptome precum: umflarea limbii,
gâtului, pleoapelor, dificultăţi de respiraţie, etc.
La copiii mici pot sa apară vărsături în jet sau o
criză de astm chiar în timpul mesei.
Simptomele grave de alergie sunt
reprezentate de scăderea tensiunii
arteriale, ameţeală, leşin, confuzie,
umflarea buzelor şi limbii, senzaţie
de sufocare şi se poate ajunge la şoc
anafilactic şi stop cardiac.

Testarea pentru alergeni

Diagnosticul alergiei se bazează pe
teste serice (evidenţierea în sânge a
anticorpilor IgE crescuţi) şi pe teste
cutanate specifice.

Testarea pentru alergeni este foarte importantă,
atât pentru un diagnostic corect, cât şi pentru
controlul terapeutic: alegerea tratamentului
adecvat şi măsuri pentru evitarea alergenilor
depistaţi.

Cum poţi controla alergia alimentara?

Pentru a preveni reacţiile alergice, este important
ca persoana cunoscută cu alergie la un anumit
aliment să evite acest aliment dar şi alte alimente
cu potenţial alergen şi să aibă întotdeauna la
îndemână medicamente antihistaminice, precum
şi o doză de adrenalină, prescrisă de către medic
pentru situaţiile de urgenţă.
Desensibilizările şi imunoterapia reprezintă alte
posibilităţi terapeutice pentru controlul alergiilor.
Imunoterapia alergen specifică este o formă de
vaccinare antialergică care reduce sensibiliatea
la alergeni şi, pe lângă ameliorarea simptomelor,
poate modifica evoluţia bolilor alergice.

Pot fi prevenite alergiile alimentare?

Anumite recomandări ale asociaţiilor ştiinţifice
pentru prevenirea alergiilor alimentare s-au
schimbat în timp. Dacă în urmă cu mulţi ani
se recomandă consumul tardiv al alimentelor
cu potenţial alergen, studiile recente arată că
introducerea timpurie a acestora în alimentaţia
bebeluşilor poate preveni dezvoltarea alergiilor,
cum este cazul alergiei la arahide.Există însă
un consens ştiinţific privind beneficiile alăptării.
Continuarea alăptării în timpul diversificării reduce
semnificativ riscul copilului de a dezvolta alergii.

Intoleranța alimentară
Intoleranţa reprezintă incapacitatea de a
digera un aliment

Intoleranţa alimentară este o hipersensibilitate
individuală la un aliment pe care cei mai mulţi
oameni îl tolerează fără probleme. Incapacitatea
de a digera un aliment se datorează în principal
deficitului sau absenţei unor enzime, aditivilor
alimentari (sulfiţi, monoglutamat sodic), unor
afecţiuni intestinale (boală celiacă, sindromul
de intestin iritabil, boala Crohn) sau stresului.
Se manifestă în special la nivelul sistemului
digestiv, însă poate afecta întregul organism.

Ca urmare a prezenţei unor ingrediente
nedigerate, organismul uman reacţionează
printr-o reacţie întârziată, prin intermediul
imunoglobulinelor IgG, producând o reacţie
inflamatorie de apărare. Principalele consecinţe
ale intoleranţelor alimentare sunt: inflamaţia
intestinală şi scăderea secreţie de serotonină în
intestin.

Intoleranţa alimentară afectează 50 % din
populaţia globului

Intoleranţa este mult mai frecventă decât alergia
alimentară şi este în general subdiagnosticată.
Aproximativ 50% din populaţie, adulţi şi copii,
suferă la nivel global de intoleranţă la unul sau
mai multe alimente. Această incidenţă crescută
se pare că se datorează, în primul rând,
schimbărilor alimentare din ultimele decenii,
agiculturii intensive, organismelor modificate
genetic, aditivilor alimentari, alimentelor
semiprocesate, zahărului, medicamentelor
(antibiotice, antiinflamatoare) şi altor cauze
care perturbă microbiomul (flora normală) şi
sănătatea intestinală.

Caracteristici ale intoleranţei alimentare

Intoleranţa alimentară apare la orice vârstă.
Spre deosebire de alergia alimentară, care
apare imediat după consumul de alimente,
simptomele intoleranţei alimentare apar tardiv,
până la 72 de ore după consumul alimentelor,
iar manifestările nu sunt severe şi nu pun
viaţă în pericol. O persoană poate să prezinte
intoleranţe multiple, la mai multe alimente.
Alimentele cel mai frecvent incriminate în
producerea intoleranţelor sunt: grâul, glutenul,
laptele, fructele (fructoza), legumele, aditivii
alimentari, zahărul şi condimentele.
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Cum se manifestă intoleranţa alimentară?

• Simptome digestive
Intoleranţa alimentară se manifestă, în primul
rând, prin simptome digestive: crampe,
balonare imediat după masă, senzaţie de
disconfort abdominal, diaree, constipaţie,
greaţă, afectarea poftei de mâncare.
• Creşterea în greutate
Alte manifestări care pot să apară în cazul
intoleranţei alimentare sunt : dificultăţi în a
scădea sau a creşte în greutate. Serotonina este
cunoscută ca neurotransmiţător responsabil
de starea noastra de dispoziţie, dar este
considerată totodată şi hormon cu rol important
în reglarea apetitului şi apariţia senzaţiei de
saţietate. Scăderea secreţiei de serotonină la
nivel intestinal se asociază cu depresia şi cu un
consum compulsiv de alimente sau înfometare,
tulburări care afectează controlul greutăţii
corporale.
• Tulburări psihoemoţionale: depresie, stări de
confuzie, migrenă
• Senzaţie de oboseală
• Manifestări cutanate: acnee, eczemă,
urticarie
• Dureri musculare şi osteoarticulare

Diagnosticul intoleranţelor alimentare

Cele mai cunoscute intoleranţe alimentare
sunt intoleranţa la lactoză şi cea la gluten.
Destul de frecventă şi adesea confundată cu
o alergie este intoleranţa la histamină. De
aceea, atunci când se suspectează o intoleranţă
alimentară, primele teste se recomandate
sunt testele pentru depistarea intoleranţei la
lactoză şi gluten. Recunoşterea alimentelor
şi ingredientelor
care produc intoleranţa

alimentară este mai dificilă
decât
depistarea
alergenilor,
având în vedere că simptomele apar târziu după
ingestie, chiar şi la câteva zile distanţă.
Diagnosticul intoleranţelor se bazează pe teste
specifice de sânge, cu identificarea markerilor
imunologici (anticorpii de tip IgG specifici,
sintetizaţi de organism ca mijloc de apărare faţă
de unele alimente) şi testele genetice.

Cum se tratează intoleranţele alimentare?

Dacă în cazul alergiilor, produsele incrimitate
sunt evitate pentru toata viaţa, principiul
de tratament în intoleranţe se bazează pe
eliminarea temporară din alimentaţie a acestora,
pentru a permite sistemului digestiv să se

vindece şi să se
desensibilizeze.
După identificarea alimentelor
care produc intoleranţa, acestea trebuie excluse
din alimentaţie pentru o perioadă variabilă de
timp, care poate fi de 2 luni până la 6 luni, în
funcţie de gradul intoleranţei. Alimentele se
reintroduc pe rând, progresiv , în câteva luni.
Se vor consuma cantităţi mai mici din acestea şi
din când în când, nu zilnic. Nu se vor consuma
în acelaşi timp mai multe alimente dintre cele
care au produs intoleranţa în trecut.
Alte recomandări ale specialiştilor vizează
reechilibrarea florei intestinale şi suplimentarea
enzimatică.

Cum vă afectează viaţa alergiile şi intoleranţele alimentare?

Nu există remedii care să vindece aceste afecţiuni, iar evoluţia lor este uneori imprevizibilă.
Persoanele care suferă de alergii sau sunt îngrijorate de intoleranţe alimentare prezintă teamă de
a mânca alimente periculoase şi o grijă permanentă pentru citirea etichetelor alimentelor. Oriunde
servesc masă, trebuie să adreseze întrebări despre toate ingredientele din mâncare. Aceste aspecte
afectează, în mod cert, calitatea vieţii persoanelor care suferă de alergii şi intoleranţe alimentare.

Consultaţi un medic specialist!

Dacă prezentaţi simptome care sugerează o alergie
alimentară sau o intoleranţă, adresaţi-vă unui medic
specialist! Eliminarea anumitor alimente din dieta
zilnică, fără un diagnostic corect şi fără consiliere
medicală, poate duce la dezechilibre severe
ale organismului!

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

Ghimbirul
- rădăcina sănătăţii

Ghimbirul este folosit, în special, pentru tratarea problemelor de digestie,
precum balonarea şi senzaţia de saţietate, dar şi pentru stimularea
apetitului scazut. De asemenea, ghimbirul poate alina şi simptomele
kinetozei (răul de mişcare), precum ameţeala, durerile de cap, greaţa
şi vărsăturile. Ghimbirul influenţează şi sistemul nervos central, prin
blocarea anumitor receptori care reacţionează la serotonină, reducând
totodată şi stările de greaţă.
În China, de exemplu, ghimbirul este folosit
în tratarea febrei, tusei, stărilor de greaţă,
durerilor de stomac şi a diareii. În prezent,
planta de ghimbir este folosită în medicina
tradiţională şi pentru tratarea anumitor forme
de gastrită (inflamarea mucoasei stomacului), a
problemelor digestive şi a apetitului scazut, aşa
cum deja am amintit.
Dat fiind faptul că ghimbirul încălzeşte
organismul din interior, este folosit cu succes
şi pentru tratarea răcelilor. Domeniul principal
în care acesta găseşte aplicare este cel al
condimentării preparatelor şi băuturilor. În
plus, homeopatia apelează la ghimbir şi pentru
tratarea astmului bronşic şi a retenţiei urinare.

Conţinut

Rădăcina de ghimbir conţine 1,5-3% ulei
eteric cu substanţe precum geranial, neral şi
zingiberol. Compoziţia exactă a uleiului eteric
este influenţată, printre altele, de originea
şi de tipul de ghimbir. Alte substanţe active
importante care se regăsesc în ghimbir:
gingerole (antiinflamator) şi shogaole. Gustul
specific al ghimbirului se datorează, în special,
conţinutului de gingerol.

