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Sănătatea este
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Vino în farmaciile Alphega și, la orice achiziție de
supliment alimentar, dispozitiv medical sau
produs cosmetic, primești un cadou!
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Tu știi ce
vârstă au
arterele tale?
Informează-te și prelungește-ți viața!

Vino în farmaciile Alphega semnalizate cu afișul campaniei
și află mai multe informații despre sănătatea inimii și arterelor tale.

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.

Elastic

Windkessel model

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
o consultație pentru determinarea
vârstei arteriale.

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

• 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?
Măsurarea vârstei arteriale reprezintă o campanie de evaluare preventivă a riscului cardiovascular și nu înlocuiește consultul medical.

EDITORIAL

CIFRE
ÎNGRIJORĂTOARE

Colesterolul

• Milioane de persoane suferă în
întrega lume de boli coronariene
semnificative de la o vârstă tânără.

• 90% dintre bolile coronariene nu
au simptome.

nu este singurul vinovat pentru
bolile cardiovasculare
Colesterolul nu este singurul vinovat

Rezultatele
studiului
Framingham
publicate de Institutul Naţional de
Sănătate Publică din SUA în 1961 au
deschis o nouă eră în cardiologie
prin stabilirea scorului de risc
cardiovascular. În următorii 50
de ani măsurile de prevenţie
au
scăzut
semnificativ
mortalitatea cardiovasculară,
cea mai importantă fiind lupta
împotriva colesterolului. Totuşi,
bolile cardiovasculare continuă
să reprezinte o cauză majoră de
deces la nivel global.
Jumătate din atacurile de cord apar la
persoane care nu au colesterolul crescut.

Inflamația cronică stă la baza bolilor
cardiovasculare

Cercetările medicale din ultimul deceniu au
descoperit rolul central al inflamaţiei în bolile
cardiovasculare. În prezent ateroscleroza nu
mai este considerată o simplă acumulare de
lipide la nivelul peretelui arterial, apărând
îndeosebi la vârstnici, ci este recunoscută că o
boală inflamatorie, ce apare timpuriu în viaţă.
Inflamaţia este procesul care contribuie
la iniţierea, progresia şi ruptura plăcii
aterosclerotice.
Chiar şi la un nivel scăzut al LDL colesterolului,
spun cercetătorii, riscul cardiovascular este
crescut, în prezenţa markerilor de inflamaţie.

De la inflamație la placa de aterom

Inflamaţia reprezintă un mecanism nespecific
de apărare la o agresiune. Când sistemul imun
este deficient rămâne în alertă deşi agresiunea
a trecut, reacţia inflamatorie devine cronică şi
afectează întreg corpul. Apar astfel leziuni la
nivelul arterelor, iar pe aceste leziuni colesterolul
peroxidat se depune şi formează placă de aterom.
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• Jumătate din atacurile de cord
apar la persoane care nu au
colesterolul crescut
în sânge.

Organismul recunoaşte placa de aterom
ca străină şi anormală şi răspunde prin
amplificarea inflamaţiei, progresia
plăcii de aterom şi în unele situaţii
ruptura acesteia, cu apariţia unui
infarct miocardic sau a unui
accident vascular cerebral.

Stilul de viață și
îmbătrânirea vasculară
accelerată

Vasele de sânge, suferă atât
un proces de îmbătrânire
fiziologică, legat de vârstă cât şi
un proces de îmbătrânire patologică,
numit
ateroscleroză.
Ateroscleroza
este accelerată de factori de risc precum:
fumatul, obezitatea, stresul, sedentarismul
etc. Iniţial s-a considerat că ateroscleroza
apare la vârstnici, însă recent s-a descoperit
că ateroscleroza apare timpuriu în viaţă şi este
precedată şi accelerată de rigiditatea arterială
(scăderea elesticității arterelor).
În funcţie de stilul de viaţă şi alte afecţiuni
asociate, îmbătrânirea vasculară se poate
accelera, astfel încât o persoană poate să aibă
arterele mai bătrâne decât vârsta cronologică.

Inflamația se testează printr-un test
simplu

Proteina C reactivă în sânge este test simplu
care vă poate salva viața.
Odată cu descoperirea rolului inflamaţiei în
patologia bolilor cardiovasculare, testele care
măsoară inflamaţia au fost utilizate pentru
evaluarea riscului cardiovascular. Din numărul
mare de markeri inflamatori, proteina C
reactivă prezintă cea mai puternică asociere cu
evenimentele cardiovasculare. Acest test nu este
costisitor, se efectuează rapid şi este decontat în
sistemul de asigurări de sănătate din România.

Cum reducem inflamația cronică?
Atenție la mărimea taliei!

Grăsimea
acumulată
în
abdomen,
care
umple
spaţiile dintre organele
abdominale se numeşte
grăsime viscerală. Acest
tip de grăsime secretă
hormoni
şi
mediatori
inflamatori şi se asociază
cu rezistenţa la insulină,
risc crescut de diabet tip 2, boli
cardiovasculare, cancer la sân.

Evitați zahărul și alimentele cu index
glicemic mare

Dietele bogate în carbohidraţi şi sărace în
grăsimi sunt dăunătoare, necesită mai multă
insulină pentru a folosi glucoza ingerată. Cu
cât consumaţi mai multe alimente cu index
glicemic mare (pâine, paşte, orez, produse
de patiserie, zahăr) şi sunteţi mai sedentar,
carbohidraţii sunt transformaţi în grăsimi,
creşte secreţia de insulină, inflamaţia vasculară
şi riscul cardiovascular.

Evitați stresul, sedentarismul și privarea
de somn

Reduceți carnea roșie procesată,
grăsimile nesănătoase și excesul de
alcool

Boala gingivală este o afecţiune inflamatorie
cauzată de bacterii, infecţia şi inflamaţia pot
evolua zeci de ani. S-a observat conexiunea cu
bolile cardiovasculare la pacienţi cu dinţi lipsă,
infecţii bucale, pungi cu puroi, respiraţie urât
mirositoare.

Carnea roşie procesată şi alcoolul sunt
surse de fier. Creşterea fierului peste nivelul
optim se asociază cu o vâscozitate crescută a
sângelui (sânge îngroşat), cu inflamaţia cronică
vasculară, oxidarea crescută a colesterolului.
Fierul în exces poate creşte riscul de atac de
cord.

Stresul intens şi cel de lângă durată, grijile
excesive, privarea de somn şi lipsa somnului
de calitate, statul prelungit pe scaun şi lipsa de
mişcare sunt factori de risc pentru îmbătrânirea
vasculară,
accelerarea
aterosclerozei,
obezitate, dislipidemii şi boli cardiovsculare.

Aveți grijă de sănătatea orală

Mergeţi constant la medicul stomatolog. Bolile
de inimă pot să înceapă în cavitatea bucală!

Suplimentați în alimentație acizii grași
Omega 3 și legumele cu frunze verzi

În ţările puternic industrializate dieta este
bogată în acizi graşi Omega-6. Excesul de acizi
graşi Omega 6 blochează efectele pozitive
ale Omega 3 şi are un efect pro-inflamator.
Creşterea consumului de acizi graşi Omega
3 în dietă (peşte, avocado, nuci, uleiuri
presate la rece) şi alimente antioxidante şi
antiinflamatoare (turmeric, ghimbir, sfeclă
roşie, brocoli, ceai verde,etc) a fost asociată cu
scăderea riscului de boli cardiovasculare cu
până la 30%.

Bolile cardiovasculare NU pot fi
prevenite doar prin administrarea
medicamentelor care scad colesterolul.
Prima măsură pentru prevenirea
bolilor cardiovasculare ar trebui să fie
schimbarea stilului de viaţă nesănătos
cu unul sănătos.

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

Alphega, aproape de
sportul românesc
Partener oficial
al Federaţiei
Române
de Handbal
În sediul Federaţiei Române de Handbal din
Floreasca domnesc liniştea şi concentrarea.
În biroul său, Alexandru Dedu,
preşedintele FRH, scrie de zor un mail
şi se uită pe viitoarele propuneri
de promovare ale echipelor de
handbal.
Este un preşedinte atipic, care
se implică în toate aspectele
muncii, nu dă directive,
ci îşi suflecă mânecile şi
pune umărul la treabă.
În faţa noastră se află 2
metri de ambiţie, muncă şi
determinare, un om pentru
care nu există “Nu se poate”,
ci doar “Hai să găsim o
soluţie!”.

Cine este Alexandru Dedu?

Eu sunt un om al handbalului, prin definiţie.
Am început să practic handbal când avem 9-10
ani. Am parcurs toate etapele: am jucat pentru
echipa naţională mare a României vreo 240 de
meciuri, iar cu tot cu juniori, cred că mă apropii
de 300 de meciuri. Sunt campion al Europei cu
Futbol Club Barcelona Handbol. Sunt de 10 ori
campion naţional în 3 ţări diferite. Am vreo 15
ani carieră de jucător profesionist.
Din punct de vedere personal, sunt cu soţia mea
din 1991. Suntem căsătoriţi de 17 ani. Avem 3
copii şi cred în instituţia căsătoriei. Familia este
“motorul” meu şi locul unde mă încarc ca să am
putere de muncă.
După ce mi-am terminat cariera de sportiv,
am avut un plan foarte clar să mă întorc în
România şi să îmi fac o casă aici. Am cochetat şi
cu partea de business câţiva ani, dar viaţa mea
este handbalul şi, în mod normal, un fost sportiv
rămâne în sport. Fiind şi antrenor, puteam
să aleg să devin unul sau să mă îndrept spre
administraţie. Am ales administraţia fiindcă
ştiu că am multe lucruri de spus şi o experienţă
în spate.
Vreau le mulţumesc oamenilor din handbal
care au avut încredere în mine şi m-au ales
preşedinte al Federaţiei Române de Handbal
(FRH). Ştiu foarte clar ce trebuie să fac şi unde
vreau să ajungem. Nu este un drum uşor,
bătătorit, dar cred că suntem în direcţia corectă.

V-aţi întors în România, într-o perioadă
în care mulţi ar fi ales să rămână în
străinătate.
În cei 3 ani şi jumătate de când sunteţi
preşedintele FRH, care consideraţi că
au fost cele mai reuşite proiecte şi ce
planuri de viitor aveţi?

Eu puteam să rămân în oricare dintre cele 4 ţări
unde am jucat. Am lăsat loc de bună ziua peste
tot, am foarte mulţi prieteni. Toţi banii pe care
i-am câştigat i-am adus acasă şi, împreună cu
soţia mea, am decis să ne întoarcem în ţară.
Nu s-a pus niciodată problema să rămânem
peste hotare. Nu este un moment tocmai fericit
pentru ţara noastră, dar în experienţa căpătată
în străinatate am înţeles că sunt etape prin care
şi alte ţări au trecut.
De exemplu, Portugalia şi Spania s-au aflat în
situaţia noastră actuală, acum 20-25 de ani.

Cred
cu tărie
că nu o să
vină niciodată o
“zână bună” cu
bagheta să schimbe societatea, ci noi trebuie
să facem lucrul acesta, iar eu sunt foarte
hotărât să pun umărul la treabă pentru a face
România mai bună şi mai frumoasă.
Am încercat, în cadrul FRH şi în general în
sport, deoarece sunt şi vicepreşedinte în
cadrul Comitetului Olimpic, să introduc un mod
profesionist de abordare a sportului. Repet, am
avut şansa să joc în cadrul unor structuri foarte
bine aşezate din punct de vedere organizatoric
şi nu inventez eu roata.
Sunt nişte lucruri simple pe care nu mă satur
să le tot reamintesc. În orice business se pleacă
de la bază. Asta ar însemna să ne concentrăm
foarte tare pe pregătirea antrenorilor, atragerea
cât mai multor copii către handbal, dar trebuie
să recunoaştem că puterile FRH sunt reduse,
deoarece cluburile nu se află în subordinea
federaţiei nici din punct de vedere administrativ,
nici financiar, doar regulamentar.
Nu putem interveni în managementul
cluburilor pentru a ajuta profesorii să câştige
mai mult sau pentru a face promovare la
nivel local. Aceste cluburi sunt în subordinea
administraţiei publice. Aşa că m-am gândit
la o nouă abordare de a relansa handbalul.
Am pornit de la vârful piramidei încercând să
stimulez baza, deoarece handbalul românesc,
datorită unor decizii înţelepte luate în anumite
momente–cheie, încă era un sport prezent şi
recunoscut internaţional, mai ales echipa de
fete. Planul meu a fost următorul: să vedem ce
valori avem, să le invidualizam, să le creştem,
să transmitem mesaje coerente, clare, şi valori
frumoase. În acest mod vom promova handbalul
ca sport naţional şi, astfel, vom stimula tinerii
să vină către sport, deoarece au modele demne
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de urmat şi îşi doresc să fie în echipa naţională.
Ei îşi doresc să joace în campionatele României,
fiind atraşi de valorile autentice pe care noi
şi partenerii noştri le transmitem. Investind
în performanţă, am făcut deja primii paşi
pentru creşterea handbalului românesc. Avem
o coerenţă, o siguranţă, transmitem bunsimţ, promovăm valorile autentice, deoarece
suntem români, avem rădăcini şi istorie.
Transmitem valoare adevărată, nu una creată
în mod fals.
Eu nu mi-am modificat pagina cu care am
candidat la preşedinţie şi nu o voi modifica până
la viitoarele alegeri, deoarece vreau ca opinia
publică să vadă ce am vrut să fac şi ce am făcut.

Este handbalul un sport de familie ?

Sunt convins că este un răspuns subiectiv şi nu
este singular. Sunt mulţi români care iubesc
handbalul sau alt sport. Eu am trei copii, dintre
care doi practică handbalul. Cel mare este deja
în echipa naţională de juniori, iar cel mijlociu
este în vizorul echipei naţionale de cadeţi. La
mine în casă se vorbeşte handbal, se respiră
handbal, handbalul este un mod de viaţă.

Sportul: opţional sau obligatoriu?

A existat o latenţă în ultimii ani, pe care eu
o înţeleg. Grija zilei de mâine îţi limitează
opţiunile. În ultimul timp observ o emulaţie în
rândul părinţilor, deoarece vorbim de părinţi
care nu au trăit în comunism şi care sunt
oameni un pic mai liberi, oameni care sesizează
nevoia de sport pentru copiii lor, plus că este
şi teama de gadgeturi, deoarece acestea le
mănâncă timpul copiilor.

Cum i-aţi încuraja pe părinţi
să îşi orienteze copiii
către handbal?