Indicaţii

Ghimbirul este utilizat împotriva problemelor
digestive, balonărilor, senzaţiei de saţietate,
diareii, durerilor de stomac, apetitului scăzut,
răului de mişcare, răului de altitudine,
vărsăturilor, ameţelilor şi a gastritei.
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Dozare

Cea mai răspândită forma pentru consumul
de ghimbir în scop terapeutic este ceaiul.
Pentru acesta, ghimbirul este disponibil şi în
pliculeţe speciale, simplu sau în amestec cu
alte plante. De asemenea, ghimbirul uscat
poate fi achiziţionat şi sub formă de pulbere,
în numeroase preparate combinate sub formă
de sucuri, bomboane, picături şi creme. Doza
zilnică recomandată este de 2-4 grame de
pulbere de ghimbir uscat.
Pentru tratarea cu ghimbir a greţurilor din
timpul sarcinii, este indicat să consultaţi
medicul, deoarece, până în prezent, nu există
studii care să ateste efectul acestuia asupra
fătului. În cazul calculilor biliari, consumul de
ghimbir se recomandă numai după consultarea
medicului curant.
În cazul administrării pe termen îndelungat
sau în cazul unei doze mari, ghimbirul poate
influenţa capacitatea de coagulare a sângelui,
tensiunea arterială şi, în acelaşi timp, nivelul
glicemiei din sânge (scădere). Din acest motiv,
se recomandă atenţie sporită persoanelor
diabetice care se află sub tratament cu
medicamente pentru subţierea sângelui, cât şi
persoanelor cu hipertensiune.

FAMILIE

Automedicaţia
- posibilităţi şi limite

Automedicaţia a crescut simţitor în ultimii ani, iar trend-ul pare să fie
unul ascendent. Aproximativ 35% din populaţie recurge la automedicaţie,
fie din cauza timpului lung de aşteptare pe care l-ar avea de petrecut
la cabinetul unui medic, fie din cauza costurilor suplimentare. Astfel,
mulţi dintre noi ajung să se adreseze direct farmacistului în cazul unei
probleme de sănătate. Automedicaţia are însă propriile limite, şi anume
- atunci când tulburările de sănătate sunt mai grave decât disconforturile
trecătoare, iar cauzele afecţiunii nu pot fi evaluate clar de către bolnav.
Posibilităţile automedicaţiei

Condiţia
pentru
automedicaţie
este
recunoaşterea tulburării şi reacţionarea ca
atare. În cazul tuturor stărilor de disconfort
pentru care nu se cunosc cauzele, se recomandă
vizita la medic.
Înainte de cumpărarea unui medicament care
poate fi eliberat fără reţetă şi pe care nu l-aţi mai
folosit niciodată, solicitaţi sfatul farmacistului
sau al medicului. Înainte de administrare, citiţi
cu atenţie indicaţiile de pe ambalaj.
Dacă medicamentele nu sunt dozate corect sau
nu sunt administrate la orele corecte, efectul
lor ar putea fi puternic diminuat.
Preparatul administrat ajută? Simptomele scad
în intensitate sau observaţi şi apariţia altor stări
de disconfort? Observarea reacţiei propriului
organism reprezintă o condiţie esenţială pentru
automedicaţie.

Limitele automedicaţiei

Cei care nu sunt siguri asupra diagnosticului ar
trebui să solicite întotdeauna sfatul unui medic.
Atunci când stările de disconfort se prelungesc
mai mult de 3-4 zile, este obligatorie consultarea
unui medic.
Nu consumaţi medicamente a căror dată de
expirare nu vă este cunoscută. Nu apelaţi la
picăturile de ochi sau antibioticele folosite de
ceilalţi membri ai familiei. Fiecare antibiotic
trebuie recomandat de un medic, în funcţie de
infecţia de care suferiţi. Picăturile de ochi sunt
valabile un termen scurt după prima deschidere
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a flaconului. Nu le folosiţi după intervalul
precizat în prospect, deoarece ar putea constitui
o sursă de bacterii.
Se impun măsuri deosebite de precauţie
la administrarea medicamentelor în cazul
femeilor gravide, lăuzelor, nou-născuţilor şi al
copiilor. Aceste grupe de pacienţi nu trebuie
să utilizeze medicamente fără recomandarea
medicului, ci ar trebui să consulte medicul,
chiar şi pentru probleme aparent minore.
Copiii au nevoie de alte medicamente decât
adulţii, în special cei foarte mici şi nounăscuţii. Metabolismul acestora funcţionează
diferit, sistemul lor imunitar nefiind maturizat,
iar enzimele şi hormonii din organism
nu funcţionează la capacitatea celor
din
organismul unei persoane adulte. Substanţele
active din medicamente sunt absorbite diferit,
iar acţiunea în organism diferă, la rândul său.
Retineţi, aşadar, ca medicamentele copiilor
vor diferi întotdeauna de cele ale părinţilor.
Adresaţi-vă
întotdeauna
medicului
sau
farmacistului.
Medicina naturistă este considerată, în general,
ca fiind inofensivă. Însă, în multe cazuri, nu este
deloc aşa. Produsele din plante pot interacţiona
cu unele medicamente administrate. Acestea
au, şi ele, la fel ca medicamentele de
sinteză, indicaţii precise, precauţii necesare,
contraindicaţii şi un mod de corect de
administrare care trebuie cunoscut.

Exemple de
limite pentru
automedicaţie

• Problemele digestive,
cum
ar
fi
arsurile
ocazionale de stomac, pot
fi tratate cu uşurinţă, însă,
când arsurile devin frecvente
sau sunt mai grave, pot fi cauzate
de inflamaţiile stomacului sau ale
esofagului, de un ulcer sau chiar de
un cancer de stomac. Automedicaţia este
contraindicată în aceste cazuri. În cazul balonării
ocazionale, se poate apela la automedicaţie,
însă, dacă simptomele nu se ameliorează
după tratamentul simptomatic şi corectarea
greşelilor de alimentaţie, balonarea poate să
nu fie o simplă tulburare funcţională, ci o boală
organică severă. Trebuie apelat la ajutorul unui
medic pentru un diagnostic corect. Nu amânaţi
prea mult clarificarea simptomelor!
• Durerea poate să fie un semnal de alarmă
pentru unele modificări patologice grave.
Abuzul de analgezice poate să mascheze o
boală organică gravă, pentru că medicamentul
calmează durerea, pacientul amână prezentarea
la medic pentru investigaţii şi diagnostic, iar
boala evoluează pe ascuns. O altă atenţionare la
administrarea pe termen lung a analgezicelor
precizează că acestea pot deveni chiar cauza
agravării durerilor de cap, în cazul utilizării
îndelungate.

• Somniferele pot fi şi ele eliberate fără
prescripţie medicală. Tulburările de somn
pe termen lung ar trebui însă tratate sub
supraveghere medicală, după stabilirea
cauzelor.
• Antialergicele care sunt eliberate fără reţetă
trebuie administrate, deoarece, în caz contrar,
alergia s-ar putea agrava. Însă, utilizarea
îndelungată a antihistaminicelor poate avea
efecte secundare grave.
În plus, sunt situaţii în care antihistaminicele
nu reprezintă singurul tratament al unei boli
alergice şi tratamentul incomplet nu rezolvă
problema acută.
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FAMILIE

Prevenirea
alergiei la alune
- noi recomandări

Autorităţile medicale americane recomandă introducerea cât mai
devreme a alunelor în alimentaţia bebeluşilor. Recomandarea a fost
dată publicităţii recent, fiind formulată de Institutul pentru Alergii şi Boli
Infecţioase (NIAID) şi contrazice recomandarea de acum 17 ani, adresată
de Academia Americană a Medicilor Pediatri (AAP), care susţinea că
produsele pe bază de alune ar trebui introduse in alimentaţia copiilor de
peste 3 ani. Institutul pentru Alergii şi Boli Infecţioase îşi argumentează
recomandarea susţinând că în marea majoritate a cazurilor, consumul
timpuriu de alune poate preveni dezvoltarea de alergii.
Un studiu finanţat de Institutul pentru Alergii
şi Boli Infecţioase a demonstrat că riscul
dezvoltării unei alergii la alune în rândul copiilor
este foarte mare la cei care se confruntă cu
eczeme şi cu alergii la ou, dar că acest risc
poate să scadă cu până la 81 procente. Studiul a
procesat datele a 640 de copii. Această reducere
semnificativă a riscului ar putea fi atinsă dacă
părinţii ar începe să introducă alunele în
alimentaţia bebeluşilor încă din a patra lună de
viaţă.
Alergia la alune se dezvoltă, de regulă, în anii
copilăriei şi se menţine de-a lungul întregii vieţi.
Reacţiile alergice sunt uneori atât de violente
încât pot fi fatale. În anul 2010, aproximativ 2%
din copiii americani sufereau de alergie la alune,
adică de patru ori mai mulţi, comparativ cu anul
1999.
Viaţa unei persoane alergice la alune necesită
o stare permanentă de atenţie. Conform
specialiştilor, prevenirea dezvoltării unei
alergii la alune ar însemna salvarea de vieţi şi
reducerea costurilor pentru sănătate. Aceştia
estimează o scădere imediată a numărului de
alergii înregistrate, de îndată ce va fi respectată
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recomandarea Institutului.
În cazul copiilor cu risc sporit de alergie la alune,
se recomandă introducerea lor în alimentaţie
începând cu a patra lună de viaţă, iar pentru
copiii care se confruntă cu un risc moderat de
alergie, doar din luna a şasea.
În cazul în care copiii nu prezintă nicio
eczemă la nivelul pielii sau nicio altă alergie
alimentară, nu se impune nicio recomandare
cu privire la perioada de introducere a
alunelor în alimentaţie. Introducerea alunelor
în alimentaţie este permisă numai odată ce
bebeluşul tolerează hrana solidă. Academia
Americană a Medicilor Pediatri şi-a declarat
sprijinul cu privire la această recomandare.

FAMILIE

Bunăstarea poate
afecta ficatul
Ficatul reprezintă organul central al metabolismului uman şi joacă un
rol decisiv în valorificarea, stocarea şi descompunerea nutrienţilor, prin
producerea a numeroase substanţe, cum ar fi proteinele de coagulare
şi anticorpii. În calitate de organ detoxifiant principal, ficatul este expus
la numeroşi factori dăunători şi dispune de o capacitate enormă de
regenerare.
Cum se manifestă problemele hepatice?

Printre cele mai frecvente simptome care indică
prezenţa unor probleme hepatice, se numără
balonările, stările de saţietate, constipaţia sau
diareea, intoleranţa la grăsimi şi alcool. Uneori,
poate fi resimţită şi o presiune subcostală dreaptă,
în special în poziţia culcat sau la aplecare, mai
ales atunci când pacientul se confruntă simultan
şi cu o infecţie a vezicii biliare.
Dat fiind faptul că ficatul este responsabil
pentru descompunerea hormonilor, afecţiunile
hepatice pot fi însoţite de un libido scăzut,
disfuncţii sexuale, creşterea sânilor la bărbaţi
şi, în special, de migrene.

Afecţiunile hepatice pot reprezenta un
sindrom al bunăstării?

Parţial, da. Prea mult alcool, prea mulţi factori
nocivi, cum ar fi poluarea, medicamentele
chimice, metalele grele din plombe sau
cosmetice, dar şi stresul şi furia afectează starea
de sănătate a ficatului. La acestea se adaugă o
dietă prea bogata în grăsimi, un consum prea
mic de lichide şi lipsa mişcării. Corpul elimină
toxinele prin ficat, colon şi rinichi, dar şi prin
transpiraţie. Astfel, se recomandă sedinţe
săptămânale la saună pentru o detoxifiere mai
bună a organismului.

Frecvenţa afecţiunilor hepatice

Se înregistrează o creştere a numărului
cazurilor bolilor hepatice cauzate de stres, de
stări de epuizare, migrene sau chiar depresii
condiţionate de boli ale ficatului. Din păcate, în
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numeroase cazuri, acestea nu sunt recunoscute
ca fiind boli condiţionate hepatic şi, astfel, nici
nu se aplică tratamente specifice.

Când devine consumul de alcool critic
pentru ficat?

Pentru că dispun de un ficat mai mare şi de
mai multă masă musculară, bărbaţii tolerează,
de regulă, mai mult alcool decât femeile. În
general, este valabilă următoarea regulă: o
jumătate de litru de bere sau un sfert de litru
de vin consumat zilnic nu va dauna ficatului.
Însă, dacă vom consuma zilnic un litru de bere
sau o jumătate de litru de vin, daunele la nivelul
ficatului nu vor întârzia să apară.
Regula nu se aplică în cazul consumului de
băuturi spirtoase. În cazul femeilor, aceste
cantităţi scad în funcţie de greutatea corporală.

Alimentaţia grasă: când devine critică
pentru ficat?

Atunci când bila este afectată, pacienţii se
confruntă cu o senzaţie de presiune în partea
dreaptă a abdomenului superior. De asemenea,
scaunul are o culoare mai deschisă, apar
balonările, zgomotele intestinale, diareea sau
constipaţia. În cazul obturării tractului biliar cu
calculi, al infecţiilor sau al crampelor care pot
avea şi cauze emoţionale, scaunul poate avea o
culoare aproape albă.
Aceşti pacienţi ar trebui să evite uleiurile, în special
pe cele încălzite la peste 60 grade, putând găti cu
unt, ca alternativă. De asemenea, în salate, trebuie
să folosească numai uleiuri presate la rece.

FAMILIE

Diverticulii

- ce sunt şi cum evoluează?
Diverticuloza se numără printre cele mai frecvente afecţiuni ale colonului.
Pentru persoanele cu vârstă între 40 şi 60 de ani, s-a constatat o creştere
a frecvenţei cazurilor de diverticuli de 7-12% şi de 40-50% la persoanele
cu vârsta de peste 60 de ani.
Definiţie: ce sunt diverticulii?

Denumirea “diverticul” provine din limba
latină şi înseamnă deviere. Diverticulul este o
formaţiune de mici dimensiuni, având forma
unui sac şi poate apărea în diferite organe. Dacă
informaţiile nu sunt mai detaliate, referirea se
face de regulă la diverticulii de colon. Atunci
când aceste formaţiuni nu sunt izolate, ci, din
contră, apar într-un număr mai mare, vorbim
deja de diverticuloză. Iar atunci când avem de-a
face cu o infecţie a acestor diverticuli, vorbim
despre diverticulită.

Cauze: cum apar diverticulii?

Cauza exactă a apariţiei acestor formaţiuni nu este
încă foarte clară. Există păreri care pun această
problemă pe seama obiceiurilor alimentare. Spre
exemplu, vegetarienii care consumă un număr
semnificativ mai mare de fibre vegetale sunt
mult mai puţin afectaţi de diverticuloză decât
persoanele cu o alimentaţie omnivoră.

Simptome: cum se manifestă?

Diverticuloza este deseori lipsită de simptome,
adică în cazul a 80% dintre cei afectaţi.
Deseori, diverticulii sunt descoperiţi cu ocazia
colonoscopiei. Numai în cazul a 20% dintre
pacienţi se resimt şi probleme de sănătate, cum

ar fi balonarea, durerile de stomac, în special
în partea stângă a abdomenului inferior şi
constipaţia care alternează cu diareea.
Complicaţiile severe sunt rare şi necesită
intervenţia medicală de urgenţă. Printre
acestea, se numără prezenţa sângelui în scaun.
Atunci când diverticulii se infectează, avem
de-a face cu diverticulita. Simptomele sunt
asemănătoare apendicitei: crampe dureroase,
lipsa poftei de mâncare, greaţă, vărsături,
deseori şi stări febrile.

Tratament: alimentaţie şi operaţie

Diverticulii formaţi nu se retrag, însă, printr-o
alimentaţie bogată în fibre vegetale, puteţi
evita apariţia complicaţiilor şi formarea altor
diverticuli, aceasta fiind recomandată ca
măsură preventivă pentru pacienţi. Pentru
alimentaţia zilnică, ea presupune să consumaţi
produse din făină integrală, legume şi fructe din
plin şi reducerea alimentelor de origine animală
(carne, mezeluri, ouă, etc.).
Pentru a permite colonului să se adapteze la
noua formă de alimentaţie, schimbarea trebuie
realizată treptat şi lent. Un alt aspect important:
hidratarea suficientă pentru a pune la dispoziţia
fibrelor vegetale o cantitate suficientă de
lichide. Puteţi suplimenta consumul zilnic de
fibre vegetale printr-o porţie de tărâţe de grâu.
În cazul diverticulitei, medicul vă va recomanda
măsuri de tratament
precum renunţarea
pentru o perioadă de timp la hrana solidă, în
special în timpul unei internări în spital, şi
înlocuirea ei cu perfuzii şi antibiotice. Dacă
însă este necesară secţionarea intestinului ca
urmare a infecţiei constante, operaţia poate fi
realizată laparoscopic.
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Dragi tătici,
petreceţi timp
cu cei mici!
Ce pot face taţii al căror program de muncă nu le permite să petreacă mult
timp cu copiii? Foarte simplu: trebuie sa acţioneze! Distribuirea sarcinilor
este în continuare cea clasică: bărbatul este cel care asigură marea parte a
câştigului, în timp ce femeia preia sarcinile de familie. Acest fapt dă naştere
unui conflict în rândul bărbaţilor care ar dori să fie mai implicaţi în creşterea
copiilor, însă locul de muncă le consumă majoritatea timpului. Astfel, în
medie, le rămân, zilnic, doar 75 de minute pe care le pot petrece cu copiii.
Descoperirea reciprocă

Drumeţii în pădure, excursii la ţară, căţărări,
seri de lucru manual, pregătirea micului dejun
sâmbăta - iată câteva activităţi pe care taţii
le pot face alături de copii. Fie că este vorba
de o activitate sportivă sau plină de fantezie,
taţii vor să le ofere celor mici momente de
aventură. Hobby-urile practicate împreună
întăresc încrederea reciprocă şi accentuează
sentimentul de ”noi”. Prin jocuri, taţii şi copiii
află mai multe unul despre celălalt şi ajung să
comunice mai uşor.
Tot mai multe societăţi recunosc importanţa
familiilor funcţionale pentru angajaţi. În
discuţiile purtate după programul de lucru, se
schimbă sfaturi nu doar în materie profesională,
ci şi în ceea ce priveşte creşterea celor mici.
Mamele sunt de cele mai multe ori foarte
pregătite şi informate şi îi sfătuiesc pe taţi cum
să abordeze anumite situaţii.
Însă, când vine vorba de educaţie, este mereu
loc de mai bine. Cu cât participarea taţilor la
creşterea copiilor este mai mare, cu atât cei
mici vor avea de profitat. Copiii taţilor activi sunt
mai sensibili, se remarcă printr-o fixare mai
scăzută a rolurilor în funcţie de gen, dovedesc o
rezistenţă sporită la stres şi competenţe sociale
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mai bune. Cu cât taţii îşi dau mai mult silinţa să
participe în creşterea copiilor, cu atât progresul
de dezvoltare al acestora va fi mai semnificativ.

Participare

Inclusiv viaţa de familie şi de cuplu au de profitat
atunci când taţii petrec mai mult timp alături
de cei mici. Se pot crea anumite ritualuri, cum
ar fi telefonul dat celui mic atunci când iese
de la şcoală sau plimbarea pe care o puteţi
face în zilele cu program mai scurt. Atunci
când taţii petrec puţin timp alături de cei mici,
timpul petrecut împreună trebuie să fie unul
de calitate, în care ei se concentrează exclusiv
asupra copiilor, iar acest lucru nu înseamnă
doar întrebări despre experienţele lor, deoarece
răspunsurile vor fi cu siguranţă monosilabice.
Taţii ar trebui să le permită copiilor să ia parte la
viaţa personală, povestindu-le despre locul de
muncă, de exemplu. Astfel, se dezvoltă subiecte
de discuţie, cei mici află cu ce se ocupă tatăl
atunci când nu este acasă şi ajung să înţeleagă
de ce timpul este atât de scurt uneori. Evitaţi
petrecerea timpului de după program cu alte
sarcini de serviciu. Copiii vor înţelege când tatăl
are nevoie de o pauză, însă nu vor ierta lipsa
permanentă de atenţie.

Măsurarea vârstei pulmonare reprezintă o campanie de evaluare preventivă a riscului apariției bolilor respiratorii și nu înlocuiește consultul medical.

Respiră cât
te țin plămânii!
Tu știi care este vârsta plămânilor tăi?
Testează-ți acum gratuit funcția pulmonară!
Află mai multe informații depre sănătatea plămânilor tăi,
în farmaciile Alphega semnalizate cu afișul campaniei.
Întreabă farmacistul Alphega!

Te așteptăm și pe
www.alphega-farmacie.ro

INTERVIU

Farmacistul
Alphega
- farmacistul familiei tale!

Stânga - Anca Negulici, farmacist (fiica)
Dreapta - Aurelia Trâmbițaș, farmacist șef
și administrator farmacia Thea (mama)

Anca Negulici, farmacist farmacia Thea.
Ce reprezintă profesia de farmacist
pentru dumneavoastră şi ce v-a inspirat
să optaţi pentru ea?

Mama mea este farmacist, iar eu am copilărit
alături de ea în laboratorul farmaciei când
nu avea cu cine să mă lase acasă şi îmi aduc
aminte cu drag de acele momente. Era visul
oricărui copil să se joace cu sticle şi sticluţe,
cutii şi etichete. Aşa că am crescut dorindu-mi
să fiu „ca mama” când mă fac mare.
Părinţii mei au fost primii care mi-au sugerat
să fac facultatea de farmacie, cu mult înainte
de a mă gândi eu serios la asta. I-am ascultat
pentru că asta însemna să ajung să fac ce îmi
doream de mică, în laborator, să fiu „ca mama”.
Pe parcurs, am realizat că lucrurile s-au
schimbat mult şi că nu voi mai sta în laborator
la preparare, aşa cum visam de mic copil.
Am început să descopăr o altă latură a profesiei
de farmacist, rolul important al acestuia în
relaţia cu pacientul şi câte satisfacţii nebănuite
îţi poate aduce această relaţie.

Cum a început povestea dumneavoastră?
Vorbiţi-ne puţin despre istoricul
farmaciei dumneavoastră.