Sunt foarte rare cazurile
în care oamenii se
întâlnesc cu profesia
pentru care au fost
făcuţi şi aici vorbim de
nume grele din sport
- Nadia, Năstase,
Hagi, Neagu. Asta
nu înseamnă că dacă
ne apucăm de sport
avem viaţa asigurată
sau că vom fi vedete. În
schimb ce pot să le spun
părinţilor este că, în opinia
mea, nu există şcoală mai bună,
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pe lângă şcoala pe care trebuie să o facem toţi,
pentru viitor şi pentru formarea unui copil decât
sportul. Copiii învaţă să socializeze, învaţă să
aibă un program, învaţă să aibă responsabilităţi.
Eu cred că indiferent dacă un copil are talent
sau dacă va vrea să facă performanţă sau nu,
câţiva ani de sport sunt aur pentru tineri. Aur!
Îi va ajuta foarte mult în viaţa de după copilărie.
Să fii competitiv şi să ai obiective sunt lucruri
foarte importante.

Ce reprezintă o mentalitate sănătoasă
pentru dumneavoastră?

Ca să ai o mentalitate sănătoasă, adică o scară
de valori bine definită, trebuie să îţi permiţi să
faci asta.
În momentul în care societatea romanească
va creşte şi va exista o anumită linişte
pentru masele de oameni, mentalitatea va
fi mai sănătoasă. Trebuie purtată o luptă
de conştientizare a valorilor, în urma căreia
va trebui să adoptăm o nouă valoare. FRH
se ocupă, în primul rând, cu reprezentarea
României în competiţiile internaţionale, iar fără
o mentalitate sănătoasă nu poţi să te baţi cu cei
de afară. O mentalitate sănătoasă înseamnă să
fii campion, iar un campion nu este construit
doar din calităţi fizice, ci trebuie să fie sănătos în
interior. În acelaşi timp, eu zic că am liberalizat
piaţa muncii handbalistice în România, în ideea
de a aduce deopotrivă profesionişti, sportivi şi
antrenori în România. Mă refer aici la vârfuri,
oameni adevăraţi care ştiu ce înseamnă munca.
Totodată, am încercat să fac cunoscuţi
handbalişti şi antrenori români pieţei europene
şi mondiale şi sper ca în curând ei să poată
merge peste hotare. Pentru mine,
acesta este un mod accelerat
de a schimba mentalităţile în
bine - orientându-le spre
performanţă.

Există o definiţie
a performanţei
sau o reţetă
sigură a obţinerii
performanţei?

Mi-ar plăcea să
o am. Pot doar să
spun, din propria
experienţă de sportiv
şi de preşedinte, că
talentul şi calităţile fizice
te ajută până undeva la 20%
în obţinerea performanţei.

De-a
lungul
vieţii
mele de
sportiv, care
a fost de vreo
25 de ani, am avut
colegi, de la juniori până
la seniori, care erau mult mai
talentaţi decât mine şi decât alţii
care au obţinut rezultate fantastice. Nedublat
de muncă asiduă, talentul este insuficient.
Trebuie să munceşti, trebuie să visezi, trebuie
să accepţi şi să nu renunţi. Iar acest lucru
costă, doare şi presupune sacrificii!

Alphega este noul partener FRH. Ne
puteţi spune câteva cuvinte despre
această colaborare?

Ne-am asociat cu Alphega deoarece eu cred
că avem valori comune care ne conduc. Aici,
vorbim despre sănătate şi despre satisfacerea
dorinţelor românilor. Noi să îi facem mândri pe
români, iar Alphega să îi facă sănătoşi!

Alphega este o comunitate compusă
din farmacişti independenţi care s-au
reunit într-o echipă puternică. Cât de
importantă este munca în echipă pentru
un rezultat performant?

Sunt foarte puţine domeniile în care cineva
poate să facă ceva de unul singur. Un geniu
răzleţ poate scrie o carte cu idei proprii, în rest
nu ştiu. Totul este o consecinţă a societăţii şi
a experienţei dobândite. Omul este un animal
social. Toate marile realizări sunt obţinute în
echipă.

Cred că
secretul unei
reuşite este împărtăşirea unui vis comun. În
momentul în care omul crede în ceva, indiferent
de ce se întâmplă în jurul lui, va încerca să pună
acel lucru în practică. În momentul acela, putem
vorbi de echipă. Până atunci, este o adunătură
de oameni care au acelaşi interes salarial sau
existenţial.
Un grup de oameni poate fi definit ca o echipă
în momentul în care are un vis comun.

Un mesaj pentru cititorii revistei Aphega?

Să fie mândri că sunt români, deoarece în
momentul în care nu eşti mândru că eşti român,
te negi pe tine însuţi!

Alexandru Dedu,
Preşedinte Federaţia Română de Handbal

Pe data de 9 iunie 2017, se va disputa la Oradea
meciul de baraj România-Austria.
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NOUTĂȚI MEDICALE

Mamografia

- poate diagnostica greșit cancerul de sân?
Comisia medicală elvețiană
condamnă examinările
radiologice mamare:
motivele pentru care
ar trebui să le eviți

asociată cu mamografiile, care
este în prezent susținută de
majoritatea
experților,
a
rezultat
dintr-o
cascadă considerabilă
de diagnostice, cu
mamografii repetate,
biopsii succesive și
diagnostice exagerate
de cancer mamar
– forme de cancer
care nu ar fi evoluat în
cazuri clinice.”.
Studiul
Național
Canadian referitor la
examinarea
radiologică
mamară a fost realizat pe
o perioadă de 25 de ani și a
demonstrat că 106 din 484 de
cazuri de cancer detectat prin examinare
radiologică au fost supra-diagnosticate .
Doctorii au explicat: “Aceasta înseamnă
că 106 din 44.925 de femei sănătoase
din grupul examinat radiologic au
fost diagnosticate și au fost tratate
de cancer în mod inutil, fapt care a
rezultat în intervenții chirurgicale,
radioterapii,
chimioterapii
sau
combinații ale tuturor acestor
terapii, toate inutile.”.

Se estimează că, în anul 2016, vor fi
diagnosticate aproximativ 246.660 de noi cazuri
de cancer mamar în Statele Unite ale Americii,
cât și alte 61.000 de noi cazuri de cancer mamar
neinvaziv. Mamografiile continuă să fie cel mai
eficient instrument de scanare disponibil în
prezent pentru detectarea cancerului mamar.
Cu toate acestea, cei doi doctori au descoperit
cu stupoare că valoarea menită să dovedească
beneficiile mamografiilor în detrimentul
riscurilor pe care le implică este de fapt minimă.
“Reducerea relativă a riscului cu aproximativ
20 procente a mortalității cancerului la sân

Supraestimarea
beneficiilor
examinării radiologice mamare
este îngrijorătoare atât pentru
comunitatea medicală, cât și
pentru pacienți. De ce nu dispunem
de o conștientizare mai bună, de
mai multe răspunsuri și tehnologie
mai performantă?

În anul 2013, Comisia
Medicală
Elvețiană
–
o
inițiativă
independentă
de
tehnică medicală a fost solicitată să
prezinte un punct de
vedere cu privire la
examinările radiologice
mamare. Echipa de
profesioniști din domeniul
medical a inclus un etician
medical, un epidemiolog clinic,
un farmacolog, un chirurg oncolog,
un asistent științific, un avocat și un economist
din domeniul medical. Doi dintre acești membri,
Dr. med. Nikola Biller-Andorno și Dr. Peter
Juni, au discutat pe marginea acestui subiect
cu publicația New England Journal of Medicine.
Iată ce au declarat: “Din momentul demarării
acestui proiect, am conștientizat controversele
care planează în jurul mamografiilor în ultimii
10-15 ani. Însă, odată ce am intrat în posesia
dovezilor și am analizat implicațiile în detaliu,
îngrijorarea noastră s-a accentuat.”
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O analiză a altor 10 studii în care au
fost implicate peste 600.000 de femei
nu a oferit nicio dovadă cu privire la
eficiența mamografiilor asupra ratei

mortalității. Acest fapt a dat naștere la îndoieli
cu privire la această practică medicală. Un
sondaj desfășurat în rândul femeilor din SUA,
cu privire la părerea acestora asupra examinării
radiologice mamare, a arătat că 71.5% dintre
ele sunt de părere că mamografiile reduc
la jumătate riscul cancerului la sân, în timp
ce 72.1% au fost de părere că 80 din cazurile
fatale ar putea fi evitate la fiecare 1000 de femei
examinate radiologic.
Percepțiile acestora au fost supraestimate masiv.
Dacă aruncăm o privire asupra numerelor reale,
reducerea riscului prin mamografii este de 20%,
în timp ce 1 singur caz fatal poate fi
prevenit prin examinarea
radiologică a 1000
de femei.

Raportul Comisiei Medicale din Elveția a devenit
public în februarie 2014 și i-a determinat pe
membrii comisiei să recomande evaluarea
calității mamografiilor și aducerea la cunoștința
pacienților atât a beneficiilor, cât și a riscurilor
pe care această procedură medicală le implică.
Raportul a generat controverse în comunitatea
medicală elvețiană, chiar dacă sprijină o
perspectivă globală aflată în creștere, și
anume că examinarea radiologică a populației
asimptomatice este depășită și chiar nocivă.

“Dovezile” pur și simplu nu
argumentau părerea generală
a altor experiențe din domeniu,
care sugerau că mamografiile
sunt sigure și pot salva vieți.
De fapt, avem de-a face cu
studii clinice depășite. Este
clar că beneficiile nu depășesc
daunele provocate, iar percepția
femeilor cu privire la beneficiile
mamografiei nu corespund cu
realitatea.

Dacă veți analiza datele referitoare la fiecare
caz fatal de cancer mamar prevenit în SUA, în
rândul femeilor supuse unei perioade de 10 ani
de examinare radiologică timpurie, începând la
vârsta de 50 de ani, veți observa următoarele:
• 490-670 de femei înregistrează o mamografie
fals pozitivă cu repetarea examinării
• 70-100 sunt supuse unei biopsii inutile
• 3-14 femei au fost victimele unei diagnostic
exagerat de cancer mamar care nu ar fi avut
niciodată relevanță clinică
În plus, până la 50 % dintre femei au un țesut
mamar dens, fapt care face ca mamografiile să
fie greu de interpretat, deoarece atât țesutul
mamar dens, cât și formațiunile tumorale au un
aspect alb pe radiografii.
Ca urmare a lipsei de dovezi care să sprijine
beneficiile mamografiei și a potențialului de
risc clar pe care îl presupune, comisia a decis să
recomande anularea programelor de examinare
radiologică mamară. Chiar dacă recomandările
comisiei nu sunt obligatorii din punct de vedere
legal, raportul a provocat discuții aprinse în
rândul experților oncologi și a organizațiilor din
Elveția. Doctorii din comisie au declarat:
“Unul dintre argumentele principale a fost
acela al contrazicerii părerii globale a experților
în materie… Un alt argument a fost acela că
ar provoca neliniște în rândul femeilor. Ne
întrebăm, însă, cum să evităm inducerea unei
stări de neliniște, în condițiile în care dispunem
de aceste dovezi.”
Este clar de ce comisia a devenit tot mai
îngrijorată în legătură cu cercetătorii ei.
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În anul 2011, 220.097 de femei și 2.078
de bărbați au fost diagnosticați cu cancer
mamar în Statele Unite ale Americii, iar
40.931 de femei și 443 de bărbați au decedat în
aceeaşi ţară de pe urma cancerului mamar. A
devenit cea mai răspândită formă de cancer în
rândul femeilor.
Un studiu publicat în The European Journal of
Public Health, intitulat Trenduri în stabilirea
gradelor înaintea, în timpul și după introducerea
programului de examinare radiologică mamară
în Norvegia a demonstrat că examinarea
radiologică mamară crește de fapt incidența
gradelor de cancer localizate, fără a reduce
incidența cancerului avansat.
Studiul care a inclus un număr impresionant
de participanți, respectiv 1.8 milioane de femei
din Norvegia diagnosticate cu cancer mamar
și care s-a desfășurat în perioada 1987–2010 a
descoperit următoarele:
“Incidența anuală a cancerului mamar localizat
în rândul femeilor cu vârsta cuprinsă între 50–
69 de ani a crescut de la 63.9 într-un număr de
100.000 de cazuri înaintea introducerii examinării
radiologice mamare la 141.2 după introducerea
examinării radiologice, valoare care corespunde
unei proporții de 2.21 (95% interval de încredere:
2.10; 2.32). Incidența cancerului mai avansat a
crescut ulterior de la 86.9 la 117.3 într-un număr
de 100.000 de cazuri și corespunde astfel unei
creșteri de 1.35 (1.29; 1.42) la sută. Numărul
cazurilor de cancerul avansat a crescut și în
rândul femeilor mai tinere, neeligibile pentru
examinarea radiologică mamară, iar în cazul
acestora incidența cancerului localizat a rămas
aproape constantă.”
Acest studiu subliniază modul în care programul
de examinare radiologică mamară din Norvegia
a condus la o creștere a probabilității de
diagnosticare a cancerului la sân în stadiu

incipient, cu peste 200%, dar și a
contribuției la primirea unui diagnostic
de cancer avansat cu 35%. Acesta este
opusul a scopului mamografiilor: dacă
ar fi folositoare, incidența cancerului ar
fi mai mică, nu mai mare.
Concluzia studiului:
Incidența cancerului mamar localizat a
crescut semnificativ în rândul femeilor din
grupa de vârstă 50–69 ani după introducerea
examinării radiologice mamare, în timp ce
incidența cancerului mai avansat nu a scăzut
în aceeași perioadă, comparativ cu o grupă de
vârstă mai mică, de paciente tinere, neexaminate
radiologic.
Merită reținut că “deși studiul a măsurat impactul
pe care l-a avut programul de control mamar
desfășurat în Norvegia, o comparație a trendurilor
între participanți și neparticipanți, în grupa de
vârstă eligibilă pentru control mamar, necesită
investigații suplimentar. De asemenea, legătura
cauzală între stadiu și rata mortalității necesită
investigații în contextul examinării radiologice.”
Un articol publicat în anul 2011 în revista
British Medical Journal a expus dovezi din care
reieșea că examinarea radiologică mamară
este asociată unei rate mai mari a mortalității
datorate cancerului, comparativ cu țările în
care acest serviciu nu este oferit. Nu s-au
așteptat să găsească o situație complet diferită;
au constatat o scădere a ratei de mortalitate
în rândul femeilor care nu fuseseră examinate
radiologic. Concluzia acestora: scăderea
recentă a ratei mortalității asociate cancerului
mamar nu are legătură cu examinarea
radiologică, ci cu îmbunătățirea tratamentului
și a serviciilor. (sursă)
Noile date publicate în BMJ sugerează că
niciuna dintre scăderile observate în numărul
cazurilor de cancer mamar nu poate fi atribuită
examinării radiologice și că simpla existență a
programului național de examinare radiologică
mamară ar trebui chestionată.

În cazul în care nu va exista presiune publică cu
privire la chestionarea independentă a status
quo-ului, programul național de examinare
radiologică va continua în aceleași condiții. În
plus, Ministerul Sănătății s-a retras într-un
con de umbră, iar chestiunea nu mai constituie
o temă de dezbatere științifică, fiind deja un
subiect prea politizat pentru cei care doresc să
evite schimbarea luărilor de poziții cu orice cost.
– Michael Baum, Profesor emerit în domeniul
chirurgiei și profesor de Științe Medicale în
cadrul Universității Londra este un oncolog
englez de marcă, specializat în tratamentul
cancerului mamar.
Așa cum subliniază Sayer Ji, fondatorul
Greenmedinfo.com, un grup de experți
desemnați de Institutul Național pentru Cancer
a concluzionat că un “cancer în stadii incipiente”
nu este cancer, ci reprezintă formațiuni
benigne. Aceasta înseamnă că milioane de
femei au fost diagnosticate greșit cu cancer
mamar de-a lungul ultimelor decenii și au fost
supuse unui tratament agresiv, când de fapt ar
fi fost mai bine dacă nu s-ar fi tratat și n-ar fi
fost diagnosticate. Chiar dacă sună îngrozitor,
diagnosticarea greșită a cancerului mamar este
posibilă.

Surse:
Trends in breast cancer stage distribution before, during and after introduction of a screening programme in Norway . Mette L. Lousdal. Ivar S.
Kristiansen. Bjørn Møller. Henrik Støvring. Eur J Public Health (2014) 24 (6): 1017-1022. DOI:https://doi.org/10.1093/eurpub/cku015 Published:25
February 2014
Breast cancer mortality in neighbouring European countries with different levels of screening but similar access to treatment: trend analysis of
WHO mortality database. Philippe Autier research director, Mathieu Boniol senior statistician, Anna Gavin director, Lars J Vatten professor. BMJ
2011;343:d4411 doi: 10.1136/bmj.d4411
Breast screening should be scrapped. Evidence points to the fact that cancer mortality rates are dropping due to improved treatment, not mammograms.
Michael Baum. Breast cancer. Opinion. The Guardian. 2011
http://www.greenmedinfo.com/blog/fail-another-mammography-study-finds-they-dont-save-lives
Switzerland medical board condemns mammography screenings: here’s why you should probably never get one. COLLECTIVE EVOLUTION OCTOBER 6, 2016
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FARMACIA VERDE

Protejarea inimii
- cu uleiul de măsline

În cazul unui nivel ridicat al colesterolului, ar trebui să apelaţi la uleiul de
măsline, în special la cel cu conţinut mare de acizi graşi nesăturaţi, care au
capacitatea de a reduce eficient nivelul colesterolului. Spre deosebire de
celelalte uleiuri vegetale, uleiul de măsline conţine ingrediente fenolice şi
substanţe secundare de origine vegetală, responsabile pentru gustul unic
şi mirosul uleiului de măsline. Multe dintre aceste combinaţii au efecte
pozitive asupra sănătăţii.
Oleuropeina, substanţa care sprijină sănătatea
Una dintre substanţele benefice pentru sănătate
este fenolul oleuropeina, cu puternic efect
antioxidant. Legătura fenolică oleuropeină care
se regăseşte în uleiul de măsline protejează
inima împotriva infarctului, susţin specialiştii.
Un kilogram de ulei de măsline pur conţine
între 50 şi 800 miligrame substanţe fenolice,
care se sprijină reciproc în efectul pe care îl au.
Oleuropeina şi celelalte substanţe însoţitoare
se regăsesc doar în uleiul de măsline pur,
nu şi în produsele supuse rafinării.
Oricât de sănătos ar fi uleiul de
măsline, acesta nu trebuie consumat
suplimentar. Nu se recomandă
înghiţirea unei linguri de ulei. Când
avem de-a face cu grăsimea, se
recomandă întotdeauna alegerea
soluţiei minime, deoarece orice
grăsime reprezintă o bombă
calorică. Experţii în nutriţie
recomandă
înlocuirea
altor
grăsimi cu uleiul de măsline, cum
ar fi cele pentru gătit, salate sau
anumite margarine.

Antioxidanţi împotriva
radicalilor liberi
Antioxidanţii protejează
împotriva daunelor
provocate de radicalii
liberi, şi anume
stresul oxidativ, care
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este responsabil în mod semnificativ pentru
bolile coronariene, deoarece afectează vasele
de sânge şi particulele LDL. În special, acest
colesterol oxidat LDL provoacă arterioscleroză.
Studiile arată că oleuropeina protejează
particulele LDL împotriva oxidării.
În plus, oleuropeina inhibă formarea substanţelor
inflamatorii şi formarea cheagurilor de sânge.
Polifenolii sunt componente importante din
plante care vă protejează împotriva stresului
din mediu. Se regăsesc în special în plante
supuse stresului substanţial, cum ar fi
luminii solare. Datorită conţinutului
mare de fenoli, uleiul de măsline este
mult mai stabil împotriva oxidării,
comparativ cu alte uleiuri.
Cei cărora nu le place gustul
uleiului de măsline pot opta pentru
uleiul de rapiţă. Deşi substanţele
secundare sunt în număr mai
mic în comparaţie cu uleiul de
măsline, uleiul de rapiţă are un
conţinut valoric similar în ceea ce
priveşte alcătuirea de acizi graşi.
Ca soluţie tartinabilă, puteţi
apela la o margarină cu conţinut
de fitosteroli, care poate reduce
nivelul colesterolului din sânge.

Roşiile

- de nelipsit din dieta verii
Pe lângă nuanţa de roşu de o frumuseţe incomparabilă, tomatele au un conţinut
de vitamine foarte bogat. Cultura acestei plante din familia solanaceae îşi are
originile în America de Sud. Aztecii din Mexic obişnuiau să o folosească pe
post de plantă medicinală. Extinderea culturii în spaţiile noastre se datorează
cuceritorilor spanioli, care au adus cartofii şi roşiile în Europa.
Mărul de aur, mărul iubirii

În limba italiană, denumirea pomodoro se
bazează pe culoarea iniţial galbenă a roşiilor,
a cărei semnificaţie literală este „măr de aur”.
În urma culturilor de secole, au fost dezvoltate
peste 2500 de soiuri de roşii.

Licopina protejează pereţii celulari

Roşiile ajută în combaterea afecţiunilor
coronariene şi a arteriosclerozei, fapt care se
datorează licopinei, un carotenoid cu proprietăţi
antioxidante. Această substanţă vegetală
secundară care protejează membranele
celulare are puterea de a preveni transformarea
celulelor afectate în celule canceroase.
Se regăseşte în special în fructele şi legumele
roşii, cum ar fi tomatele, pepenele verde,
grapefruit şi guave.

Licopina în produsele din roşii

Experţii recomandă o doză zilnică de licopină
de 6 mg. Un fapt interesant este că licopina care
se regăseşte în piureul sau în sucul de roşii este
mai bine asimilată de corp decât cea din roşiile
proaspete. Nu este însă un paradox, ci un fapt
explicabil. Deşi rezistentă la căldură, licopina
se formează complet abia când este expusă la
temperaturi înalte (care sunt atinse odată cu
prepararea sucurilor de roşii sau a piureului),
fiind mai uşor de absorbit de corp.
Pe lângă licopină, roşiile au şi un conţinut
semnificativ de vitamina C, minerale (ex:
potasiu) şi microelemente importante. Restul
este format din apă, în procent de 95%. Cele mai
aromate roşii sunt cele care sunt lăsate la copt

Produs de roşii		

Conținut de licopină
(in mg/100g)

Roşii (stare proaspătă)		
9,3
Suc de roşii			
10,8
Piure de roşii			
16,7
Ketchup				17,2
Sos de roşii			
18,0
Pastă de roşii			
55,5

pe plantă – aşadar, cei care deţin o grădină se
pot considera norocoşi. Roşiile necoapte nu ar
trebui consumate în stare proaspătă deoarece
conţin alcaloidul toxic tomatidin (similar
solaninei din cartofi). Această substanţă poate
provoca dureri de cap, stări de greaţă, inflamaţii
ale mucoasei stomacale şi crampe. În doze
foarte mari, solanina poate fi fatală.

Sfaturi pentru depozitarea corectă a
roşiilor

• Roşiile sunt sensibile la temperaturi joase, de
aceea cel mai bine se păstrează la temperatura
camerei, într-un spaţiu întunecat. Doar aşa îşi
vor păstra întreaga aromă.
• Nu depozitaţi roşiile împreună cu alte soiuri
de legume coapte, cum ar fi castraveţii. Fructele
coapte emană un gaz natural de coacere
(etilenă), care înmoaie castraveţii.
• Merele produc şi ele etilenă şi au efect de
coacere asupra roşiilor.
• Consumați fructele proaspete în termen de
4-5 zile. Altfel, lumină, căldura şi oxigenul reduc
conținutul de ingrediente nutritive.
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SPECIAL

Planeta verde
pentru sănătate!
Ziua Internațională a Oceanului Planetar

În fiecare an, pe data de 8 iunie sărbătorim Ziua Oceanului Planetar, o zi
care are rolul de a ne reaminti importanța pe care o au oceanele în viața
planetei și a speciei umane. Această zi a fost inițiată la Summitul Națiunilor
Unite de la Rio de Janeiro, pe 8 iunie 1992, iar în 2008, Ziua mondială a
Oceanelor a fost recunoscută oficial de Organizația Națiunilor Unite.
Știați că în fiecare an, aproape un milliard de
kilograme de gunoi se revarsă în ocean? National
Oceanic and Atmospheric Administration ne
atrage atenţia asupra acestui fapt şi asupra
faptului că peste 1 milion de păsări marine și
peste 100.000 de mamifere marine sunt ucise
de poluare.
În ultimii ani, poluarea oceanelor a atins cote
alarmante. De exemplu, în Oceanul Pacific
există o “insulă” de gunoi care are de două ori
dimensiunea statului Texas.

Principalele surse de poluare

Reziduurile marine reprezintă o problemă
majoră a poluării oceanelor. Reziduurile marine
rănesc și ucid viața marină, interferează cu
siguranța navigației și reprezintă o ameninţare
pentru sănătatea umană.
Majoritatea gunoiului și resturilor care
acoperă plajele provine din canale de scurgere
și canalizare, precum și din activități de
agrement. Uneltele de pescuit abandonate
sau aruncate sunt, de asemenea, o
problemă majoră, deoarece acest gunoi
poate răni și ucide viața sălbatică
marină.

Uleiul, sursa cea mai rapidă
de deterioare a oceanului

Uleiul este cea mai rapidă
sursă de deteriorare a
oceanului,
fiind
mult
mai dăunătoare decât
gunoiul și deșeurile. Cu
toate acestea, doar un
procent redus de petrol
(aproximativ 12%) care
a fost aruncat în ocean
provine din scurgerile
efective de petrol.
Majoritatea uleiurilor
care provoacă daune în
ocean sunt rezultatul
drenajului din pământ.
Petrolul sufocă viața
marină până la moarte
și conduce la schimbări
comportamentale.

Modifică, în esență, întregul ecosistem al unei
zone afectate, cum ar fi o coastă lungă sau un
ocean adânc.

Plasticul din oceane

Deșeurile din material plastic pot absorbi
substanțele chimice toxice din cauza poluării
oceanice, prin urmare otrăvind orice vietate
le mănâncă. De fapt, poluarea din plastic
este una dintre cele mai grave amenințări la
adresa oceanului. Plasticul nu se degradează,
în schimb se rupe în bucăți progresiv mai mici,
dar nu dispare niciodată. Apoi, el atrage mai
multe resturi. Plasticul reprezintă o amenințare
semnificativă la adresa sănătății diferitelor
creaturi marine și a întregului ecosistem marin.
În ansamblu, plasticul este sursa numărul unu
de poluare în ocean.
Deșeurile radioactive de la reactoarele nucleare
și activitățile industriale (cum ar fi metalele și
acizii grei) și canalizarea drenată reprezintă
surse importante la poluare.

Otrava din farfurie!

Poluarea are efecte nocive asupra alimentaţiei
noastre. Speciile marine mici din partea de
jos a lanţului alimentar absorb substanţele
chimice - metale grele, uleiuri şi alte elemente
contaminante, ca parte a alimentelor lor.
Aceste specii mici sunt apoi consumate de
specii mai mari, care cresc din nou concentraţia
substanţelor chimice. Speciile aflate la vârful
ierarhiei lanţului alimentar au niveluri de
contaminare de milioane de ori mai mari decât
apa în care trăiesc.
Oamenii se îmbolnăvesc uşor prin consumul de
fructe de mare contaminate, care pot provoca
probleme grave de sănătate, de la cancer până
la deteriorarea sistemului imunitar. Un consum
ridicat de peşte oceanic şi fructe de mare ne
expune organismul la o cantitate ridicată de
mercur, dăunător pentru sănătate.
Environmental Working Group (EWG) ne
recomandă specii care oferă cantităţi importante
de Omega-3 şi prezintă risc redus de intoxicaţie
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cu mercur, atunci când sunt consumate o dată
sau de două ori pe săptămână, precum:
• Peşti anşoa
• Hering
• Midii
• Somon
• Sardine
• Shad
• Păstrăv
Spre deosebire de speciile de mai sus, consumul
următoarelor specii, care conţin cantităţi mari
de mercur şi reduse de acizi graşi omega-3, vă
poate afecta sănătatea:
• Conserve de ton alb
• Halibut
• Regele Macrou
• Biban de mare;
• Rechin;
• Macrou de Atlantic;
• Tilefish
• Ton

De ce sunt oceanele importante?

Oceanele reprezintă sângele vieții planetei și
al omenirii. Acestea ocupă aproximativ trei
sferturi din planeta noastră și înmagazinează
97% din apa planetei.

• Oceanul Pacific (cel mai mare) - are o suprafață
de 165.200.000 km pătrați și adâncime maximă
a apelor de 11.022 m
• Oceanul Atlantic – are o suprafață de
106.400.000 km pătrați și o adâncime maximă
a apelor de 9.219 m
• Oceanul Indian - are o suprafață de 73.556.000
km pătrați și o adâncime maximă de 7.455 m
• Oceanul Antarctic - are o suprafață de
20.327.000 km pătrați și o adâncime maximă a
apelor de 7.235 metri
• Oceanul Arctic - are o suprafaţă de 14.056.000
km pătrați și o adâncime maximă de 5.449 m
Indiferent cât de departe de țărm trăiți,
oceanele vă afectează viața. Aerul pe care îl
respirăm, apa pe care o bem, alimentele pe
care le consumăm - toate pot proveni sau pot fi
transportate pe ocean.
Aproximativ jumătate din populația lumii
locuiește în zona de coastă, iar întreprinderile
bazate pe exploatarea oceanului contribuie cu
peste 500 de miliarde de dolari la economia
mondială.