Farmacia Thea este una dintre cele mai vechi
farmacii din oraş, data “naşterii” (achiziţiei)
fiind septembrie 1991. Fiind aproape de gara
centrală şi lângă o piaţă aglomerată, Piaţa
Dacia, era cunoscută în tot oraşul. La început nu
erau multe farmacii în Braşov, aşa că nu aveai
cum să nu fi călcat vreodată în „farmacia de la
gară”, „farmacia de la Dacia” sau mai simplu
„Farmacia 2”.
În timp, am ajuns farmacia „dacă nici acolo nu
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găseşti, înseamnă că nu se găseşte”. Am deschis
încă două puncte de lucru în Dumbrăviţa, în
Satu Nou şi o drogherie în Braşov.
Un alt mare atu al nostru, ca farmacie, este faptul
că suntem printre puţinii din Braşov care mai
prepară atât reţete magistrale, cât şi elaborări,
produse medicamentoase şi dermatologice
după formule proprii sau studiate pe băncile
facultăţii.

Daca ar fi să vorbiţi despre provocările pe
care le aveţi ca farmacist, care sunt ele?

Cred că este provocator, în zilele noastre, să îl faci pe
pacient să aibă încredere în farmacişti, să înţeleagă
că îi dai un sfat competent, obiectiv, fără intenţii
ascunse, că nu îi recomanzi produse cu anumite
beneficii pentru tine ca farmacist, că te gândeşti
la sănătatea lui atunci când îl consiliezi. În ultima
vreme, pacientul are impresia că farmacistul este
doar omul care îl serveşte cu ce îşi doreşte şi că
cea mai bună sursă de informare este pe Internet.
Este dificil să ţii pasul mereu cu tot ceea ce apare
nou în domeniul medical, dar tot acest proces
de învăţare continuă are un farmec aparte. Iar o
adevărată provocare este să consiliezi un pacient
care deja ştie de pe Internet de ce suferă şi cum
se poate trata. Însă, cu ajutorul informaţiilor şi
sfaturilor pe care i le oferi, îi poţi câştiga încrederea
şi schimba percepţia faţă de această meserie.

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

În primul rând, îi felicit pentru domeniul ales.
Este un domeniu frumos, cu multe satisfacţii,
mai ales momentul în care pacientul revine

în farmacie să îţi mulţumească pentru
recomandarea şi consilierea făcute. Dar
reprezintă şi un domeniu complex, nu e un
simplu business, ci o aventură.
Într-o farmacie, trebuie să ai câte puţin din
fiecare – farmacist, medic, psiholog, economist,
manager. Ca persoană, acest domeniu te ajută
să te dezvolţi pe mai multe planuri, să devii
un orator bun, ascultător bun, sfătuitor bun,
manager bun, coechipier bun, strateg bun,
maestru în negocieri şi achiziţii.

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

Farmacistul este un profesionist ancorat în
slujba sănătăţii pacientului, direct implicat în
procesul de tratare şi însănătoşire al acestuia,
este liantul dintre medic şi pacient. El nu doar
eliberează medicaţia prescrisă de medic, ci se
asigură că pacientul a înţeles corect cum trebuie
făcută administrarea, respectarea schemei de
tratament şi uneori efectele secundare ce pot
să apară în urma tratamentului. Eu şi echipa
mea asta încercăm să facem, să consiliem cât
mai bine pacientul şi să îi transmitem cât de
mult putem din cunoştinţele noastre legate de
afecţiunile pe care ni le prezintă.

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

Nu ştiu alţii cum sunt, dar reţeta noastră de
succes a fost întotdeauna seriozitatea întregii
echipe, farmacişti şi asistenţi de farmacie
bine pregătiţi, plaja diversificată de produse
pe care o avem în farmacie, promptitudinea cu
care răspundem mereu la cererile pacienţilor
noştri şi încrederea pe care am câştigat-o de-a
lungul timpului în ochii acestora. Îmi place să
cred că am rezolvat, de-a lungul timpului, orice
provocare apărută în farmacia noastră, acest
aspect făcându-ne mai puternici ca echipa şi
mai puternici în ochii comunităţii în care ne
desfăşurăm activitatea.

Care sunt motivele pentru care pacienţii
revin în farmacia dumneavoastră? Puteţi
să ne daţi câteva exemple?

Pacienţii vin la noi în farmacie pentru că aici
găsesc tot ce au nevoie pentru sănătatea lor: un
sfat avizat, o gama largă de produse, prepararea
reţetelor magistrale emise de medic, respect,
înţelegere, seriozitate şi, nu în ultimul rând, o
echipă unită.

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

“Farmacistul de familie” este acea persoană
la care te gândeşti prima dată în momentul în
care cauţi un sfat, un sprijin în afecţiunea pe
care o ai, persoana la care apelezi atunci când
te doare ceva, pe tine sau pe cineva drag. Este
acea persoană de încredere în sfatul căruia îţi
pui baza, persoana pe care o cauţi sau o suni
atunci când ai o întrebare legată de sănătatea ta
sau a celor dragi. Cred că între calităţile echipei
noastre, una importantă o reprezintă trăsătura
de “farmacist de familie”, acesta fiind este un
concept care ne bucură şi ne face să fim mândri
de profesia noastră.

Ce s-a schimbat pentru echipa Farmaciei
Thea odată cu aderarea la programul
Alphega?

În primul rând, am încercat să reorganizăm
farmacia pentru a ne încadra în standardele
Alphega şi asta ne-a ajutat în a obţine o imagine
mai unitară a produselor expuse. Întreaga echipă
a beneficiat de cursuri de instruire, training
şi perfecţionare în domeniul farmaceutic.
Pacienţii noştri sunt marii beneficiari ai
acestei rebranduiri a farmaciei, ei sunt cei care
beneficiază de cursurile noastre de instruire
continuă, toate cunoştinţele acumulate fiind
puse în slujba sănătăţii lor.

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

Vom merge pe acelaşi drum ca şi până acum,
dar la un nivel din ce în ce mai profesionist.
Vom fi în continuare alături de pacienţii noştri,
ne vom perfecţiona continuu din punct de
vedere profesional, pentru ca pacienţii noştri să
beneficieze mereu de cel mai bun şi avizat sfat
din domeniu. Vom încerca mereu să fim alături
de cei ce intră în farmacia noastră şi să rezolvăm
împreună cu ei orice problema apărută. Fără ei,
noi nu am exista, aşa că pot spune că suntem cu
toţii o mare familie. O familie sănătoasă!
Anca Negulici a absolvit Facultatea de Medicină
şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca,
promotia 2005, şi de atunci este farmacist în
cadrul Farmaciei Thea.
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AFECȚIUNI

Bronşita
acută

- mai frecventă primăvara
Viruşii de răceala îşi fac simţită prezenţa de aproximativ patru ori de-a
lungul unui an, în special atunci când sistemul imunitar scade, ca urmare a
condiţiilor meteo nefavorabile. Ei se transmit rapid pe căile respiratorii şi
provoacă o tuse prelungită – bronşita acută, care se manifestă cu precădere
pe fondul unor condiţii meteo de umiditate şi temperaturi scăzute, aşadar
primăvara şi toamna.
Sistem imunitar scăzut

Sistemul imunitar al persoanelor care nu se
odihnesc suficient este mult mai predispus
infecţiilor, cel mai probabil din cauza lipsei
somnului. Astfel, viruşilor răcelii le este mult
mai uşor să pătrundă în organism. Organismul
este dotat cu funcţii speciale de protecţie
împotriva agenţilor patogeni:
• în nas, aerul este curăţat de praf şi bacterii
datorită firelor de păr foarte fine.
• în bronhii, plămânii pot capta şi alte corpuri
străine trecute de filtrul căilor respiratorii
superioare.
Cel mai important ”agent de protecţie” al căilor
respiratorii este surfactantul, element principal
al secreţiei bronşice. Acesta previne prinderea
viruşilor de mucoasă.

Simptomele bronşitei acute

O infecţie banală poate evolua cu uşurinţă într-o
bronşită, respectiv infecţia mucoasei bronhiilor.
Apariţia bronşitei este favorizată de umiditate,
de gaze şi vapori toxici sau smog, astfel că
primăvara şi toamna sunt anotimpurile în care
se înregistrează cele mai numeroase cazuri de
bronşită acută. În 90% din cazuri, bronşitele
sunt provocate de viruşi, nu de bacterii. Astfel,
tratamentul cu antibiotice este de cele mai
multe ori ineficient.
Simptomul principal este tusea chinuitoare, în
special la orele dimineţii, când apare de regulă
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pe fondul unei stări febrile, al unei senzaţii
fierbinţi în coşul pieptului, alături de dureri în
membre, senzaţia de arsură în ochi şi răguşeală.

Tratamentul unei bronşite acute

Tusea este la început uscată şi devine productivă
după câteva zile, secreţiile fiind de culoare albă.
Dacă secreţiile au o culoare galben-verzuie iar
starea generală se înrăutăţeşte, ar trebui consultat
medicul de familie. De regulă, în această fază se
instalează şi ralurile respiratorii. Tusea prelungită
nu ar trebui ignorată, deoarece presupune un
stres suplimentar pentru organism şi poate afecta
straturile protectoare ale mucoasei.
Trebuie evitată reţinerea mucusului în organism
şi încercat un tratament cu un medicament
mucolitic care să ajute la desprinderea şi
expectorarea mucusului, pentru o eliminare
mai eficientă a bacteriilor şi viruşilor.

Remedii naturiste împotriva bronşitelor
acute

• Florile de tei şi ceaiul de soc ajută organismul
să transpire şi stimulează sistemul imunitar.
• Laptele cald şi mierea de fenicul sunt nu doar
delicioase, ci şi benefice pentru alinarea durerilor
în gât. La fel şi ceaiul şi drajeurile de salvie.
• Uleiurile eterice obţinute din pin, mentă,
eucalipt sau cimbru pot fi picurate în inhalator
sau în baie pentru a uşura respiraţia.
• Ceaiul de pătlagină alină căile respiratorii iritate.