Salvați oceanele!

Poluarea oceanelor reprezintă un aspect de
îngrijorare la nivel global, indiferent de țara
în care locuim. În acest sens, este foarte
important să contribuim la diminuarea
poluării prin educație și printr-o
atenție sporită acordată
mediului înconjurător.

National Geographic a postat
pe site-ul său câteva metode
prin care putem reduce
poluarea oceanelor, precum:
1. Reduceți consumul de
energie
Reduceți efectele schimbărilor
climatice asupra oceanului
lăsând mașina la domiciliu
atunci când puteți și diminuați
utilizarea energiei la domiciliu și la
locul de muncă.
2.Faceți alegeri sigure privind
fructele de mare
Populațiile globale de pești se epuizează
rapid din cauza cererii, a pierderii habitatelor
și a practicilor de pescuit nesustenabile.
Atunci când faceți cumpărături sau luați masa
la restaurant, ajutați la reducerea cererii pentru
speciile supraexploatate, alegând fructe de
mare sănătoase și care nu sunt pe cale de
dispariție.
3. Utilizați mai puține produse din plastic
Materialele plastice care sfârșesc ca resturi
oceanice contribuie la distrugerea habitatelor
și ucid zeci de mii de specii marine în fiecare an.
Pentru a vă limita impactul, folosiți o sticlă
de apă reutilizabilă, depozitați alimente în
recipiente de sticlă, aduceți-vă propria pungă
reutilizabilă atunci când faceți cumpărături și
reciclați ori de câte ori este posibil.
4. Nu cumpărați obiecte care exploatează
viața marină
Anumite produse contribuie la dăunarea
recifurilor de corali și a populațiilor marine.
Evitați achiziționarea de articole, cum ar fi
bijuterii de corali, accesorii pentru păr de
confecționate din carapacea broaștelor țestoase
și produse din rechini.
5. Fiți proprietari de animale care au grijă de
mediu
Citiți etichetele de hrană pentru animalele de
companie și luați în considerare durabilitatea
fructelor de mare atunci când alegeți o dietă
pentru animalul dvs. de companie. Nu aruncați
niciodată în vasul toaletei conținutul litierei de
pisică, care poate conține agenți patogeni care
dăunează vieții marine.

Evitați stocarea în acvariu a peștilor sălbatici
de apă sărată și nu eliberați niciodată peștii din
acvariu în ocean, o practică care poate introduce
specii non-native care dăunează ecosistemului
existent.
6. Călătoriți responsabil pe ocean
Când practicați navigația sau alte activități
recreative pe apă, precum caiacul, nu aruncați
nimic peste bord și nu uitați de viața marină care
trăiește în apele din jurul dumneavoastră. Dacă
sunteți pregătit să faceți o croazieră pentru
următoarea vacanță, faceți unele cercetări
pentru a găsi cea mai ecologică opțiune.
7. Educați-vă copiii despre oceane și viața
marină
Toată viața de pe Pământ este legată de oceane.
Cu cât învățați mai multe împreună cu copiii
dvs. despre problemele cu care se confruntă
acest sistem vital, cu atât mai mult veți dori
să-i asigurați sănătatea, apoi împărtășiți
acele cunoștințe pentru a educa și inspira
alte persoane și, în acest sens, vom reuși să
lăsăm generațiilor viitoare o planetă verde și
sănătoasă.

Surse:
http://www.conserve-energy-future.com
http://www.noaa.gov
http://www.protectplanetocean.org
www.ocean.nationalgeographic.com
https://ro.wikipedia.org/
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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!

Află cât de importantă este
respiraţia pentru sănătatea ta
Plămânii ne ajută să aducem oxigenul necesar vieţii în fiecare celulă
şi să eliminăm dioxidul de carbon, ne ajută să ne mişcăm, să cântăm,
să dansăm şi să practicăm un sport. Respiraţia controlează
bătăile inimii, influenţează circulaţia sangvină şi sănătatea
tuturor organelor, determină rezistenţa la efort şi capacitatea
de desfăşurare a activităţilor zilnice obişnuite.
Fără respiraţie nu există viaţă
Pentru a ne menţine sănătoşi, este important să respirăm
corect şi să avem plămâni sănătoşi.
Funcţia pulmonară poate fi evaluată printr-un test
simplu şi rapid de efectuat.
Spirometria este un test de respiraţie care măsoară mai mulţi parametri, dintre care cei mai
importanţi sunt: cantitatea de aer care circulă prin plămâni şi volumul de aer expirat într-o
secundă. Atunci când căile tale respiratorii sunt blocate, inflamate sau obstruate, cantitatea
de aer pe care poţi să o scoţi din plămâni este redusă, comparativ cu parametrii unei persoane
care are plămânii sănătoşi. Deteriorarea funcţiei pulmonare afectează sănătatea generală şi
calitatea vieţii.
Spirometria este un test rapid, simplu şi nedureros
care îţi spune în 5 minute ce vârstă au plămânii
tăi şi dacă este necesar să te adresezi
medicului pentru investigaţii suplimentare.

Programează-te
ACUM pentru
TESTAREA GRATUITĂ
a funcției pulmonare și află care
este vârsta plămânilor tăi!
Află ce trebuie să schimbi
în stilul tău de viață și
când trebuie să te
adresezi medicului

• Ai de mai multă vreme o tuse supărătoare?
• Tuşeşti şi expectorezi deşi nu eşti răcit?
• Simţi că rămâi fără aer sau aerul nu îţi ajunge
când respiri?
• Gâfâi sau ţi se taie răsuflarea atunci când faci
un efort sau urci scările?
• Ai un şuierat în piept atunci când respiri?
• Fumezi sau ai fost fumător?
• Ai peste 40 de ani?
Măsurarea vârstei pulmonare reprezintă o campanie de evaluare preventivă a riscului apariției bolilor respiratorii și nu înlocuiește consultul medical.

UN VEAC DE LEAC

Sănătate şi
frumuseţe

- cu ajutorul cărbunelui activ
Cărbunele activ, cunoscut şi sub denumirea de cărbune medicinal,
reprezintă cel mai vechi remediu cunoscut, fiind folosit din timpul celor
mai vechi civilizaţii (greci, egipteni). Cărbunele activ este folosit şi în
prezent, sub formă presată sau de capsule şi poate fi găsit în majoritatea
farmaciilor. Cărbunele activ este eficient nu doar împotriva problemelor
intestinale, ci şi în curele de detoxifiere. De asemenea, el se regăseşte şi
în anumite produse cosmetice.
Ce este cărbunele activ?

Cărbunele activ constă într-un carbon foarte
poros. Aşadar, el posedă capacitatea de a
acţiona precum un burete şi de a se dezintegra
în particule minuscule, ajungând să acopere
suprafeţe foarte mari.
De aici, rezultă proprietatea de absorbţie a
cărbunelui activ. Aşadar, particulele de carbon
pot coagula alte substanţe precum toxine,
substanţe chimice dar şi molecule olfactive.
Cărbunii medicinali sunt obţinuţi în mare parte
din materii prime vegetale, precum scoarţa de
copac, coji de nuci sau turbă.

Cărbune activ împotriva problemelor
gastro-intestinale

Cărbunele medicinal este cunoscut, în special,
pentru aplicaţiile pe care le are în tratarea
problemelor gastro-intestinale, cum ar fi
gastroenterita sau intoxicaţiile alimentare.
De asemenea, cărbunele activ poate fi folosit cu
succes şi pentru alinarea stărilor de disconfort
în urma meselor prea copioase, de exemplu.
Iată doar câteva dintre disconforturile la care
facem referire:
• Saţietate
• Balonare
• Diaree
• Vărsături
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Nu administraţi cărbune activ în cazul in care
diareea este însoţită de febră.

Cum acţionează cărbunele activ
împotriva problemelor digestive?

Cărbunele activ reuşeşte să absoarbă agenţii
patogeni ai simptomelor, respectiv bacterii şi
substanţe nocive, pe care le neutralizează şi le
elimină din organism prin scaun.

Cărbune activ împotriva intoxicaţiilor
alimentare

În cazul ingerării de substanţe chimice sau toxice
(nocive), administrarea de cărbune activ poate fi
benefică. Particulele de carbon neutralizează
elementele nocive din substanţele ingerate şi
previn astfel ajungerea toxinelor în sânge.
Reţineţi că este necesară administrarea cât mai
rapidă a cărbunelui activ, iar dozarea diferă în
funcţie de greutatea corpului. Cărbunele activ
este eficient împotriva a numeroase toxine, însă
nu a tuturor. Spre exemplu, cărbunele activ nu
este eficient împotriva intoxicaţiilor cu erbicide
sau etanol.

Efectele secundare ale administrării de
cărbune activ

Cărbunele activ medicinal acţionează în mod
exclusiv fizic, respectiv este eliminat în stare

similară celei în care a fost ingerat. Astfel,
efectele secundare sunt foarte puţine, însă
trebuie reţinut că o administrare în exces poate
provoca eventuale constipaţii sau chiar vărsături.
De asemenea, nu uitaţi de colorarea în negru a
scaunului, provocată de particulele de carbon.
Acest aspect este inofensiv.

Cărbunele activ absoarbe nu doar
substanţele nocive

Cărbunele activ nu poate diferenţia modul în
care funcţionează, astfel că va absorbi atât
substanţele nocive, cât şi vitamine şi alţi
nutrienţi.
De asemenea, nu poate fi exclusă neutralizarea
medicamentelor şi a contraceptivelor orale.
Astfel, se recomandă administrarea cărbunelui
activ prin respectarea unui interval de timp faţă
de celelalte medicamente şi numai în urma
consultării medicului sau a farmacistului.

Forme de administrare

Este foarte importantă hidratarea care însoţeşte
administrarea cărbunelui activ, deoarece numai o
cantitate de lichid suficientă poate asigura o acţiune
pe măsură şi o dezintegrare optimă a cărbunelui.
Cărbunele medicinal este disponibil sub formă
de tablete, capsule sau pulbere. Acestea pot fi
înghiţite direct sau pot fi amestecate într-un
pahar cu apă.

Cărbunele activ în industria cosmetică

Datorită capacităţii de absorbţie care îl
caracterizează,
industria
cosmetică
apelează la cărbunele activ ca la un
ingredient minune. Astfel, cărbunele
activ se regăseşte în produse pentru
curăţarea pielii dar şi în şampoane
care promit să protejeze pielea
şi părul împotriva factorilor
poluanţi.
Citiţi cu atenţie etichetele
produselor cosmetice pe
bază de cărbune activ. Pe
aceste etichete trebuie să
se regăsească termenul
charcoal. Doar aşa puteţi
fi siguri că produsele
respective conţin cărbune
activ şi nu un colorant de
culoare neagră.

Cărbune activ pentru dinţi
mai albi

Şi pasta de dinţi poate fi înlocuită
cu cărbune activ, care promite să

cureţe placa bacteriană, decolorările provocate
de vin, ceai şi cafea. Eficienţa cărbunelui activ
pentru albirea dinţilor nu a fost încă dovedită
clinic. Există şi critici care recomandă evitarea
folosirii prafului de cărbune activ pentru
curăţarea dinţilor, deoarece nu există studii
suficiente pentru stabilirea clară a modului în
care smalţul dinţilor este afectat de periajul cu
cărbune activ.

Cărbune activ împotriva punctelor negre

Dacă doriţi sa încercaţi o mască pe bază de
cărbune activ, puteţi pregăti una chiar acasă la
dumneavoastră. Iată de ce aveţi nevoie:
• 1 tabletă cărbune activ
• 15 grame făină de grâu
• 125 ml apă
Amestecaţi ingredientele într-o mască omogenă
şi aplicaţi apoi pe zona T a feţei. Odată întărită,
masca va putea fi îndepărtată cu uşurinţă şi
veţi observa curăţarea tenului de inesteticele
puncte negre.
Cărbunii activi medicinali sunt disponibili în
farmacii, dar şi în magazinele de cosmetice şi
supermarketurile bine aprovizionate.

FAMILIE

Călătorind cu copiii
- de-a joaca în vacanţă

Pentru copii, vacanţa începe, de regulă, odată ce au ajuns la destinaţie.
Oricât de scurte ar fi, deplasările li se par plictisitoare şi enervante.
Iată câteva recomandări ADAC pentru a vă ajuta
să păstraţi buna dispoziţie a celor mici:
• Acordaţi atenţie asigurării unei poziţii sigure
şi confortabile. Sistemele de siguranţă pentru
copii sunt obligatorii în aproape toate ţările
europene care reprezintă destinaţii populare de
vacanţă.
• Nu dereglaţi ritmul copiilor. Mai ales în
cazul sugarilor şi al celor mici, se recomandă
adaptarea călătoriilor în funcţie de obişnuinţele
acestora (hrană şi somn). Nu uitaţi jucăria
preferată a celui mic, care îl va ajuta să
depăşească dorul de casă şi îi va crea un
sentiment de siguranţă.
• Luaţi suficiente pauze. Mişcarea şi aerul curat
sunt la fel de importante pentru copii şi pentru
părinţi. Multe parcări cu restaurante sunt
dotate şi cu locuri de joacă, în care cei mici îşi
pot consuma energia.
• Înainte de a începe călătoria, pregătiţi câteva
jocuri pentru drum, cum ar fi „Oraş, ţări, munţi”
sau „Văd ceva ce tu nu vezi”. Copiilor mai
mari, de peste opt ani, le place să ghicească
sau să formeze propoziţii haioase din literele
numerelor de înmatriculare ale maşinilor.
• Includeţi copiii în planificarea excursiei. Dacă
se descurcă deja de acasă la citirea hărţii, vor
putea ajuta şoferul mai târziu în cautarea rutei.
• În cazul în care călătoriţi cu un singur copil, nu
îl lăsaţi singur pe bancheta din spate. Aşezaţi-vă
lângă el şi povestiţi-i despre locurile prin care
treceţi. Îi veţi deschide apetitul pentru vacanţă
şi nu se va simţi izolat în spate.

Alimentaţia şi hidratarea corectă în
timpul călătoriei

Alimentaţia corespunzătoare este importantă
în timpul călătoriei. Se recomandă fructele
proaspete, legumele crude, sandviciurile
pregătite acasă şi tăiate pe măsură, transportate
cel mai bine în geanta frigorifică.
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Pentru a potoli setea, alegeţi în schimb apa
minerală rece, în detrimentul sucurilor dulci.

Siguranţa copiilor în maşină
– reglementare aplicată la nivelul UE

Copiii care nu sunt asiguraţi corespunzător în
timpul transportului în vehicule sunt expuşi
unui risc sporit de accidentare fatală. În timpul
transportului copiilor, părinţii trebuie să
respecte reglementările aplicate la nivelul UE
în deplasările în străinătate. Copiii mai mici de
12 ani şi cei care măsoară mai puţin de 150 cm
înălţime necesită un sistem de reţinere aprobat
oficial şi corespunzător greutăţii lor.
Utilizarea platanului pentru sugari (cu orientare
în spate) şi poziţionare pe scaunului din dreapta
este admisă doar în cazul dezactivării airbagului. Copiii mai mari sunt supuşi obligaţiei de a
purta centura de siguranţă.
Celor care folosesc autoturisme de închiriat în
vacanţă li se recomandă să se asigure încă de
la rezervare că sunt disponibile scaune pentru
copii. Părinţii care doresc un grad sporit de
siguranţă pot călători cu propriul platan pentru
sugari, deoarece societăţile de închiriat vehicule
nu pot să prevadă ce modele de autoturisme vor
fi disponibile în destinaţia lor de vacanţă.

FAMILIE

Efectul analgezic
al ardeiului iute
Seminţele ardeiului iute cayenne conţin substanţa
activă capsaicină, care are un efect de încălzire, de
analgezic asupra durerilor articulare.
În medicină, seminţele de cayenne sunt folosite de
foarte mult timp, în special în tratarea durerilor
articulare, artrozei sau a reumatismului. Acest
condiment puternic este recunoscut pentru efectul
de încălzire pe care îl are, pentru proprietăţile
anti-inflamatorii şi analgezice.
Folosită ca ingredient în creme, capsaicina
acţionează asupra receptorilor de căldură şi
durere din piele. O senzaţie plăcută de căldură
se răspândeşte şi circulaţia din articulaţia
dureroasă este stimulată. Căldura naturală are
un efect calmant imediat asupra durerii.
Datorită circulaţiei intensificate, în cartilajul
articulaţiei sunt transportate mai multe
substanţe nutritive, accelerând producţia de
lichid sinovial. Şi, pentru că odată cu scăderea
durerilor, mobilitatea articulaţiei este reluată,
lichidul sinovial este mult mai bine distribuit,
iar articulaţia va funcţiona ”ca unsă”.
Recuperarea unei mişcări cât mai apropiate de
cea normală este foarte importantă în cazul
durerilor articulare şi a afecţiunilor reumatice.
Fără o mişcare adecvată, articulaţia nu este
alimentată cu suficiente substanţe nutritive, iar
capacitatea de funcţionare a articulaţiei scade în
mod progresiv. Capsaicina acţionează împotriva
acestor procese inflamatorii şi dureroase.
Dr. Jan-Peter Jansen, fizioterapeut în Berlin,
explică acest mecanism: “Capsaicina inhibă
eliberarea anumitor transmiţători de durere,
aşa numită substanţă P. Proviziile existente de
substanţă P sunt golite, semnalele dureroase nu
mai sunt transmise. Inclusiv după terminarea
unui tratament local cu balsam cu capsaicină,
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pacientul nu mai resimte durerea”. Primele
reacţii la golirea “rezervoarelor dureroase” se
resimt după câteva zile. După un tratament de
mai multe săptămâni, acţiunea pe termen lung
se va face resimţită.

Reumatismul

Reumatismul se manifestă în diferite forme.
Probabil cea mai răspândită este artroza,
care apare atunci când articulaţia nu mai este
suficient ”lubrifiată” cu lichid sinovial. Dat
fiind faptul că mişcarea articulaţiei este vitală
pentru producţia de lichid sinovial, durerea
din articulaţie şi poziţiile fixe impuse pentru
evitarea durerii conduc la o uzură a cartilajului.
Un adevărat cerc vicios (durere - menajarea
articulaţiei – lipsa circulaţiei – lipsa lichidului
sinovial –uzura cartilajului articulaţiei) conduce,
de-a lungul timpului, la modificări tot mai
dureroase la nivelul articulaţiei.
În cazul artrozei şi al multor altor afecţiuni
reumatice, căldura este benefică pentru
calmarea durerilor. Căldura naturală generată
de ardeiul cayenne, alături de acţiunea sa
profundă în funcţionarea articulaţiei, au fost
dovedite în tratarea reumatismului, afecţiune
atât de răspândită.

5%

Reducerea ta

exclusiv în farmaciile
Alphega
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O vitamină
ruptă din Soare
- de ce avem nevoie de vitamina D

Vitamina D este o vitamină liposolubilă pe care organismul nostru o poate
sintetiza sub influența luminii solare. Cu toate acestea, tot mai multe
studii au demonstrat că numărul persoanelor care suferă de un deficit de
vitamina D este în continuă creștere.
Vitamina D reglează nivelul de calciu din
organism

Vitamina D reprezintă un termen colectiv care
cuprinde mai multe legături, cum ar fi de exemplu
vitamina D2, care se regăseşte în plante şi în
ciuperci, dar şi vitamina D3 care se regăseşte
numai în alimente de origine animală, ambele
importante pentru organismul uman. Vitamina D
este implicată în primul rând în reglarea nivelului
de calciu şi de fosfaţi din organism, ajutând la o
mai bună asimilare a calciului din alimentaţie şi la
fixarea acestuia în oase.
Vitamina D este implicată şi în reglarea nivelului de
calciu din sânge. Odată ce nivelul de calciu scade,
poate fi obţinut calcitriol dintr-o faza preliminară
inactivă a vitaminei D. Calcitriolul asigură apoi
preluarea calciului din oase şi completarea lui în
sânge, unde este necesar.

Vitamina D întărește sistemul imunitar

Oamenii de ştiinţă sunt de părere că vitamina
D este însărcinată de anumite celulele ale
sistemului imunitar- limfocitele T- să determine
rezistenţă împotriva agenţilor patogeni. Atunci
când organismul nu dispune de suficientă
vitamina D, limfocitele T nu pot reacţiona la
agenţii patogeni, iar aceştia din urmă se pot
răspândi şi înmulţi în organism fără probleme.

Vitamina D previne problemele sistemului
circulator și ale inimii
Vitamina D joacă un rol de apărare împotriva bolilor
infecţioase tipice precum răcelile, gripă sau infecţiile
pulmonare, dar şi a celor de natură canceroasă:
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studii recente au demonstrat că asigurarea unei
cantităţi suficiente de vitamina D poate reduce cu
până la 50% probabilitatea îmbolnăvirii cu anumite
tipuri de cancer cum ar fi cancerul mamar sau cel de
colon, comparativ cu persoanele care se confruntă
cu un deficit de vitamina D.
De asemenea, se pare că şi riscul dezvoltării de boli
circulatorii şi cardiace este semnificativ mai mic
în cazul asigurării unui nivel suficient de vitamina
D în sânge. Astfel, un studiu a demonstrat că în
cazul persoanelor cu vârstă de peste 50 de ani
care suferă de carenţă de vitamina D, riscul bolilor
cardiace şi circulatorii este semnificativ mai mare.

Vitamina D în alimente

Doza zilnică de vitamina D recomandată copiilor
şi adulţilor este de cinci micrograme. Sugarii
şi persoanele cu vârstă de peste 65 de ani pot
consuma o cantitate zilnică de zece micrograme.
Cantitatea de cinci micrograme de vitamine D se
regăseşte, de exemplu, în următoarele alimente:
• 4 ouă
• 20 g hering
• 150 g ciuperci
• 150 g Avocado
• 250 g ficat de vită
• 500 g brânză
În general, trebuie reţinut că asimilarea de
vitamina D din hrană trebuie să ocupe un loc
secund, deoarece organismul nostru dispune
de capacitatea de a produce vitamina D. În
cazul unui deficit de vitamina D, puteţi apela cu
siguranţă la suplimentele nutritive.
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FAMILIE

Uşor ca mersul
pe bicicletă...

- pregătirea copiilor pentru primul pedalat
Dacă doriţi să îi pregătiţi pe cei mici pentru mersul de bicicletă, cel mai
bine ar fi să începeţi cu cele fără pedale şi fără lanţ. Bicicletele fără lanţ se
bucură de o popularitate imensă în rândul copiilor: îi atrag spre bicicletele
clasice fără să îi suprasolicite. S-a renunţat dinadins la pedale şi lanţ, iar
deplasarea se face prin mişcarea de împingere din picioare. Dacă sunt
corect reglate, bicicletele fără lanţ pot îmbunătăţi coordonarea şi îi pot
transmite celui mic mai multă siguranţă în «trafic».
Mersul pe bicicleta fără lanţ

“Bicicleta fără lanţ îi pregăteşte în mod
optim pe cei mici pentru trecerea la bicicleta
cu lanţ”, declară Martina Abel, directoarea
BAG – Mai multă siguranţă pentru copiii din
Bonn, Germania. “Copiii învaţă să îşi menţină
echilibrul, învaţă orientarea în spaţiu, frânarea
la timp şi ocolirea obstacolelor. Câştigă viteză
de reacţie şi siguranţă motrică.”
Vârsta corectă pentru mersul pe bicicleta
fără lanţ depinde de dezvoltarea individuală a
fiecărui copil în parte. Unele biciclete fără lanţ
sunt recomandate de producător chiar şi pentru
copiii de doi ani. Însă, practic, se observă că
cei de 2 ani nu dispun încă de mişcările
necesare
pentru
controlarea
vitezei de deplasare. Copiii sunt
suficient de dezvoltaţi pentru
mersul pe bicicleta fără lanţ
după vârsta de 2.5–3 ani.

Nu folosiţi bicicleta în
trafic

Pentru a evita producerea
oricăror accidente, folosiţi
bicicleta fără lanţ numai în spaţii
sigure, spre exemplu pe terenul
de joacă sau în spaţiile pietonale. Pe
trotuarul de lângă stradă, copiii se simt
repede depăşiţi de situaţie, deoarece trebuie

32

să reacţioneze la ceilalţi participanţi la trafic
şi trebuie să ocolească diferite obstacole. De
asemenea, nu se recomandă folosirea bicicletei
fără lanţ pe un drum înclinat, deoarece, în
condiţiile unei viteze sporite, cei mici pot scăpa
imediat bicicleta de sub control.
“Părinţii trebuie să-şi îndemnde copiii să
exerseze mersul pe bicicletă pe spaţii drepte,
largi”, recomandă Martina Abel. “Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată nesupravegheaţi. Se
recomandă şi o cască de protecţie pentru
evitarea oricăror accidentări şi în acelaşi timp
pentru a-i pregăti pentru mersul ulterior pe
bicicletă numai purtând o cască de protecţie.
Părinţii trebuie să stabilească reguli
clare împreună cu cei mici. Spre
exemplu, coborârea de pe
bicicletă în apropierea străzii.”

Calitatea la cumpărare

Atunci când vă hotărâţi
să achiziţionaţi o bicicletă
fără lanţ, este important să
acordaţi o atenţie deosebită
calităţii şi designului. Cadrul
trebuie să fie jos, iar şaua şi
ghidonul trebuie să fie reglabile
în înălţime. Cel mic trebuie să aibă
o poziţie confortabilă în şa. Ideal ar fi să
testaţi bicicleta direct în magazin!

INTERVIU

Farmacistul
Alphega
- farmacistul familiei tale!

Delia Aron a absolvit Facultatea de
Farmacie din cadrul Universităţii
Oradea.

Delia Aron, farmacist farmacia Sic Volo
Ce reprezintă profesia de farmacist
pentru dumneavoastră şi ce v-a inspirat
să optaţi pentru ea?

Profesia de farmacist reprezintă pentru mine
un mod de a contribui la menţinerea stării de
sănătate şi îndrumarea spre un stil de viaţă
sănătos al pacienţilor care ne calcă pragul.
Încercăm să ne poziţionăm ca o farmacie de
familie şi ne adresăm tuturor categoriilor de
vârstă, încercând mereu să venim cu ceva nou
pentru fiecare, prin campanii de informare
şi educare şi prin lărgirea plajei de produse
oferite în funcţie de specificul fiecărei farmacii
din grupul nostru.

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

Farmacia Sic Volo a luat fiinţă în anul 1993,
fiind preluată de la Oficiul Farmaceutic Deva şi
funcţionând în cadrul societăţii noastre o lungă
perioadă ca farmacie non-stop.
În prezent, programul de funcţionare este unul
prelungit, fiind deschis zilnic între 07.00-24.00.
De asemenea, s-a păstrat receptura, în prezent
elaborându-se zilnic o serie de reţete magistrale
şi oficinale, iar adresabilitatea pentru astfel de
preparate este încă foarte ridicată în farmacia
noastră.

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

Provocările ca farmacist sunt pe diferite planuri.
Acestea se concentrează în primul rând pe
perfecţionarea profesională continuă, atât pe
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plan ştiinţific, cât şi al comunicării cu pacientul.
Ultima mare provocare a fost chiar decizia de
a adera la grupul de farmacii independente
Alphega, iar în continuare, implementarea
acestui proiect alături de alte proiecte de
organizare interioară reprezintă focusul nostru
pentru anul 2017. Toate aceste provocări au ca
ţel unic creşterea calităţii serviciilor oferite în
farmaciile noastre.

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

Pentru tinerii farmacişti care au în plan
coordonarea unei farmacii, sfatul meu ar fi să
fie în primul rând organizaţi, să se informeze pe
toate planurile atât economic, cât şi profesional,
şi să pună pasiune în ceea ce fac.

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

Rolul farmacistului şi al farmaciei în societate
reprezintă locul unde se face prevenţia şi
consilierea în ceea ce priveşte administrarea
medicamentelor. Farmaciştii trebuie în primul
rând să încerce să oprească automedicaţia şi să
îşi reconfirme rolul de profesionişti în domeniul
sănătăţii.
Farmaciile noastre vor fi tot mai prezente în
viaţa comunităţii prin campaniile desfăşurate,
prin apropierea faţă de pacient şi prin serviciile
oferite.

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

Nu există o reţetă de succes a unei farmacii!
Trebuie să ai capacitatea de adaptare până la
atingerea scopului final.

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

Pacienţii
revin
în
farmaciile
noastre
pentru diversitatea gamei de produse, atât
farmaceutice, cât şi para-farmaceutice, pentru
modul în care sunt trataţi şi consiliaţi. Încercăm
să oferim o experienţă pozitivă atât celor în
nevoie, cât şi aparţinătorilor.