AFECȚIUNI

Combaterea
dependenţei de
sprayuri nazale
Depăşirea dependenţei de sprayuri nazale este dificilă pentru multe
persoane afectate, deoarece, pentru a trece cu bine peste situaţia respectivă,
pacienţii trebuie să suporte câteva zile nasul congestionat.
Exista cateva modalitati prin care se poate
depasi dependenta de sprayuri nazale:
• Dezvăţarea unei singure nări: încercaţi
mai întâi să renunţaţi la folosirea sprayului
nazal într-o singură nară. După câteva zile,
veţi observa că puteţi respira fără folosirea
sprayului, moment în care puteţi renunţa la
folosirea sa şi în cealaltă nară.
• Spray cu cortizon: în cazul congestiei nazale
severe,
solicitaţi
medicului
prescrierea
unui spray cu cortizon. Acesta va avea efect
antiinflamator şi va reduce congestionarea
mucoasei nazale iritate.
• Reducerea dozei: alegeţi un produs pentru
copii sau bebeluşi, deoarece substanţa activă
din conţinut este mai mică. Ulterior, puteţi
înlocui sprayul pentru copii cu o soluţie cu sare
de bucătărie, ajungând ca, în final, sprayul cu
apa marină să fie suficient.
• Umidificarea nasului: sprayurile cu apă
marină, cremele nazale care conţin substanţa
activă dexpantenol menţin umiditatea nasului şi
ajută la regenerarea mucoasei nazale.
• Tablete cu pseudoefedrină: în anumite
condiţii, folosirea tabletelor de pseudoefedrină
ar putea fi de folos. Pseudoefedrina are un
efect decongestionant, fără însă a acţiona direct
asupra mucoasei nazale, aşadar fără a provoca
uscarea acesteia. La pacienţii dependenţi de
sprayuri nazale sau care suferă de alte afecţiuni,
nu se recomandă administrarea acestor
medicamente fără un consult medical prealabil,
deşi se pot elibera în farmacii fără prescripţie
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medicală. De asemenea, este importantă
stabilirea cauzei dependenţei de spray nazal şi
tratarea acesteia.

Evitarea dezvoltării dependenţei

Evitarea sprayurilor nazale sub orice formă,
de frica dezvoltării unei dependenţe, nu este
rezonabilă, deoarece, în cazul unei răceli,
organismul are nevoie de somn suficient pentru
a se reface. De aceea, în cazul guturaiului
acut, puteţi apela la sprayul nazal pentru
decongestionarea imediată a nasului.
Cu toate acestea, retineţi următoarele aspecte
atunci când decideţi să folosiţi un spray nazal:
• Nu folosiţi sprayul nazal pentru o perioadămai
lungă de şapte zile, maximum de 2-3 ori
pe zi. Atunci când simptomele răcelii nu se
ameliorează după o săptămână, se recomandă
un consult medical.
• Spălările nazale cu apă marină pot ajuta
decongestionarea nasului, fără a usca mucoasa.
• Sprayurile nazale cu apă marină pot fi
folosite fără probleme, de mai multe ori pe zi,
pe termen lung. Acestea umezesc mucoasa şi
previn uscarea acesteia.
• În poziţia culcat sau şezut, mucoasa nazală
este mai predispusă congestionării. Uneori,
simpla ridicare in picioare ajută în eliberarea
respiraţiei.
• Aerul uscat din încăperi poate fi una din
cauzele congestionării mucoasei. O plimbare
în aer liber poate avea efecte benefice asupra
respiraţiei.

AFECȚIUNI

Paruresis

- sindromul vezicii timide
Sindromul vezicii timide (shy bladder syndrome) constă în imposibilitatea
de a urina în toaletele publice, în cazul prezenţei altor persoane.
Fobia socială

Această fobie nu constă într-o stare de dezgust
faţă de toaletele publice, ci de urinarea întrun spaţiu în care se află şi alte persoane. Cei
în cauză ajung să evite să folosească altă
toaletă decât cea de acasă, evită să consume
băuturi, încep să se izoleze social şi chiar să
călătorească.
„Toaletele publice din mall-uri, gări, baruri,
discoteci reprezintă o adevărată problemă.
Spaţiile sunt zgomotoase, iar în jur se află multe
persoane. Găsirea unei toalete libere nu rezolvă
problema, deoarece creşte şi riscul de a fi
surprins de un cineva, chiar atunci când traficul
este mai mic”, declară o persoană afectată de
acest sindrom.

Sindromul vezicii timide: imposibilitatea
de a urina

Sindromul vezicii timide se conturează în jurul
vârstei pubertăţii, iar factorii care o declanşează
pot consta într-o experienţă neplăcută, într-o
remarcă nelalocul ei sau chiar în ameninţări
suferite de copii în toaletele şcolii.
Astfel de evenimente reprezintă startul unei
reacţii biologice: semnalul de pericol activează
sistemul nervos simpatic, prin sistemul ”luptă
sau fugi”, care provine încă din timpurile în
care omul ca vânător şi culegător, fiind expus
diferitelor pericole din partea naturii.
În situaţiile pe care le receptăm ca fiind
periculoase,
nivelul
de
adrenalină
şi
circulaţia sângelui în musculatură cresc, iar
urinarea devine imposibilă, deoarece inclusiv
musculatura care controlează golirea vezicii
este încordată. Atunci când nu planează nici
un pericol, “parasimpaticul” este activat –
musculatura care controlează vezica este
relaxată, astfel că urinarea devine posibilă
numai într-o stare de relaxare. Aşadar, nici nu ar
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avea sens urinarea în condiţii de stres, deoarece
prin presiune, musculatura se încordează şi
mai tare.

Terapie: speranţa în terapia
comportamentală

Sindromul vezicii timide nu poate fi tratat cu
medicamente, însă poate fi modificat pozitiv cu
ajutorul terapiei comportamentale. Tratamentul
are următoarea structură: înainte de tratament
este stabilit un diagnostic detaliat, care să
permită adaptarea terapiei în mod optim la
necesităţile celui afectat. În plus, sunt stabilite
câteva exerciţii care să ajute la depăşirea
acestei stări.
În a doua parte a tratamentului sunt efectuate
exerciţiile, iar acestea conduc cel mai des la o
ameliorare a problemei. Organismul trebuie să
înveţe că folosirea toaletei nu este însoţită de
pericole, iar pentru aceasta, cel afectat trebuie
să se pună în situaţiile respective. Terapeutul şi
pacientul stabilesc împreună o listă cu diferite
grade de dificultate.
În a treia parte a tratamentului, terapeutul şi
pacientul se confruntă cu “sindromul mental
al vezicii timide” – respectiv cu gândurile
negative. În discuţiile dintre terapeut şi pacient,
sunt analizate exact gândurile pacientului, fiind
evaluate şi eventual modificate.

FARMACISTUL
ALPHEGA

Ce trebuie
să ştim
despre
alergiile de
primăvară?

Farmacist Oros Roxana Maria,
Farmacia Sfântul Andrei, Satu Mare.
Masterand - Farmacovigilenţă
- monitorizarea siguranţei
medicamentelor,
UMF “Iuliu Haţieganu”,
Cluj Napoca

Vine, vine primăvara sau... sezonul alergiilor! V-aţi gândit vreodată că
primăvara, poate însemna pentru unii dintre noi şi un sezon al suferinţei
constante şi chinuitoare? Vorbesc despre primăvară ca anotimp al
debutului alergiilor sezoniere, manifestate prin rinite, conjunctivite şi
uneori simptome specifice astmului.
Alergia reprezintă o reacție de apărare
exagerată la substanțe denumite antigeni, care
în mod normal sunt inofensive (praf, polen,
păr, ciocolată, lapte, pește, căpșuni) la un
medicament sau la anumite bacterii. Reacţia
organismului este de a se lupta cu aceste
substanțe prin producerea de anticorpi.
La contactul cu un alergen, organismul unei
persoane alergice produce o mare cantitate
de anticorpi care se fixează pe anumite celule
din ţesuturi şi din sânge, eliberează puternici
agenţi chimici care circulă prin organism şi
declanşează simptomele alergiei.
Studiile au arătat că există şi o predispoziţie
genetică ereditară, astfel că o persoană care are
unul dintre părinţi cu o boală alergică prezintă
riscuri mari de a dezvolta ea însăşi o asemenea
maladie.
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Cum se manifestă alergia?

Simptomele apar, în mod obişnuit, la nivelul
organelor “poartă de intrare” a polenului în
organism. Un acronim util pentru a reţine mai
uşor semnele şi simptomele de alergie este
următorul:
S: strănut
I: inflamaţie - înroşirea mucoaselor de la nivelul
nasului şi al ochilor
R: rinoree - secreţie nazală apoasă, abundentă
O: obstrucţie nazală - nas înfundat
P: prurit - senzaţia de mâncărime la nivelul
nasului, feţei şi al ochilor.
Uneori, mai ales în cazul alergiilor vechi
netratate corespunzător sau în cazul unor
alergeni foarte agresivi – de exemplu, polenurile
Artemisia şi Ambrozia, apar inclusiv manifestări
de astm: tuse, greutate în respiraţie, wheezing
- şuierat sau hârâit la respiraţie şi senzaţia de
apăsare toracică.

Simptomele alergice se
manifestă cel mai frecvent
dacă stăm afară, în parc, la
iarbă verde şi sunt mult mai
atenuate departe de expunerea
la alergeni, în locuinţe. Alergiile la
polen apar strict în anumite săptămâni
sau luni ale anului, începând cu februarie şi
terminând cu septembrie, cel târziu octombrie,
intervalul depinzând de factorii climaterici,
precum expunerea la soare, căldură, vânt sau
ploile din acea perioadă a anului.
În ordine cronologică, primele polenuri care
apar în aer sunt cele de la arbori de pe lunci
(salcia, alunul, arinul). Prin luna aprilie spre
mai, încep aşa numitele betulacee (stejarul,
mesteacănul). Polenul acestora se manifestă
pe distanţe foarte mari şi este, practic, aproape
imposibil ca cineva să nu intre în contact cu
acest tip de polen.
Înspre vară, de la sfârşitul lunii mai şi începutul
lunii iunie şi iulie (uneori chiar şi până în
septembrie), există marele grup al polenului de
graminee care este reprezentat de majoritatea
ierburilor. Polenul de Artemisia şi Ambrozia
poate provoca manifestări alergice şi în lunile
august şi septembrie.
Există câteva metode simple de prevenire ce
pot împiedica apariția simptomelor alergiilor,
diferite în funcție de tipul afecțiunii. Cea mai
eficientă metodă este, bineînţeles, evitarea
ieșirilor în aer liber între 10:00-15:00, acesta
fiind intervalul de maximă circulație a polenului
în aer sau folosirea unei măști de față care să
vă acopere gura și nasul, sau al ochelarilor
de soare de protecţie. Înlăturarea cât de des
posibilă a alergenului depus prin spălarea cu

apă a feţei şi spălături nazale cu apă de mare sau
ser fiziologic şi folosirea de filtre HEPA montate
la instalaţiile de aer condiţionat din locuinţe şi
maşini pot fi alte metode de prevenire.
Când nu este posibilă evitarea apariţiei reacţiilor
alergice, există medicamente sau suplimente
alimentare care ajută la controlul simptomelor,
dar nu vindecă boala. Aceste medicamente
sunt: antihistaminicele sau antialergicele
orale sau topice, oculare sau nazale (care se
aplică local, în nas sau ochi) şi medicamentele
antiinflamatoare cortizonice, de obicei sprayuri, sau non-cortizonice. De asemenea, se
recomandă şi stimularea sistemului imunitar cu
ajutorul vitaminelor şi mineralelor, cel mai des
folosită fiind combinaţia de vitamina C şi zinc.
Unele studii arată că atenuarea simptomelor
alergice se poate realiza şi prin introducerea
în dietă de alimente bogate în antioxidanţi şi
acizi graşi omega 3, regăsite în fructe şi legume
proaspete, peşte, ceai verde şi ulei de măsline.
Vă dorim o primăvară frumoas, fără alergii şi vă
aşteptam cu mai multe sfaturi şi informaţii la
farmacie!
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ÎNGRIJIRE