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

Farmacistul de familie este acel farmacist care
îşi cunoaşte pacienţii fideli prin prisma profesiei,
le cunoaşte istoricul medical şi familial şi le
poate oferi cele mai bune sfaturi în ceea ce
priveşte stilul de viaţă, alimentaţia şi medicaţia.

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 reprezentată de farmaciile
independente din grupul Alphega este cea mai în
măsură să ofere toate beneficiile orientate către
pacient, tocmai datorită acestei independenţe.
Farmacia independentă este deţinută de
un farmacist, activitatea în cadrul acesteia
nefiind afectată de politicile corporatiste
ale farmaciilor de lanţ. Astfel, conceptul
Alphega aduce plusvaloare, în primul
rând în creşterea calităţii serviciilor.

Care a fost reacţia pacienţilor
când au intrat în noua
farmacie Sic Volo-Alphega?
Reacţia pacienţilor a fost una
pozitivă, chiar de uimire,
farmacia-concept
Alphega
aducând mobilierul deschis
care
creşte accesibilitatea
pacienţilor
la
produse
cosmetice, para- farmaceutice
sau de igienă, dar şi contactul
direct cu pacientul prin creşterea
numărului de posturi de vânzare.

Ce s-a schimbat pentru echipa Sic Volo
odată cu aderarea la programul Alphega?

Odată cu aderarea la Alphega, echipa Sic Volo
beneficiază de pregătire minuţioasă şi mult mai
bine organizată decât ce reuşeam noi să facem
până la momentul aderării, calitatea seviciului
farmaceutic devenind deviza noastră.

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

De acum înainte, vom fi şi mai aproape de
pacienţii noştri, implementând toate proiectele
Alphega, propunând campanii noi şi venind
în întâmpinarea nevoilor pacienţilor cu
promptitudine, respect, empatie, profesionalism
şi calitate.

Aveţi un mesaj pentru pacienţii
dumneavoastră?

Le mulţumim tuturor pacienţilor care ne-au
rămas fideli de-a lungul timpului, tuturor celor
care ne vor alege de acum înainte şi îi asigurăm
că în farmaciile noastre vor fi întotdeauna trataţi
cu importanţă, respect şi compasiune.
Delia Aron a absolvit Facultatea de Farmacie din
cadrul Universităţii Oradea. Din anul 2004 este
administratorul farmaciei Sicofarm. Din anul 2015
este acţionar în cadrul farmaciei Sic Volo.

AFECȚIUNI

Sindromul
de ochi uscat
Vorbim de sindromul de ochi uscat atunci când ţesutul conjunctiv şi
corneea nu mai sunt acoperite cu suficient lichid lacrimal. Pentru producţia
de lichid lacrimal sunt responsabile mai multe glande. Acestea sunt
localizate în orbită, în ţesutul conjunctiv, pe marginile pleoapelor şi sub
pleoapa superioară. Prin închiderea pleoapelor, în decursul unui minut,
pleoapele se închid şi se deschid de aproximativ 10-15 ori, distribuind
uniform lichidul lacrimal pe suprafaţa ochiului. Prin micile orificii aflate
pe cantul intern superior şi inferior al pleoapelor, lichidul lacrimal este
transportat permanent.
Care sunt cauzele posibile?

• O boală a glandelor sebacee din marginea
pleoapelor
• Modificarea formei globului ocular
• Cicatrici ale ţesutului conjunctiv
• Deficit de vitamina A
• Deteriorarea nervilor
• Sindromul Sjögren - afecţiune a sistemului
imun, care afectează întregul organism şi care
este caracterizată prin infiltrarea limfocitară
cronică a organelor cu secreţie exocrină,
respectiv salivă şi lacrimi.
Pe lângă acestea, ochii uscaţi se pot număra
printre simptomele altor afecţiuni, precum
reumatism, diabet, boli ale glandei tiroide şi
menopauză, din cauza modificărilor hormonale.

Factori care pot provoca uscarea ochilor

Ochii uscaţi nu ascund întotdeauna o problemă
de sănătate. Deseori, factorii de mediu precum
fumul de ţigară, noxele, aerul condiţionat şi
aerul uscat al încălzirii sunt responsabili pentru
uscarea ochilor, deoarece irită ochii şi conduc
la o vaporizare mai rapidă a lichidului lacrimal.
În plus, uscarea ochilor poate fi provocată şi
de administrarea anumitor medicamente din
familia antihistaminicelor sau betablocantelor,
dar şi analgezicele, precum acidul acetilsalicilic.
În cazul persoanelor care petrec multe ore pe
zi în faţa calculatorului, frecvenţa clipirii este
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deseori puternic redusă. În cazuri extreme,
putem ajunge să clipim şi doar de 1-2 ori pe
minut, fapt ce conduce, inevitabil, la uscarea
ochilor. Este important să respectaţi pauzele în
timpul programului de lucru pentru a le permite
ochilor să îşi revină.

Sfaturi împotriva ochilor uscaţi

• Asiguraţi o umiditate suficientă a aerului din
încăperi cu ajutorul unui vaporizator. Expuneţivă ochii la aer curat în mod regulat.
• Evitaţi spaţiile cu praf şi fum.
• Beţi zilnic minimum 2 litri de apă.
• Atenţie la frecvenţa corespunzătoare a
clipitului în timpul activităţii din faţa monitorului.
• Evitaţi curenţii de aer – aerul condiţionat din
maşină nu ar trebui să bată direct spre ochi.
• Dormiţi suficient. Lipsa somnului va intensifica
simptomele.
• Folosiţi produse cosmetice care nu vă
provoacă iritaţii.
• Persoanele cu lentile de contact ar trebui să
renunţe la acestea atunci când suferă de ochi uscaţi
şi să opteze pentru ochelari, până la remediere.
• Atunci când starea ochilor uscaţi se
prelungeşte, se recomandă să apelaţi la un
medic oftalmolog. Numai aşa veţi putea evita
deteriorarea ţesutului conjunctiv şi a corneei.
Medicul oftalmolog va putea stabili dacă
producţia de lichid lacrimal este suficientă.
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AFECȚIUNI

Alimentaţia

- în cazul persoanelor cu demenţă
Demenţa este o boală caracterizată printr-un declin progresiv al
funcţiilor mentale. Sunt afectate memoria, limbajul, intelectul, abilităţile
sociale, reacţiile emoţionale şi provoacă o multitudine de schimbări în
comportamentul pacienţilor, fapt ce poate crea situaţii dificile pentru
aparţinătorii care îi îngrijesc.
Deseori, pacienţii pierd considerabil în greutate
din cauza tulburărilor alimentare, dar şi din
cauza efectelor secundare ale tratamentelor
medicamentoase pe care le urmează.
Deseori, refuzul pacienţilor este interpretat ca
unul al hranei, însă, deseori, acest refuz este
provocat de incapacitatea lor de a se hrăn,i
deoarece mulţi dintre ei nu mai dispun de
capacitatea de a identifica stările de foame şi
de sete.
Semnalele naturale ale organismului nu mai
controlează asimilarea hranei. Chiar dacă nu au
mai mâncat de ceva vreme, pacienţii vor susţine
că au mâncat. În astfel de cazuri trebuie să
apelaţi la stimuli externi pentru a-i determina
să mănânce: o atmosferă plăcută şi discuţii în
timpul mesei, care ar putea ajuta la creşterea
apetitului celui în cauză.
Odată cu înaintarea în vârstă, simţurile se reduc
în intensitate, astfel că pentru persoanele în
vârstă, preparatele ar trebui condimentate mai
puternic. Pentru a asigura un plan alimentar cât
mai variat, puteţi încerca îndulcirea preparatelor
picante. Spaghetele bolognese cu sos dulce şi
un sandwich cu brânză şi marmeladă ar putea
suna ciudat, însă, cel mai probabil, ar putea fi
pe placul unei persoane care suferă de această
boală. De asemenea, pe lângă preparatele
dulci, cele bogate în grăsimi sunt consumate cu
mai multă plăcere.
În cazul persoanelor care suferă de demenţă
severă, gustul şi mirosul preparatelor pot evoca
amintiri ale unor mâncăruri şi tradiţii din trecut.
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Aroma cafelei dimineaţa şi mirosul clătitelor
proaspăt prăjite pot stârni amintiri din trecut
şi pot stimula apetitul. Inclusiv sunetul veselei
din timpul pregătirii mesei reprezintă un
zgomot familiar. Aşadar, persoanele care
suferă de demenţă ar trebui să participe cât
mai mult cu putinţă la activităţile zilnice, care
să le stârnească amintiri şi să îi readucă pe cât
posibil în prezentul nostru.

Noi maniere pentru servirea mesei

Folosirea cuţitului şi a furculiţei reprezintă
un aspect cât de poate de natural pentru cei
mai mulţi dintre noi. Însă, pentru persoanele
cu demenţă severă, tacâmurile reprezintă o
adevărată ameninţare.
Încercaţi să le serviţi preparate care pot fi
consumate cu uşurinţă cu mîna, spre exemplu
crochete, chifteluţe, legume. Astfel, momentul
servirii mesei se va detensiona.
Persoanele care suferă de demenţă consumă
o cantitate semnificativă de energie datorită
stării permanente de agitaţie. Astfel, necesarul
de energie creşte proporţional, fiind posibilă
scăderea în greutate.

Un aport caloric mai mare

• Adăugaţi smântână în sosuri, supe, etc.
• Adăugaţi unt sau ulei vegetal în preparatele
de legume
• Folosiţi smântână şi iaurt mai gras.
• Oferiţi gustări între mese, de exemplu: biscuiti,
alune, brânzeturi, etc.
• Pregătiţi milkshake-uri bogate în calorii:
fructe amestecate cu smântână, iaurt, zahăr.
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FARMACISTUL
ALPHEGA

Soarele,
aliatul
pielii
sănătoase

Farmacist primar
Cristina Mihaela Urlăţeanu,
Farmacia Hepites Farm Buzău.
A absolvit Facultatea de Farmacie din
cadrul UMF București în 1993, iar de atunci
şi până în prezent este farmacist
în cadrul Hepites Farm Buzău.
Din anul 2007, ocupă funcţia de farmacist primar.

- sfaturi pentru un bronz sănătos şi frumos
Ştim cu toţii că soarele este esenţial pentru viaţă şi pentru buna dispoziţie.
De asemenea, el este necesar pentru sinteza vitaminei D şi este benefic în
anumite afecţiuni, ca psoriazisul sau dermatita atopică.
“Dimineaţa pe răcoare / Când răsare mândrul
soare.” Acesta ar fi cel mai bun moment pentru
a merge la plajă.
În acelaşi timp, excesul de soare este
responsabil de arsurile si solare, de
îmbătrânirea cutanată prematură şi de cancere
de piele. Multe persoane îşi doresc să afişeze un
aspect bronzat al pielii, indiferent de anotimp şi
merg la solar, fără să se gândească prea mult
la efectele adverse ale bronzării artificiale.
Alte persoane petrec mult timp în aer liber, fie
datorită profesiei, fie pentru a practica diverse
sporturi. Nu multă lume realizează că efectele
grave ale expunerii repetate şi neprotejate la
soare pot să apară la o distanţă de 20-30 de ani
de la agresiunea asupra pielii.
De aceea, noi, farmaciştii, avem rolul de a face
pacienţii să conştientizeze efectele nocive ale
expunerii prelungite la soare şi să le facem
cunoscute metodele de fotoprotecţie.

Ce sunt radiaţiile solare?

Radiaţiile solare sunt constituite din radiaţii
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cosmice, gamma X, ultraviolete, vizibile,
infraroşii, microunde şi unde radio. Radiaţiile
ultraviolete sunt cele mai active biologic.
Radiaţiile UVA sunt folosite în bronzarea
artificială şi în terapia psoriazisului . Radiaţiile
UVB au acţiune directă în deteriorarea ADNului, cauzând arsurile solare, iar pe termen lung
contribuie la dezvoltarea cancerelor cutanate.
Radiaţiile UVC sunt cele mai periculoase,
având acţiune letală asupra plantelor şi
microorganismelor şi un mare potenţial
carcinogen. Din fericire, ele sunt absorbite de
stratul de ozon.
Radiaţiile solare au mai multe tipuri de efecte
asupra pielii:
• efecte imediate: acţiune antirahitică
• efecte de durată: arsură solară acută,
bronzare, îngroşarea statului cornos, insolaţie,
reacţii de fotosensibilizare, alergii solare
• efecte pe termen lung: fotoîmbătrânire
cutanată, manifestată printr-o piele cu aspect
tăbăcit, aspră, îngroşată, pătată, ridată - cel mai
grav efect este apariţia cancerului cutanat.

Studiile au arătat că 1015 ani de expunere solară
prelungită
reprezintă
o perioadă suficientă
pentru a declanşa un
cancer cutanat.

Cum ne protejăm?