Armurariul

- armura naturală a ficatului
Armurariul îşi are originile în ţările calde din jurul Marii Mediterane şi
Asiei Mici. Creşte, însă, şi la noi, în spaţiile scăldate în soare şi în solurile
bogate. Planta este uşor de recunoscut datorită frunzelor albicioase,
prevăzute cu spini. Vechile tratate de botanică amintesc de folosirea unei
poţiuni obţinute din tulpina de armurariu pentru stimularea lactaţiei,
însă şi împotriva durerilor abdominale, a hemoragiilor, a crampelor şi
a bufeurilor. Folosirea în prezent a armurariului ca plantă medicinală
în tratamentele hepatice se datorează medicului Rademacher, care i-a
recunoscut importanţa în anul 1848.
Ficatul, organ detoxifiant

Pe lângă producţia de bilă şi rolul important în
realizarea digestiei, ficatul nostru trebuie să
facă faţă nenumăratelor reacţii de detoxifiere:
alcoolul, substanţele toxice din mediu,
adaosurile alimentare sau medicamentele
sunt preluate şi descompuse. Se formează
astfel radicalii liberi, agresivi, care atacă pereţii
celulari ai organului.
Atunci când ficatul este supus unui atac
continuu, regenerarea naturală a celulelor nu
mai face faţă. Grăsimile încep să se depoziteze
în ficat, iar acesta nu îşi mai poate îndeplini
sarcinile. Uneori, acest proces este însoţit şi
de o inflamaţie. În cele din urmă, se dezvoltă
ciroza hepatică, prin care tot mai multe celule
funcţionale sunt înlocuite cu ţesut necrozat.
Nu doar substanţele toxice, ci şi excesele
alimentare şi grăsimile sau anumite alimente
declanşatoare pot dauna ficatului. Din păcate,
simptomele bolii devin evidente după o perioadă
lungă de timp. De aceea, cei care consideră
că ficatul le-ar putea fi afectat trebuie să se
prezinte cât mai devreme la medic.

Substanţele active din armurariu

Din fructele de armurariu se obţine un extract
care poate preîntâmpina afecţiunile hepatice,
şi care poate ajuta refacerea unui ficat afectat.
Responsabil pentru efectul protector este un
complex format din patru flavonoliganzi diferiţi,
numiţi silimarină, prin referire la denumirea
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ştiinţifică a armurariului, “Silybum marianum”.
Studiile au arătat că silimarina prinde radicalii liberi
şi combate astfel distrugerea pereţilor celulari. În
plus, ajută la regenerarea ţesutului hepatic.
Medicii folosesc preparatele de armurariu
ca
tratament
complementar
împotriva
afecţiunilor cronice inflamatorii ale ficatului,
împotriva daunelor provocate de alcool şi de
medicamente. Preparatele de armurariu au
un efect uşor laxativ. Nu se cunosc alte efecte
secundare.

Tratamentul cu armurariu

Dat fiind faptul că silimarina este greu solubilă
în apă, de cele mai multe ori este disponibilă
sub formă de drajeuri, capsule sau tablete.
Preparatele disponibile în farmacii asigură
un dozaj stabil şi suficient, deoarece conţin
o cantitate standard de substanţe active.
Specialiştii recomandă o cantitate de 200 până
la 400 mg de silimarină pe zi.

ÎNGRIJIRE

Fasciculaţia
benignă sau
,,zbaterea ochiului’’
Fasciculaţia benignă (zbaterea ochiului) reprezintă un simptom larg
răspândit, care de cele mai multe ori are cauze inofensive, cum ar fi stresul
sau carenţa de magneziu. Există însă şi situaţii în care, în spatele zbaterii
ochiului, se poate ascunde o cauză gravă, cum ar fi o tumoare pe creier.
Cauzele fasciculaţiei

Zbaterea pleoapei constă într-o contractare
a muşchiului din pleoape şi este deseori
resimţită ca o senzaţie neplăcută, care uneori
poate dura câteva ore. Iată câteva cauze care
ar putea explica zbaterea ochiului: stresul,
oboseala ochilor, lipsa de magneziu, afecţiuni
neurologice, infecţii oculare, tumori craniene.

Măsuri de combatere

Dacă zbaterea ochilor se produce sporadic şi nu
este permanentă, nu este cazul să vă prezentaţi
la medic, deoarece cel mai probabil aveţi de-a
face cu o cauză nervoasă, pe un fond stresant
sau iritarea unui nerv ocular. Dacă presupuneţi
că zbaterea ochiului ar putea fi cauzată de stres,
încercaţi să vă odihniţi. Faceţi câteva exerciţii de
relaxare, ascultaţi muzică, întâlniţi-vă cu prietenii.
Un masaj scurt ar putea fi eficient pentru
relaxarea pleoapelor. Închideţi ochii şi masaţi
uşor pleoapele. Odată ce stresul scade, dispare
de regulă de la sine şi zbaterea ochiului.

Măsuri pentru combaterea oboselii ochilor

Oboseala exagerată a ochilor poate fi provocată
de natura locului de muncă şi de orele petrecute
în faţa calculatorului.
În timpul programului de muncă, nu uitaţi să
luaţi câte o pauză de câteva minute în care să
încercaţi să vă îndreptaţi privirea pe fereastră,
de exemplu, pentru a lua o pauză de la monitorul
calculatorului.
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Cauza: lipsa magneziului

Ca urmare a lipsei magneziului, comunicarea
dintre nerv şi muşchi are de suferit, fapt
ce provoacă zbaterea ochiului. Lipsa
magneziului apare pe fondul unei alimentaţii
necorespunzătoare, lipsită de varietate, cum se
întâmplă, de exemplu, în timpul dietelor.
Pe de altă parte, lipsa de magneziu se poate
instala şi pe fondul creşterii necesarului de
magneziu, cum ar fi în timpul sarcinii, atunci
când practicaţi în mod regulat sport şi în
perioadele foarte stresante. Printre alimentele
bogate în magneziu, amintim: seminţele de
floarea soarelui, nucile, fulgii de ovăz, fasolea
şi spanacul. Eventual, puteţi apela şi la
suplimentele alimentare.

Fasciculaţie permanentă

Atunci când zbaterea ochiului persistă câteva
săptămâni la rând, adresaţi-vă mai întâi unui
medic oftalmolog. Acesta va controla existenţa
unei eventuale infecţii sau a unui defect de
vedere, care, ca urmare a suprasolicitării
ochiului, ar putea provoca zbaterea pleoapei.
Pe lângă medicul oftalmolog, se recomandă
şi vizita la un medic neurolog. Acesta va putea
stabili o eventuală problemă a funcţiei nervilor
sau chiar existenţa unei tumori craniene.
Acestea cauze sunt însă foarte rar întâlnite.

ÎNGRIJIRE

Sufletul
vindecă
trupul
PNI uneşte sufletul (psihicul), sistemul nervos
(Neuro) şi rezistenţa corpului (imunologia).
Rezultatele cercetărilor psihoneuroimunologice
au demonstrat că aceste trei sisteme se află în
strânsă legătură în ceea ce priveşte schimbul
de informaţii.
În timp ce anumite componente psihice ale unor
boli au fost demult acceptate – spre exemplu,
ulceraţiile gastrice sau hipertensiunea - boli
precum cancerul şi HIV sunt cele care au dat de
gândit oamenilor de ştiinţă. Astfel, există două
abordări în vederea activării puterilor personale
de vindecare ale omului:
• În cazul bolilor care se formează, se folosesc
tehnici de relaxare şi vizualizare.
•
Abordările
de
tratament
ale
PsihoNeuroImunologiei urmăresc evitarea
apariţiei bolilor de la bun început.

Medicina Mind-Body:
ajutor pentru suflet şi minte

Implementarea practică a rezultatelor cercetării
PNI este reprezentată de aşa-numita medicină
Mind-Body, care tratează spiritul, sufletul
(mind) şi corpul (body) împreună.
Începuturile abordării acestui tip de tratament
provin din SUA. Astfel, s-a dovedit efectul
influenţei pozitive asupra valorilor de stres
şi a rezistenţei pacienţilor HIV prin programe
de relaxare şi anti-stres. Programele de
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Întrebarea asupra modului în care
corpul şi sufletul se influenţează
reciproc reprezintă un subiect
care preocupă omenirea încă de la
începuturile documentării bolilor
şi a sănătăţii. Inclusiv abordările
explicative psihosomatice privind
instalarea şi desfăşurarea bolilor
indică o legătură între psihic
şi corp. De aici, s-a dezvoltat
o adevărată ramură ştiinţifică,
PsihoNeuroImunologia (PNI).
relaxare s-au dovedit benefice şi în cazurile de
infertilitate. Multe femei reuşesc să rămână
gravide odată ce se eliberează de presiunea
dorinţei de a avea un copil.

Cauzele bolilor în Medicina Mind-Body

Potrivit abordării integrative între medicina
convenţională, cea naturistă şi medicina MindBody, orice boală are întotdeauna trei cauze:
• Cauza biologică (spre exemplu, o predispoziţie
genetică sau un virus)
• Componenta psihologică (spre exemplu:
stres sau probleme cu propria structura a
personalităţii)
• Componenta socială (spre exemplu: situaţia
din familie sau probleme la locul de muncă)

Sfaturile experţilor sunt pe cât de simple,
pe atât de eficiente

• Scăderea cerinţelor: nu trebuie să faceţi totul
perfect. Cei care îşi stabilesc perfecţiunea ca
reper trăiesc constant sub presiune.
• Gândiţi pozitiv! O abordare pozitivă vă va ajuta
să depăşiţi mai uşor situaţiile stresante.
• Evitaţi stresul şi frustrarea. Sportul este
benefic. Activitatea fizică detensionează şi ajută
la producţia “hormonului fericirii”.
• Rasul este sanatos. Umorul va ajuta sa treceti
peste situatiile tensionate si scade eliberarea
hormonilor de stres.
• Trăiţi conştient şi savuraţi clipa. Mâncaţi
sănătos – legume, fructe, produse cereale
integrale şi doar puţin alcool. Dormiţi suficient:
persoanele odihnite depăşesc mai uşor
problemele.

ÎNGRIJIRE

Ginkgo biloba

- copacul care ne protejează memoria
Arborele imens de Ginkgo, cu frunzele cu nervuri şi formă de evantai,
aparţine celor mai vechi specii de plante – prezenţa pe Pământ a
precursorilor acestuia are o vechime de peste 300 milioane de ani. Ginkgo
biloba este ultimul din clasa sa – toţi ceilalţi arbori cu care este înrudit în
familia de plante din care face parte, «Ginkgoaceae», au dispărut acum
mai bine de zeci de mii de ani.
Ginkgo este o specie de arbore dioică, a cărei
înmulţiri presupune ca florile masculine să intre
în contact cu florile feminine. Ginkgo biloba a
câştigat titlul “arborele vindecător al anului”
şi, datorită proprietăţilor extraordinare şi a
istoriei sale, a fost desemnat chiar “arborele
mileniului”.

Sănătoşi şi frumoşi mulţumită Ginkgo?

În Asia, în special în China, „arborele minune”
este folosit de mult în îngrijirea cosmetică şi
ca plantă medicinală – seminţele, respectiv
fructele, însă şi frunzele şi scoarţa arborelui
sunt folosite pentru tratarea astmului,
bronşitei, tulburărilor de circulaţie, bolilor
de piele, incontinenţei urinare şi a stărilor
de anxietate. Eficienţa sa maximă se crede a
fi împotriva tulburărilor de concentrare şi a
celor de memorie. Astfel, se crede că Ginkgo
preîntâmpină demenţa de vârstă, îmbunătăţeşte
procesul deja început, respectiv îl încetineşte şi
ajută circulaţia picioarelor.
Se spune că Ginkgo ar ajuta împotriva
migrenelor, ar influenţa pozitiv evoluţia
sclerozei multiple, durerile premenstruale şi
că ar îmbunătăţi auzul şi stările de acufenă
(tinitus).

Efectul extractului de Ginkgo

• Extractul de Ginkgo are efect anticoagulant.
• Circulaţia din vasele mici (microcirculaţia)
este îmbunătăţită şi, astfel, conţinutul de oxigen
şi substanţe hrănitoare ajunge în “celulele gri”.
• Ginkgo combate radicalii liberi, respectiv
moleculele care atacă celulele.
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• Celulele nervoase sunt protejate deoarece
Ginkgo are efect împotriva distrugerii acestora,
crescând performanţa celor existente. În
ultimele decenii, nenumărate studii au
demonstrat eficienţa Ginkgo biloba. Euforia
iniţială, respectiv credinţa în „medicamentul
minune” a rezistat timp de câţiva ani, însă
mai multe studii actuale au arătat că în cazul
efectelor pozitive împotriva demenţei şi a
tulburărilor de memorie, există anumite
îndoieli. Pentru fiecare efect pretins, fără a fi
susţinut de un suport ştiinţific, există cel puţin
o teorie care îl contrazice.

Efecte secundare şi folosirea Ginkgo

Efectele secundare întâlnite în situaţii rare sunt
dereglările metabolice, tulburările tractului
intestinal, reacţiile alergice ale pielii sau
infecţiile venoase.
Anumite studii au indicat existenţa unui risc
crescut de producere a unui accident cerebral
sau stadii preliminare ale acestuia în cazul
anumitor pacienţi. Este cunoscut şi riscul
sporit de sângerări, în special în combinaţie cu
anticoagulanţi (cum ar fi acidul acetilsalicilic
în doze mici, care este prescris în urma unui
infarct). De aceea, nu consumaţi niciodată
preparate Ginkgo fără consultarea medicului în
prealabil!

ALIMENTAȚIE

Pseudo-cerealele
- efecte benefice

Quinoa, amarantul şi hrişca sunt printre cele mai cunoscute reprezentante
ale aşa–numitelor pseudo-cereale, deoarece, asemănător cerealelor,
conţin amidon. Seminţele lor pot fi procesate ca şi cerealele, astfel că pot
fi preparate ca garnituri, similar orezului, spre exemplu. De asemenea,
pot fi folosite şi pentru prepararea pâinii, însă doar în combinaţie cu făină
de grâu, ovăz sau spelta, deoarece pseudo-cerealele nu conţin glutenul
necesar frământării aluatului de pâine.
Hrişca

Hrişca poate fi preparată sub formă de griş,
poate fi măcinată şi folosită pentru pregătirea
clatitelor, ca umplutură pentru supe, etc. Modul
în care hrişca a pătruns în secolul al 14-lea, din
Asia Centrală în Europa Centrală, constituie în
continuare un mister pentru istorici.

Amarantul şi quinoa: surse de energie

Amarantul se numără printre cele mai vechi
plante de cultură ale civilizaţiei umane.
Amarantul a fost considerat timp îndelungat ca
fiind o plantă sfântă. Incaşii şi aztecii îi atribuiau
puteri deosebite, însă, odată cu sosirea
cuceritorilor spanioli, culturile de amarant au
fost interzise, câmpurile au fost distruse, în
încercarea de a le distruge băştinaşilor sursele
de energie.
Amarantul este bogat în vitaminele B1 şi B2 şi în
minerale. De asemenea, amarantul este o sursă
excelentă de calciu, magneziu şi fier, dar şi de acizi
graşi nesaturaţi. Quinoa este cunoscută şi sub
denumirea de “cereala incaşilor” şi este o sursă
excelenţă de proteine, fier, zinc, magneziu şi acizi
graşi nesăturaţi. Seminţele mici, rotunde au un gust
uşor de nucă şi conţin cu 15% mai multe proteine
decât cerealele obişnuite, printre care aminoacizi
esenţiali, cum ar fi lizina, triptofanul şi cistina. În
plus, nu conţin gluten, fiind foarte apreciate şi de
persoanele care suferă de intoleranţă la gluten.

Ingrediente periculoase

Institutul de cercetare pentru alimentaţia
copiilor din Dortmund atrage atenţia asupra
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unui aspect mai puţin cunoscut al pseudocerealelor: hrişca şi amarantul conţin anumite
taninuri care inhibă asimilarea vitaminelor şi
mineralelor în organismul uman. În cazul hriştii,
colorantul care se regăseşte în membrana
fructelor (“fagopirina”) este problematica: prin
consumul acesteia, pielea devină mai sensibilă
la razele solare, fapt ce poate fi evitat prin
consumul de hrişcă decorticată.
Quinoa se protejează împotriva dăunătorilor
prin saponinele amare. Saponinele pot
dauna celulelor din sânge şi pot irita
mucoasa intestinală, permiţând alergenilor
şi substanţelor nocive să ajungă prin peretele
intestinal în sânge. În cazul copiilor mici,
sistemul digestiv nu este încă dezvoltat complet,
astfel că saponinele pot fi problematice.
Quinoa disponibilă în magazine este spălată
şi decorticată şi astfel nu mai este amară. Nu
se cunoaşte însă în ce măsură sunt eliminate
saponinele prin aceste metode. Prin prepararea
la cald, aproximativ o treime din saponinele
rămase sunt distruse şi devin astfel inofensive.
Cu toate acestea, nu uitaţi să spălaţi întotdeauna
quinoa sub jet puternic de apă.

MIȘCARE

Viaţa sportivă
activă
- ce trebuie să mâncăm?

Prezenţa carbohidraţilor în cantităţi suficiente în alimentaţie este importantă
pentru toţi sportivii. Organismul are nevoie de carbohidraţi pentru a forma
glicogenul care conferă energia muşchilor. În funcţie de intensitatea
antrenamentului, rezervele de glicogen pot asigura energie pentru 60-90
minute. Cei care doresc să îşi asigure zilnic rezerve suficiente, trebuie să
consume 55-60% din întregul aport energetic sub formă de carbohidraţi.
Alternativa mai bună decât zahărul simplu
(fructoza) constă în carbohidraţi complecşi care
se regăsesc în toate produsele de panificaţie
(pâine, fulgi de ovăz, orez etc.), în cartofi, legume şi
fructe. Acestea asigură organismului mineralele
necesare, vitaminele şi fibrele vegetale,
eliberează energia în mod treptat şi continuu şi
menţin nivelul glicemiei la o valoare constantă.
Carbohidraţii simpli, care nu ar trebui consumaţi
în cantităţi mari (max. 10 % din consumul zilnic
de energie), sunt potriviţi pentru situaţiile în care
avem nevoie de o doză de energie rapidă.

Proteine – pentru muschi şi sistemul
imunitar

Printre altele, organismul are nevoie de proteine
pentru masa musculară, pentru sistemul
imunitar şi cel enzimatic. Pentru a asigura
o administrare suficientă de proteine este
suficient un consum zilnic de 0,8 g proteine/kg
masă corporală.
Optaţi pentru un consum combinat de proteine
de origine animală şi vegetală, cum ar fi de
exemplu cartofi şi ouă, cartofi şi lapte sau
cereale şi carne. În cazul surselor de proteină
de origine animală, optaţi pentru produsele
macre şi peşte.

Minerale pentru echilibru

În timpul sportului, prin transpiraţie se pierd
numeroase minerale care trebuie înlocuite
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cât mai repede posibil. Pentru astfel de situaţii,
se recomandă băuturile sportive, în special apa
minerală, sucurile diluate de fructe (1:3–1:1) şi
ceaiurile (însă nu ceaiul negru). În ciuda acestor
măsuri preventive, numeroşi sportivi se confruntă
cu un consum insuficient de magneziu şi fier care
le afectează performanţa.
Motivul: sportivii au nevoie de mai mult fier în sânge
pentru un transport optim al oxigenului în muşchi.
Carenţele pot fi stabilite prin teste de sânge şi pot fi
depăşite printr-o alimentaţie echilibrată..

Vitamine

Pentru sportivii amatori, consumul suplimentar
de vitamine sub formă de suplimente alimentare
nu este necesar. Doar celor implicaţi în
activităţi sportive de anduranţă li se recomandă
consumul de preparate cu multivitamine.

Gustările dintre mese

Pentru a evita scăderile de performanţă
dintre mese se recomandă gustările bogate în
carbohidraţi, dar cu conţinut redus de grăsime,
spre exemplu: fructe (în special banane), biscuiţi
din făină integrală, fructe uscate, mezeluri
slabe, brânzeturi slabe. Acestea menţin
constantă valoarea glicemiei din sânge, previn
scăderile de performanţă şi de concentrare.
Atenţie, însă: gustările dintre mese nu trebuie
să contribuie inutil la depăşirea exagerată a
aportului caloric total recomandat pentru o zi.