Corpul
uman
dispune
de câteva mijloace de
autoprotecţie, mai ales faţă de
radiaţiile ultraviolete. Cele mai
importante bariere sunt îngroşarea
stratului cornos (un strat superficial al
epidermei) şi formarea de melanină. Stratul
cornos este cea mai eficace barieră biologică
faţă de absorbţia, reflexia şi dispesarea razelor
UV. Melanina absoarbe mai mult de 90% din
radiaţiile care traversează stratul cornos
şi acţionează ca un filtru optic, dispersând
radiaţiile solare.
Părul reprezintă şi el o barieră fotoprotectoare
naturală, care protejează capul împotriva
soarelui puternic din timpul zilei.
Fotoprotecţia vestimentară este o metodă la
îndemâna tuturor pentru protejarea pielii.
Pălăriile cu boruri largi, hainele de bumbac,
ochelarii de soare, umbrelele de soare sunt
binevenite într-o zi toridă.
Aportul pe cale orală de antioxidanţi, cum
ar fi betacarotenul, zincul, vitaminele A, C,
E şi F cresc efectul fotoprotector, dar aceşti
antioxidanţi sunt mai puţin eficienţi decât filtrele
în prevenirea arsurilor solare. O bună metodă
de protecţie o reprezintă folosirea produselor
cosmetice care conţin agenţi de ecranare şi
filtre. Acestea sunt substanţe fotoprotectoare
care acţionează prin absorbţia radiaţiilor solare
şi împrăştierea lor. Folosirea preparatelor
fotoprotectoare asigură o bronzare uniformă la
persoanele care se expun la soare şi previne
efectele dăunătoare ale radiaţiilor solare.
Agenţii de ecranare sunt de natură minerală, au
capacitate de protecţie mare, stabilitate bună,
sunt lipsiţi de toxicitate, dar pot lăsa pe piele un
aspect de “mască “albă, inestetică.
Produsele destinate protecţiei solare se găsesc
sub diverse forme: creme, emulsii, soluţii
hidroalcoolice sau uleioase, spume, geluri,
spray-uri. Cremele sunt preferate pentru faţă,
restul fiind recomandate aplicării pe corp.
Există produse speciale pentru tenul uscat sau
gras, pentru tenurile acneice sau cu rozacee şi
produse destinate persoanelor cu tendinţă la
alergii. Femeile însărcinate beneficiază de creme

fotoprotectoare care
scad riscul apariţiei
melasmei.
Copiii
pot folosi preparate
pentru
protecţie
solară
special
create pentru ei.
Acestea pot fi sub
formă de lapte, loţiuni,
spume sau spray-uri
uşor de aplicat.
Valorile factorului de protecţie
solară (SPF) sunt cuprinse între 2
şi 50 +. Protecţia faţă de arsurile solare este
minimă pentru valori între 2 şi 12, medie pentru
valori între 12 şi 30, şi înaltă pentru valori peste
30.
Cremele fotoprotectoare ideale trebuie să
asigure o protecţie simultană pentru UVA şi
UVB, să aibă un grad de remanenţă mare la
nivelul pielii şi să reziste la apă şi transpiraţie.
Ele se aplică cu 30 de minute înainte de
expunerea la soare şi se reaplică din 2 în 2 ore
sau după fiecare baie în mare sau duş.
La alegerea unui produs pentru protecţie
solară, trebuie să ţinem cont de tipul de piele.
Persoanele bonde, cu piele deschisă, care au
capacitate de bronzare foarte redusă, trebuie
să folosească un ecran total în primele zile de
expunere, apoi produse cu SPF mare pe toată
durata expunerii. Persoanele cu păr castaniu şi
cu piele deschisă au nevoie de preparate cu SPF
minim 15, iar cele brunete, cu ten măsliniu, pot
utiliza produse cu SPF minim 10 în primele zile
de expunere.
Pentru toate tipurile de piele, se recomandă
aplicarea de creme hidratante după plajă,
pentru a menţine o piele suplă şi pentru a evita
descuamarea ei.
Pentru a evita efectele neplăcute ale soarelui
asupra organismului, pe lângă folosirea de
preparate de protecţie, nu uitaţi să respectaţi
câteva reguli: evitaţi expunerea între orele 11
şi 16, când radiaţiile UVB ajung la intensitate
maximă, expunerea la plajă să fie progresivă
nu intensivă, nu staţi nemişcaţi în soare, nu
expuneţi copiii sub 6 luni, iar pentru cei peste 6
luni, folosiţi produse de protecţie adecvate.
Să nu uităm: un produs de protecţie solară nu
este destinat să crească perioada de expunere
la soare, ci să reducă riscurile expunerii!
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Cârceii

- o tulburare inofensivă?
Toţi muşchii sunt formaţi din numeroase fibre musculare legate între ele
cu nervi fini. Prin nervii respectivi, creierul transmite un impuls în cazul
mişcării unui muşchi, impuls care determină fibrele respective să se
contracte. Astfel, se obţine contracţia musculară dorită. În mod normal,
contracţia este urmată de o relaxare. Însă, atunci când apare un stimul
nervos involuntar, muşchiul nu se mai poate relaxa şi se contractă.
Cauze frecvente ale cârceilor

Cauzele cârceilor sunt de cele mai multe ori
inofensive, însă, uneori, cârceii pot indica
prezenţa unei afecţiuni severe. Printre cele mai
frecvente cauze ale cârceilor, amintim:
• Tulburări ale nivelului de electroliţi şi deficit
de magneziu
• Suprasolicitarea în timpul sportului
• Extenuarea fizică
• Administrarea pe termen lung a anumitor
medicamente
• Tulburări de circulaţie în picioare
• Tulburări nervoase în fibrele musculaturii
• Artroza în articulaţia genunchiului

Dezechilibrul electroliţilor

Sportivii sunt afectaţi în mod frecvent de către
dezechilibrul nivelului electroliţilor. Odată cu
transpiraţia, aceştia elimină o cantitate mare
de lichide şi minerale, în special magneziu şi
potasiu, care sunt esenţiale pentru controlul
fibrelor musculare, iar in absenţa lor
contractarea şi relaxarea musculaturii nu mai
pot funcţiona în mod corespunzător.
Nivelul electroliţilor poate fi afectat şi de
o hidratare necorespunzătoare, o pierdere
semnificativă de lichide ca urmare a scaunelor
diareice sau vărsăturilor, cât şi a unei afecţiuni
renale.
Dat fiind faptul că şi oscilaţiile hormonale pot
afecta nivelul electroliţilor, în timpul sarcinii,
cârceii se pot produce mai frecvent. Pentru
a evita aceste situaţii, trebuie să asiguraţi
organismului o cantitate suficientă de magneziu,
în special în a doua jumătate a sarcinii.
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Afecţiunile nervoase se numără printre
cauzele cârceilor

Cei care suferă de cârcei în ciuda administrării
de magneziu şi alte minerale, ar trebui să
se adreseze unui medic pentru a stabili în ce
măsură cârceii sunt provocaţi de o afecţiune
la nivel nervos. Nervii pot fi afectaţi, printre
altele, de boli metabolice, precum diabetul. Pe
lângă acestea, consumul excesiv de alcool sau
insuficienţele renale pot provoca şi ele afecţiuni
la nivelul nervilor. În funcţie de natura afecţiunii,
pot fi afectaţi nervii sistemului nervos central
sau cei periferici. Astfel, stimulii nu mai sunt
transmişi corect musculaturii, ceea ce poate
conduce la o reacţie exagerată a musculaturii.
De asemenea, este posibil ca anumite procese
motrice să nu se mai poată desfăşura deloc.

Cârcei: cum îi putem combate?

• Atunci când simţiţi un cârcel în gambă, apucaţi
degetele de la picioare şi îndoiţi-le în sus. Atunci
când simţiţi cârceii în timp ce sunteţi aşezaţi
sau întinşi, ridicaţi-vă în picioare şi faceţi câţiva
paşi. Împingeţi cu putere talpa în podea sau în
perete.
• Cârceii pot ascunde afecţiuni serioase, fapt
pentru care recomandăm consultarea unui
medic pentru stabilirea cauzelor apariţiei lor.
• Tabletele de magneziu din farmacii vă pot
ajuta pentru depăşirea unui eventual deficit de
magneziu.
• Gimnastica regulată a picioarelor poate ajuta
la prevenirea cârceilor.
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Vitamina B6
- beneficii pentru organism

Vitamina B6, cunoscută şi sub numele de piridoxină, este o vitamină solubilă
în apă care aparţine grupului de vitamine B. Mai exact, vitamina B6 cuprinde
trei substanţe: piridoxol, piridoxal şi piridoxamină. Vitamina B6 trebuie
suplimentată, deoarece nu poate fi produsă de organism. Dat fiind faptul că
se regăseşte în numeroase alimente, carenţa de vitamina B6 este rară.
Vitamina B6: acţiune asupra creşterii

Vitamina B6 reprezintă o coenzimă importantă
pentru metabolismul aminoacizilor. La fel ca şi
în cazul metabolismului aminoacizilor, vitamina
B6 participă şi la metabolismul sistemului nervos
central. Astfel, această vitamină joacă un rol şi în
formarea hemoglobinei şi a acizilor biliari, fiind
esenţială pentru sistemul imunitar.
De asemenea, vitamina B6 este foarte importantă
pentru procesul de creştere şi dezvoltare. În timpul
sarcinii, pe lângă asigurarea unei cantităţi suficiente
de acizi folici şi vitamina B12, este necesară şi
administrarea în doze corecte a vitaminei B6.

Folosirea terapeutică a vitaminei B6

Vitamina B6 este folosită, în principal, în tratarea
bolilor de piele şi a stărilor de greaţă. În cazul
greţurilor din sarcină, se recomandă o doză
zilnică de 20 mg, iar în cazul stărilor de greaţă
de călătorie, doza poate fi chiar mai mare. De
asemenea, vitamina B6 poate atenua intensitatea
disconfortului resimţit în timpul sindromului
premenstrual (PMS), fiind prescrisă şi împotriva
sindromului de tunel carpian.
În plus, vitamina B6 întăreşte sistemul imunitar
şi poate fi administrată pentru depăşirea
problemelor de concentrare, tulburărilor
de învăţare, coşmarurilor sau depresiilor.
Consultaţi întotdeauna medicul curant înainte
de a opta pentru un tratament cu vitamina B6.

Alimente cu vitamina B6

Necesarul zilnic de vitamina B6 este de 1,5-2
miligrame. Necesarul de vitamina B6 creşte
proporţional cu consumul de proteine. Astfel,
sportivii de performanţă au un necesar mai mare
de vitamina B6. De asemenea, femeile gravide
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sau cele care optează pentru contraceptivele
orale dar şi persoanele în vârstă înregistrează
un necesar de vitamina B6 peste medie. Două
miligrame de vitamina B6 se regăsesc în
următoarele cantităţi de alimente:
• 175 grame boabe de soia
• 200 grame fulgi de ovăz
• 200 grame ficat de vită
• 250 grame orez brun
• 450 grame de carne de mânzat
• 2 kilograme de fructe (în special în banane)
Conţinutul de vitamina B6 dintr-un anumit
aliment depinde şi de modul în care acesta este
preparat. Astfel, prin prăjire sau fierbere, se
pierde aproximativ 30% din conţinutul iniţial de
vitamina B6, iar prin congelare se pierde chiar
până la 50% din conţinutul iniţial.

Carenţa de vitamina B6: recunoaşterea
simptomelor

Dat fiind faptul că vitamina B6 se regăseşte în
numeroase produse alimentare, carenţa de
vitamina B6 este relativ rară şi se manifestă
prin următoarele simptome:
• Acnee
• Leziuni în colţul gurii
• Oboseală şi scăderea performanţei generale
• Diaree, stări de greaţă şi vărsături
• Predispoziţie la infecţii
• Tulburări de creştere
• Fotosensibilitate
Carenţa majoră de vitamina B6 se manifestă
prin tulburări hepatice şi tulburări ale
sistemului nervos. În plus, organismul începe să
se confrunte şi cu imposibilitatea de a valorifica
minerale, precum magneziu, fier, calciu.
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Atenţie la coenzima
Q10
dacă urmaţi un tratament pentru
scăderea colesterolului

Dr. Markus Look, medic internist din Bonn şi autor al raportului comisiei
pentru medicamente cu privire la statine şi coenzima Q10, a rezumat
cunoştinţele existente cu privire la legătura dintre administrarea de
medicamente pentru reducerea colesterolului din familia de substanţe active
a statinelor şi reducerea substanţei Q10, de importanţă esenţială: odată cu
sinteza colesterolului, statinele inhibă şi producţia de Q10.
Ca urmare a acestor reacţii biochimice din organism,
este plauzibil ca suplimentaţia de Q10 să fie
administrată odată cu statinele, pentru a evita un
deficit de Q10 pentru pacienţi. Însă, studiile clinice
de amploare lipsesc din păcate. Substanţa Q10 este
disponibilă ca supliment nutritiv şi poate fi eliberată
fără reţetă. Aşadar, pacienţii aflaţi în tratament cu
statine ar trebuie să consume şi Q10, dar dr. Look
recomandă consultarea medicului sau a farmacistului.

De ce organismul nostru are nevoie de
enzima Q10?

Coenzima Q10 îndeplineşte o funcţie importantă
pentru generarea de energie în ”uzinele energetice”
ale fiecărei celule, mitocondriile. Energia din
alimente este transformată în energie metabolică.
Q10 este şi un antioxidant important în organism,
protejând pereţii celulari împotriva moleculelor
agresive. Trebuie să reţinem că toate organele cu
un consum mare de energie necesită o alimentare
optimă cu Q10, iar prin pomparea permanentă de
sânge, inima este un astfel de organ.

De unde provine Q10?

Q10 este asimilat atât din hrană, dar este
sintetizat şi de organism. Pentru a asimila 100
mg Q10 din hrană, trebuie să consumăm, spre
exemplu, aproximativ 1,6 kg sardine.
În cazul milioanelor de persoane aflate sub
tratament cu statine împotriva nivelului ridicat
al colesterolului, este posibil un deficit de Q10.
În prezent, statinele sunt folosite pentru
tratamentele pe termen lung, uneori pe
parcursul întregii vieţi. În cazul persoanelor în
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vârstă, chiar şi fără un tratament cu statine, nivelul
Q10 este mai mic decât în cazul persoanelor mai
tinere. Aşadar, ne putem aştepta la un deficit
de Q10 în cazul vârstnicilor aflaţi sub tratament
cu statine pe termen lung, în special în cazul
administrării unor doze mari de statine.
În prezent, statinele sunt folosite pentru
tratamente pe termen lung, uneori pe parcursul
întregii vieţi. În cazul persoanelor în vârstă, chiar
şi fără un tratament cu statine, nivelul Q10 este
mai mic decât în cazul persoanelor mai tinere.
Aşadar, ne putem aştepta la un deficit de Q10 în
cazul vârstnicilor aflaţi sub tratament cu statine
pe termen lung, în special în cazul administrării
unor doze mari de astfel de substanţe.

Ce efecte poate avea deficitul de Q10
asupra pacienţilor cu un nivel mare de
colesterol şi probleme cardiace?

Insuficienţa cardiacă poate fi condiţionată de un
infarct miocardic provocat nu de îngustarea vaselor
de sânge, ci de alţi factori (viruşi, factori genetici, alte
motive). Însă, nu toţi pacienţii cu un nivel crescut al
colesterolului suferă de insuficienţă cardiacă şi nu
fiecare pacient necesită tratament cu statine.
Ne putem imagina foarte bine că un obstacol în
generarea de energie în mitocondrii poate provoca
un stres în musculatură şi poate conduce la moartea
celulei musculare. Pacientul va resimţi durerea
musculară, iar din testele de sânge va reieşi o
valoare mare a enzimei musculare (creatinkinaza).
Prin deducţie, putem afirma că un deficit Q10 va
înrăutăţi o insuficienţă cardiacă deja existentă şi va
contribui la incapacitatea inimii de a pompa sânge.
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Deshidratarea
- ne îmbolnăveşte şi ne îngraşă

Probleme digestive, probleme ale pielii, disfuncţii la nivelul vezicii urinare
şi al rinichilor, oboseală, dureri de cap - acestea sunt doar câteva dintre
efectele negative ale deshidratării. Apa este la fel de importantă ca aerul
pe care îl respirăm. De aceea, nu ar trebui să ignorăm recomandările
privind hidratarea zilnică (minimum 2 litri de apă). Iată mai jos câteva
dintre cele mai importante motive pentru care hidratarea este esenţială.
Setea ca ultim semnal de avertizare
privind deshidratarea

Ştiaţi că organismul suferă de deshidratare
înainte ca senzaţia de sete să fie resimţită? Cea
mai bună metodă de combatere a deshidratării
este de a consuma cantităţi mici de apă pe
durata întregii zile. Asiguraţi-vă că aveţi la
îndemână un pahar cu apă întotdeauna.