CONCURS

Alphega a sărbătorit sosirea
primăverii prin concursul
“Ce înseamnă primăvara
pentru tine?”
Pentru mulți dintre noi, primăvara reprezintă un
prilej bun de a ne dezmorți după o iarnă lungă,
de a petrece timp cu familia în aer liber, de a
ne bucura de soare și de vremea frumoasă.
Primăvara este un vestitor al unui nou început,
acestea
sunt
declarațiile
câștigătorilor
concursului „Ce înseamnă primăvara pentru
tine?”
Alphega a răsplătit cele mai frumoase și
originale mesaje despre primăvară cu 6
vouchere Emag în valoare de 1000 RON.
“La mine în suflet este primăvară începând
cu această zi marcată de un eveniment unic și
special. Am fost cerută în căsătorie de către
prietenul meu, iar bucuria pe care o simt îmi
dă aripi”, ne-a transmis Ioana Rădulescu, una
dintre fericitele câștigătoare ale concursului.
Concursul a fost o sursă de inspirație pentru
Viorica Picincu, o altă fericită câștigătoare care
a compus o poezie destinată primăverii.
“Primăvara este viață / Și viața …o ador/ Când
verde-i totu-n piață,/ Eu simt atunci că zbor / Îmi
vin idei și planuri / Creierul dezmorțesc / Și plină
de elanuri / Visuri însuflețesc/ Tot anul să mă
țină/ Avântul școlăresc/ Drept, ca o tulpină…/ E
tot ce îmi doresc.”
Domnul Aldea Constantin, un alt norocos
câștigător al concursului „Ce înseamnă
primăvara pentru tine?” a primit cu multă
bucurie voucherul, care i-a adus mai mult
timp liber alături de familie “Ne-a adus multă
bucurie și mai mult timp liber, putând cu ajutorul

44

voucherului să ne cumpărăm o mult așteptată și
mult dorită mașină de spălat vase”.
Îi mulțumim lui Iulian Diță că a împărtășit cu noi
o frumoasă experiență din viața sa și ne-a făcut
primăvara mai frumoasă “Primăvara...când
acum fix un an de zile, soția mă striga din toate
puterile din dormitor! Știam că este momentul!
Efectiv nu cred că m-am îmbrăcat în viața
mea mai repede ca atunci, am luat o geantă cu
haine, soția în brațe și dus am fost..la spital! Era
momentul pe care îl așteptam de un an de zile.
Momentul magic! După numai 4 ore i-am văzut pe
gemenii mei, Elena și Constantin! Mici mogâldețe
care au ales să apară odată cu primăvara!”
Ovidiu Mărginean și Andreea Dolha sunt ultimii
doi câștigători care ne-au bucurat cu mesajele
lor pline de căldură și speranță.
“Primăvara este anotimpul când înfloresc copacii
și florile pe câmpii. Mergem la plimbare în parc
cu băiatul nostru. O dezmorțire după o iarnă grea
și friguroasă”, ne-a scris Ovidiu Mărginean.
“Când ziua mea de lucru, dis-de-dimineață,
începe cu un buchețel mic de ghiocei din partea
soţului, lăsat lângă micul dejun, atunci știu. Este
primăvară! Ne-am cunoscut primăvara și este
mereu anotimpul care ne face să ne îndrăgostim
din nou unul de altul! Primăvară, te aşteptam!”.
Echipa Alphega le mulțumește tuturor
participanților care s-au înscris în concursul
„Ce înseamnă primăvara pentru tine?” și vă
dorește o primăvară minunată!

LA DRUM
CU ALPHEGA

Sărata Monteoru,
o mică bijuterie
Aceia dintre dumneavoastră care îşi doresc
să se bucure de tainele naturii la început de
primăvară, vor descoperi, la nici 15 minute
distanţă de oraşul Buzău, cu maşina, o mică
bijuterie. Sărata Monteoru stă ascunsă între
dealuri, la capătul unui drum ce pare tăiat prin
jungla amazoniană. Aerul tare şi peisajul mereu
schimbător vă vor face să uitaţi de cotidian
pentru câteva zile. În continuare, vă vom povesti
despre traseele turistice prin dealurile din
împrejurimile staţiunii, precum şi despre istoria
sa şi despre monumentele de patrimoniu,
vizitabile sau nu...

Asezarea Dealul Cetăţuia

Este situată în punctul La Prag, pe dealul
Cetăţuia, la intrarea în staţiunea Sărata
Moneoru, dinspre Merei, pe dreapta. A fost
descoperită în anul 1895 de arhitectul militar
Eduard Honzik, arheolog amator, care coordona
atunci realizarea complexului balnear şi de
agrement al familiei Monteoru, nucleul staţiunii.
Aşezarea cuprinde un bogat complex arheologic
de locuiri neolitice şi din epoca bronzului, un cimitir
şi resturi materiale din Hallstatt-ul timpuriu,
din epoca geto-dacică, din secolul al IV-lea d.Hr,
precum şi o mare necropolă de incineraţie din
secolele VI-VII d.Hr., pe platourile Scorusului şi
Colului, aparținând populaţiei românești, cu un
caracter creştin şi dominant romano-bizantin.
Zona este acum acoperită cu pământ.

Capela familiei Monteoru

Capela se găseşte aproape de intrarea în
staţiune, pe partea stângă, şi este opera
renumitului arhitect german, Eduard Honzik,
fiind împodobită cu pictură în tehnica “ al fresco”
şi cu vitralii originale. În subsolul Bisericii se
odihnesc șapte membri ai familiei. Capela a fost
pictată de Constantin Petrescu, pictorul Casei
Regale a României, cel care a realizat la Ateneul
Român “Marea Frescă a Istoriei Neamului”.
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Capela face parte din Complexul Monteoru,
format din clădirile ridicate de Gr. C. Monteoru
şi urmaşii săi: capela familiei, vila cu clădirianexă din parcul dendrologic, biserica, fosta
moară de apă şi o clădire-anexă. Monumentul
a fost ridicat între anii 1902 şi 1903, de către
descendenţii lui Gr. C Monteoru, la dorinţa
testamentară a acestuia. În curte se află două
monumente: un obelisc de marmură si o cruce
de marmură.

Parcul dendrologic şi Vila Monteoru

Parcul dendrologic al Vilei Monteoru este situat
aproape de intrarea în staţiune, pe partea
dreaptă, şi a fost conceput în stil “englezesc”. A
fost început în timpul vieţii lui Grigore Monteoru
şi finalizat de moștenitorii săi, în 1904, cu
specii autohtone, alături de arbori exotici aduşi
din America de Nord, China, sau Japonia. Vila
Monteoru, construită în anul 1888, cu etaj şi
parter, a fost înconjurată de parcul dendrologic
de peste două hectare, iar în jurul parcului
au mai fost plantate alte opt hectare. În acest
moment, nici vila şi nici parcul nu pot fi vizitate,
întrucât au fost retrocedate urmaşilor familiei
Monteoru.

Mina de petrol

Este unică în Europa şi o raritate în lume,
prin sistemul de exploatare a zăcămintelor
petrolifere cu metode miniere. Puţurile au fost
săpate la adâncimi între 240 şi 320 de metri.
Este cea mai veche exploatare petrolieră din
judeţul Buzău (a doua jumătate a secolului al
XIX-lea). Mina se află la poalele Dealului Păcura
Mică, iar accesul până la intrarea în mină se
face pe lângă ştrand şi Complexul Balnear
Monteoru. Traseul, pe jos, până la mină, dureaza
aproximativ 1 oră. O altă variantă ar fi să mergeţi
până în capătul staţiunii, iar apoi pe drumul
asfaltat ce înconjoară dealul, acest traseu fiind
ceva mai lung, dar foarte frumos. Odată ajunşi
la mină, să ştiţi că accesul publicului nu este

permis, din raţiuni
de siguranţă, însă o
veţi putea vedea de la
barieră.
Dealurile
Buzăului
sunt
adevărate
comori pentru iubitorii
de natură, de obiective
turistice inedite şi de
întâlniri neaşteptate cu
istoria şi vietăţile blânde
ale pădurilor. Pornind
din
staţiunea
Sărata
Monteoru, vă propunem o
serie de trasee turistice care
vă vor bucura şi încărca de
energie.

Schitul lui Negoiţă

Moşia Sărata (sau satul Sărata), este
atestată documentar începând din 8
septembrie 1525, aici având proprietăţi, de-a
lungul timpului, Episcopia Buzăului, familia
voievodului Vlad Vintilă, boierii Mărgineni,
Costache Ghica, Constantin Brâncoveanu şi
Mihai Cantacuzino. În secolul al XIX-lea, pentru
o perioadă scurtă de timp, memoria colectivă
ar fi conservat o amintire vie şi clară asupra
existenţei unui ansamblu monahal, personajul
Negoiţă fiind considerat ultimul vieţuitor al
schitului.
Acum, odată ajunşi la Schitul lui Negoiţă,
turiştii vor regăsi o serie de ruine, precum şi o
construcţie mică din lemn, cu un altar, lumânări
şi spaţiu pentru rugăciune, totul într-un micuţ
luminiş. Traseul până la Schitul lui Negoiţă
este marcat - porneşte din dreptul pensiunii
La Păducel, ţine linia pârâului şi urcă lin prin
pădurea tânără, timp de aproximativ 40 de
minute. Mergeţi cu grijă, pentru a nu speria
căprioarele care se adapă în apa pârâului.
Din loc în loc veţi găsi câte o cruce, care să vă
amintească faptul ca sunteţi pe drumul cel bun.

La Cruce

Deasupra staţiunii, în partea stângă dinspre
intrare, pe dealul Piscul Mocanului, la
altitudinea de 270 de metri, străjuieşte, din
2002, o cruce înaltă de 10 metri, într-un
punct de belvedere. Crucea, frumos iluminată
noaptea, este unul din punctele de interes ale
Monteorului, o drumeţie până aici durând mai
puţin de o oră din centrul staţiunii. Traseul este
marcat cu indicatoare şi cruce roşie.

Lacul
Verde

Lacul Verde este
singurul lac din Munţii Vrancei format natural
prin alunecarea unui versant care a blocat
cursul unui pârâiaş. Din Sărata Monteoru, puteţi
ajunge la Lacul Verde urmând un traseu de
aproximativ 3 ore, care începe în acelaşi loc ca şi
traseul pentru Schitul lui Negoiţă şi este marcat
cu triunghi roşu: albia Râului Sărata, Casa de
Apă, Stânca lui Momu, Lacul Verde. Urcuşul
nu este abrupt şi, pe unele porţiuni, veţi avea
impresia că sunteţi într-un parc sălbatic - atât
de frumoasă este pădurea brăzdată de cărări.
Surpriza poate apărea chiar de sub frunzele
uscate, sub forma unei salamandre. După
aproximativ 2 ore ajungeţi pe un platou stâncos,
unde va fi mai greu de urmărit marcajul, însă
îl veţi putea găsi pe pietre. De aici, traseul mai
continuă.
Pentru că Sărata Monteoru este o staţiune
balneară, aici vă veţi putea bucura şi de
tratamente cu ape minerale terapeutice din
izvoarele subterane, de ştrandul din staţiune şi,
în curând, de un parc de aventură.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
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Știați că…
... Doar 7% din populaţie este
stângace?
... Statistic vorbind, doar o
persoană din două miliarde
atinge vârsta de 116 ani.
... În timpul zborului cu avionul,
părul nostru creşte de două ori
mai repede.
... La naştere, un copil are 300
de oase, iar un adult are doar
206.
... Inima unui om pompează
peste 182 de milioane de litri de
sânge pe durata întregii vieţi.