Semnele deshidratării

Printre primele simptome ale deshidratării, se
numără următoarele:
• Durerea de cap
• Ameţeala
• Constipaţia
• Urina de culoare galben-închis
• Oboseala
• Lipsa apetitului
În cazul unei pierderi de lichide care depăşeşte
20% din cantitatea normală de apă din organism,
deshidratarea ne poate pune viaţa în pericol. În
astfel de cazuri, se intervine prin administrarea
intravenoasă de electroliţi, într-o soluţie care
este foarte bogată în minerale.

Copiii şi deshidratarea

Deshidratarea poate fi foarte periculoasă,
în special în rândul copiilor şi al bebeluşilor,
deoarece aceştia nu pot comunica atunci când
resimt senzaţia de sete.
De reţinut: dacă cel mic a trecut prin episoade
repetate de vărsături sau de scaun moale,
este foarte important să creşteţi cantitatea
de lichide pe care o consumă, fie prin
lichide simple sau prin hrană.
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Seniorii şi deshidratarea

În special persoanele în vârstă trebuie să acorde
o atenţie deosebită hidratării corespunzătoare.
În ciuda scăderii senzaţiei de sete, organele
vitale, cum ar fi rinichii, trebuie să fie alimentate
constant cu lichide pentru a putea lucra la
parametri normali.

Apa este de preferat

Din păcate, multe persoane sunt de părere că
sucurile dulci, limonadele sau ceaiul sunt la
fel de benefice ca apa minerală. Din contră:
dacă băutura respectivă conţine zahăr şi sare,
organismul va folosi cantităţi importante de apă
pentru a le elimina din organism. Cei care nu
doresc să renunţe la cafea ar trebui să consume
câte un pahar de apă pentru fiecare ceaşcă de
cafea consumată.

Apa ne poate ajuta să pierdem
kilogramele în plus

Consumul de apă stimulează metabolismul
şi ne ajută să atingem mai repede starea de
saţietate. Aşadar, apa este cel mai sănătos
lichid dacă dorim să slăbim!
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Ceasul chinezesc
al organelor
În medicina tradiţională chineză, ciclurile de timp, cum ar fi anotimpurile,
fazele lunii sau ritmurile zilei joacă un rol foarte important, deoarece se
pare că joacă un rol important asupra stărilor noastre. Astfel, ele sunt
luate în considerare atât în diagnosticare, cât şi în terapie. Există un raport
deosebit între orele zilei şi funcţiile diferitelor organe.
Orele 3:00-5:00

Plămânii îşi încep activitatea: persoanele care
suferă de insuficienţă cardiacă se trezesc
deseori în timpul nopţii, între orele 3.00 şi 5.00,
deoarece simt că nu au suficient aer. Apa din
organism a ajuns în lobul pulmonar şi plămânii
lucrează la capacitate maximă.

Orele 5:00-7:00

Intestinul gros îşi începe activitatea: multe
persoane sănătoase au primul scaun al zilei între
orele 6:00 şi 7:00. Această regularitate depinde şi
de ora şi de tipul mesei din ziua precedentă.

Orele 7:00-9:00

Ora stomacului: în această perioadă, digestia
se desfăşoară optim, de unde şi recomandarea
de a lua un mic dejun copios. Douăsprezece
ore mai târziu (19:00-21:00), stomacul nu mai
funcţionează aproape deloc. Hrana rămâne în
stomac până a doua dimineaţă, iar cei în cauză
se trezesc cu o senzaţie de saţietate. Acesta
este motivul pentru care se recomandă evitarea
consumului de alimente după ora 19:00, deoarece
alimentele menţinute la 37 de grade Celsius timp
de 12 ore pot fermenta şi se pot altera.

Orele 9:00-11:00

Splina şi pancreasul intră în acţiune: în acest
interval, pancreasul funcţionează la capacitate
maximă şi eliberează majoritatea cantităţii
de enzime şi fermenţi. De aceea, aceasta este
şi ora celei mai înalte capacităţi de învăţare,
perioada ideală pentru examene. Şi intervenţiile
chirurgicale ar trebuie să se desfăşoare tot la
această oră, deoarece enzimele previn infecţiile
şi accelerează vindecarea rănilor.

Orele 11:00-13:00

Perioada maximă a inimii: dat fiind faptul că
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inima bate continuu timp de 24 de ore, aceste
2 ore funcţionează ca timp de regenerare şi ea
ar trebui protejată în acest interval. Susţinătorii
bioritmului nu recomandă stresul psihic, fizic şi
operaţiile în acest interval.

Orele 13:00-15:00

Pentru că stomacul este plin în această fază,
intestinul subţire are nevoie de o circulaţie optimă a
sângelui. Nu se recomandă o activitate musculară
suplimentară în această perioadă, deoarece
necesarul de sânge în periferii ar afecta digestia.

Orele 15:00-17:00

Vezica urinară funcţionează la maximum: în acest
interval eliminăm cea mai mare cantitate de urină.

Orele 17:00-19:00

Rinichii sunt foarte activi.

Orele 19:00-21:00

Sistemul circulator s-a încălzit: este timpul să ne
odihnim, iar organele principale să se relaxeze.

Orele 21:00-23:00

Are loc regenerarea glandelor endocrine.

Orele 23:00-1:00

Este ora de activitate maximă a vezicii biliare.

Orele 1:00-3:00

Ora de activitate maximă pentru ficat: alcoolul
este descompus în această perioadă. Odată ce
descompunerea este completă, cele mai multe
persoane se trezesc, deoarece glicemia din sânge a
scăzut semnificativ, ca urmare a procesului metabolic.
Inclusiv medicina clasică este familiarizată cu
aceste fenomene. Astfel, medicii din secţiile
de urgenţe înregistrează un număr mai mare
de cazuri de colici biliare la miezul nopţii, mai
multe episoade astmatice în primele ore ale
dimineţii şi infarcturi înainte de prânz.
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MIȘCARE

Cum putem fi activi
fără să ne accidentăm?

Razele de soare ne atrag să facem mai multă mişcare în natură, însă,
pentru unii dintre noi, primele antrenamente se încheie la ortoped, la
medicul de familie sau chiar la unitatea de urgenţe. Printr-o pregătire pe
măsură înaintea mişcării fizice propriu-zise, riscul de accidentări poate fi
redus considerabil.
Accidentările sportive de-a lungul
întregului an

Luxaţiile, rupturile de muşchi şi de tendoane
reprezintă aproximativ 80% din numărul tuturor
accidentărilor suferite în timpul sportului.
Motivele pentru care reluarea activităţii sportive
se încheie atât de des în cabinetele medicale
sunt slaba pregătire şi supraestimarea
propriilor capacităţi fizice, în aproximativ 70%
din cazuri.
Tipurile de sport practicate primăvara şi vara
au un efect diferit asupra musculaturii şi
articulaţiilor faţă de cele practicate în sezonul
rece. Sportivii profesionişti sunt conştienţi de
aceste diferenţe şi se antrenează diferit pentru
a evita accidentările.

Top 10 cele mai frecvente regiuni
accidentate

• Articulaţia călcâielor
• Genunchii
• Umerii
• Articulaţiile mâinilor
• Coatele
• Degetele
• Craniul
• Toracele
• Coloana vertebrală
• Tendonul lui Ahile

Sfaturi pentru începători

În primul rând, se recomandă un control
medical înainte de începerea oricărei activităţi
sportive, în special persoanelor care au
depăşit vârsta de 40 de ani. În cazul unor
eventuale afecţiuni medicale sau al unor
restricţii fizice, solicitaţi sfatul medicului.
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Această recomandare se adresează în special
persoanelor cu factori sporiţi de risc, cum ar
fi diabet, supraponderabilitate, nivel sporit al
grăsimii în sânge, persoanelor cardiace şi celor
care suferă de afecţiuni vasculare. Persoanele
aflate sub tratament medicamentos trebuie să
consulte medicul de familie sau farmacistul
înainte de începerea oricăror activităţi sportive.
Este foarte important ca intensitatea activităţii
sportive să crească treptat. Încercaţi pe cât
posibil să practicaţi un sport în cadrul unui club
sau într-o sală de sport, iar frecvenţa activităţii
sportive să fie de cel puţin 2 zile pe săptămână.
Sportul trebuie să solicite efort, însă nu trebuie
să vă epuizeze. Optaţi mai degrabă pentru
antrenamentele mai lungi, dar care vă fac
plăcere, decât pentru antrenamente scurte
care vă epuizează. Este important să respectaţi
pauzele şi timpul necesar pentru refacere.
Persoanele suferinde sau cele care au febră
ar trebui să ia o pauză de la activităţile sportive
până la vindecarea afecţiunii. Eventualele infecţii
nevindecate pot conduce la o răspândire a viruşilor
şi bacteriilor din sânge în muşchiul inimii.
Puţini sportivi amatori acordă atenţia necesară
echipamentului pentru sport. Îmbrăcămintea
de antrenament nu trebuie să fie la modă, ci
trebuie să fie practică şi funcţională: în timpul
iernii trebuie să fie călduroasă, însă să permită
în continuare pielii să respire. Vara, pe lângă
îmbrăcămintea lejeră, nu trebuie să uitaţi
de protecţia pentru cap. Dacă sunteţi fani ai
plimbărilor în păduri şi parcuri, acoperiţi-vă
picioarele cu pantaloni lungi şi braţele cu mâneci
lungi, pentru a evita muşcăturile de căpuşă.
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LA DRUM
CU ALPHEGA

O călătorie
aproape fantastică
Semmeringul Bănăţean Oraviţa – Anina
Dacă până acum v-am recomandat destinaţii turistice, iată că în acest
număr al revistei vă vom povesti despre o călătorie cu trenul. Pentru că,
nu-i aşa, călătoria poate fi chiar mai importantă decât destinaţia.
Traseul nostru începe în Gara Oraviţa, cea mai
veche gară de pe teritoriul actual al României,
precum şi una dintre cele mai interesante,
cu peronul situat deasupra nivelului străzii.
Temporar, vom opri în Gara Anina, pentru un
scurt popas în micul orăşel de munte, doar
pentru a lua din nou micuţul tren de poveste
înapoi spre Oraviţa.
Calea ferată Oraviţa – Anina este cea mai
veche cale ferată montană şi a cincea ca
vechime de pe teritoriul actual al României,
fiind construită între anii 1860 şi 1863, în timpul
stăpânirii austro-ungare, cu scopul
transportului de cărbuni extraşi
în urma exploatărilor miniere
din Banatul de Sud către
Dunăre. Iniţial, trenul
a transportat doar
minereu, pentru ca,
în 1869, să fie dată
în folosință prima
garnitură de tren
pentru călători și
poștă.
Înainte de a vă
încărca memoria
cu o serie de
curiozităţi,
vă
propunem un exerciţiu
de imaginaţie. Cum ar
fi o călătorie cu un tren
vechi şi simplu, pe un traseu
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format aproape în totalitate din viaducte şi
tuneluri, unele cu marginile atât de aproape,
încât le puteţi atinge prin geamul întredeschis,
cu prăpăstii care se deschid fără să te aştepţi,
de cum ai ieşit din tunel, şi cu o vegetaţie
aproape luxuriantă pe alocuri? Cum ar fi ca,
după aproape două ore de mers cu trenul să
pară că aţi mers cel mult jumătate de oră şi
abia să aşteptaţi să vă întoarceţi încă două ore,
pentru a putea privi în tihnă pe geam? Motivul
este unul lesne de înţeles: la dus, veţi fi într-o
cursă continuă între lateralele trenului, vagoane
şi coada trenului, de unde se văd cel mai frumos
tunelurile şi se fac cele mai spectaculoase
fotografii. Trenul se deplasează cu
viteză redusă, media fiind de
17 kilometri pe oră, însă
uneori nu vă veţi dori
decât să zăbovească
şi mai mult, pentru a
putea cuprinde cu
ochii şi cu obiectivul
aparatului
foto
toată
minunăţia
naturii şi a tehnicii
vechi de peste 150
de ani.
Iată şi cele câteva
date
tehnice
şi
curiozităţi, care poate
vor constitui motive
suplimentare pentru a
pleca în această aventură.

Traseul are doar 34 de kilometri, punctat cu
14 tuneluri. Cel mai lung, Gârlişte, are 660 de
metri şi 10 viaducte, iar cel mai înalt este Jitin
- o adevărată operă de artă, construită la 37 de
metri deasupra văii de dedesubt. Podul metalic
pe care încă mai circulă trenul şi astăzi a fost
turnat la faţa locului. Toate tunelurile au fost
săpate cu dalta şi târnăcopul, dinamita nefiind
inventată încă atunci.
Linia este în funcţiune, cu modificări minime
aduse în decursul a peste 150 de ani de la
inaugurare. Calea ferată Oraviţa-Anina este
unicat în ţara noastră, precum şi în sud-estul
Europei, fiind monument istoric încadrat
în grupa valorică “A” şi constituie, pe bună
dreptate, o artă inginerească.
Incusiv trenul care circulă pe această rută este
inedit, fiind format dintr-o locomotivă dieselelectrică românească LDE125, seria
69-73, de 1250 CP, construită
special pentru linia
Oraviţa-Anina şi
două vagoane
de clasa
a-II-a,

necompartimentate, cu bănci din lemn,
construite în anul 1914 şi restaurate ulterior.
Planificarea călătoriei este esenţială, întrucât
există un singur tren care pleacă din Oraviţa
spre Anina, în fiecare zi, la ora 11:15, ajunge
în Anina la ora 13:05 şi se întoarce din Anina la
ora 14:40, ajungând la destinaţie la ora 16:31
(program de vară). Costul unei călătorii este de
10 lei de persoană. Vă recomandăm să verificaţi
în prealabil Mersul Trenurilor CFR.
Dacă până acum aţi mai fost cu trenul, pregătiţivă de o experienţă feroviară fantastică, în care
veţi redescoperi plăcerea călătoriei pe cea mai
veche cale ferată montană din România.

Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour

DIVERTISMENT
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Învinge alergiile
și intoleranțele
alimentare!
Află mai multe informații despre alergii și intoleranțe
alimentare, în farmaciile Alphega semnalizate cu afișul
campaniei.
Întreabă farmacistul Alphega!
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