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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

Hipertensiunea
arterială și
canicula
Căldura excesivă poate provoca scăderea
tensiunii arteriale, insolație sau șoc
hipertermic
În timpul verii, expunerea la temperaturile
extreme poate să determine modificări ale
tensiunii arteriale atât la
persoanele care
suferă de
HTA

asociată sau nu cu alte afecţiuni cardiovasculare,
cât şi la persoanele sănătoase, cei mai afectaţi
fiind copiii şi vârstnicii.
Căldura excesivă produce creşterea temperaturii
corpului, vasodilataţie cu accelerarea bătăilor
inimii,
accelerarea
respiraţiei,
transpiraţie excesivă cu
pierderea de lichide şi
electroliţi.

În cazul bolnavilor cronici dar şi în cazul
persoanelor sănătoase cu expunere
prelungită la temperaturi extreme
(exemplu: muncă la temperaturi
ridicate şi umiditate mare), pot să
apară probleme grave de sănătate:
extenuare termică, insolaţie, şoc
hipertermic,
accident
vascular
cerebral. Din cauza vasodilatației şi
a pierderilor excesive de lichide, pot
să apară scăderi bruşte ale tensiunii
arteriale, soldate cu leșin.

Pacienții hipertensivi trebuie să se
prezinte la medic pentru adaptarea
tratamentului

Persoanele care suferă de hipertensiune
arterială trebuie să ştie că, la începutul verii şi
mai ales în perioada caniculară, trebuie să se
prezinte la medicul curant pentru adaptarea
tratamentului.
Medicaţia
antihipertensivă
are efect de eliminare a apei şi electroliţilor
(diereticele) sau de dilatare a vaselor de
sânge pentru scăderea presiunii arteriale
(vasodilatatoarele).
În cazul în care se suprapun efectele căldurii
excesive
cu
acțiunea
medicamentelor
antihipertensive, pot să apară scăderi
periculoase ale tensiunii arteriale.

Gastroenterocolitele sunt frecvente vara
și pot produce hipotensiune severă

Vara, creşte şi incidenţa gastroenterocolitelor.
Acestea se manifestă, în principal, prin
vărsături şi diaree. Pierderile de lichide şi
electroliţi pot produce scăderea marcată a
tensiunii arteriale, în cazul în care se suprapune
expunerea la căldură excesivă sau medicaţia
antihipertensivă.
Este important ca pacienții hipertensivi să
cunoască aceste lucruri și să se adrese
medicului încă de la primele simptome.

Nu scădeți singuri dozele medicamentelor!

Tensiunea arterială nu este meteosensibilă, iar
scăderile acesteia în timpul verii apar indirect,
prin efectele căldurii asupra organismului. Alţi
factori care pot contribui la valori mai scăzute în
timpul verii comparativ cu valorile de iarnă sunt:
alimentaţia este mai uşoară, metabolismul
este mai activ şi greutatea corporală scade,
persoanele sunt mai active vara. Nu toate
persoanele prezintă, însă, scăderi ale tensiunii
arteriale vara. Asocierea altor afecţiuni, stresul,

excesul de sare şi alcool, nerespectarea
tratamentului prescris de medic dar şi alţi
factori pot contribui chiar la creşteri periculoase
ale tensiunii arteriale. Nu scădeţi singuri dozele
de medicamente antihipertensive! Prezentaţivă la medic pentru adaptarea tratamentului!

Măsuri generale de protecție pe timp de
caniculă

• Evitați deplasările și expunerea la soare în
intervalul orar 10.00-18.00
• Purtați îmbrăcăminte lejeră, pălărie și
ochelari de soare
• Folosiți creme de protecție solară cu factor de
protecție ridicat
• Hidratați-vă corespunzător, prin consumul
adecvat de lichide
• Consumați alimente cu valoare calorică mică,
predominant legume și fructe
• Evitați consumul de alcool, alimentele cu un
conținut mare de grăsimi și sarea în exces
• Evitați băuturile ce conțin cofeină (cafea, ceai,
cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase)
• Prezentați-vă la medic pentru adaptarea
tratamentului
• În perioada caniculară, verificați-vă mai des
tensiunea arterială!

Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
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NOUTĂȚI MEDICALE

Rezistența la
antibiotice

- ,,sfârșitul medicinii moderne”
O problemă alarmantă la nivel mondial
BBC Future a rugat experții să explice cum am putea evita cele mai grave
efecte ale rezistenței la antibiotice – o provocare majoră a timpurilor
noastre.
“Lumea se îndreaptă într-o eră post-antibiotice, în care cele mai banale
infecții vor deveni fatale. Dacă trendurile curente continuă, intervențiile
complexe, cum ar fi transplanturile de organe, operațiile de proteze
articulare, chimioterapii și îngrijirea bebelușilor născuți prematur, vor deveni
mai dificile și poate prea periculoase pentru a fi realizate. Ar putea însemna
sfârșitul medicinii moderne așa cum o știm.’’, a declarat directorul general
al Organizației Mondiale a Sănătății, Dr. Margaret Chan, în fața Națiunilor
Unite în luna aprilie 2017.
Alarmant: infecții în continuă creștere care nu
mai răspund la tratamentul antibiotic
Eficiența antibioticelor disponibile global este
în continuă scădere – medicamentele pe care
le folosim pentru tratarea infecțiilor sunt
tot mai ineficiente.
“Lumea, așa cum o știm,
s-ar schimba”, spune Dr.
David Weiss, directorul
Centrului de Rezistență
Antibiotică din cadrul
Universității
Emory.
“Gândiți-vă că neam putea întoarce
într-o eră în care o
simplă zgârietură ne-ar
putea costa viața.” Așa
ar putea arăta lumea
la care ne-ar conduce
rezistența antibiotică.
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Ce este rezistența la antibiotice?

Imaginați-vă că intrați în contact cu o infecție
stafilococică. În trecut, o astfel de infecție
era tratată cu ușurință cu penicilină. Însă, în
prezent, este foarte posibil ca infecția
stafilococică să fie
MRSA –
o versiune rezistentă la
antibiotice (numai 10% din
infecțiile
stafilococice
curente nu sunt MRSA).
Penicilina nu are nici
un efect împotriva
lor. De fapt, studiile
au demonstrat că 2
din 100 de persoane
sunt purtătoare ale
bacteriei MRSA.
Iată cum ia naștere
rezistența: la fel ca
oamenii, și bacteriile au
ADN.

Și, la
fel ca
oamenii,
acest
ADN poate
suferi mutații și
schimbări. Astfel,
atunci când elemente din
lumea externă interacționează
cu astfel de mutații, numai cele mai
puternice variații supraviețuiesc.
Așadar, atunci când oamenii folosesc antibiotice
pentru a distruge bacteria, în unele cazuri,
acele bacterii trec printr-o mutație spontană
de gene, care le modifică structura în așa
fel încât antibioticele nu le mai pot distruge.
Bacteriile care rezistă la astfel de confruntări
vor transmite aceste gene către alte bacterii,
prin simpla înmulțire (conjugare bacteriană) –
iar bacteriile rezistente se pot înmulți de la un
organism viu la altul.
Aspectul interesant este că bacteria poate
distribui aceste gene și altor specii bacteriene,
astfel încât nici nu este necesar să fie similare
genetic pentru a transmite mai departe
respectiva rezistență. Oamenii și animalele
abundă în trilioane de diferite tipuri de bacterii
și transmit între ei bacteriile rezistente. Așadar,
chiar dacă un animal sau un om a fost expus
unui antibiotic o singură dată de-a lungul vieții,
organismele lor pot conține bacterii mutante
care se răspândesc cu ușurință.
Cel mai important aspect este acela că
rezistența bacteriană este, în principiu, un joc de
numere: cu cât mai multe persoane încearcă să

distrugă
o bacterie cu
antibiotice, și, cu cât
folosesc mai multe antibiotice, cu atât bacteriile
au mai multe șanse de a dezvolta noi gene
pentru a rezista la antibioticele respective.
Cu cât folosim mai puține antibiotice, cu atât
bacteria va dezvolta și va distribui rezistența la
antibiotice.

Cât de extinsă este problema?

Centrul pentru controlul și prevenirea bolilor
(CDC) din SUA estimează că aproximativ 23.000
de persoane își pierd viața anual în urma
infecțiilor rezistente la antibiotice, iar această
cifră se referă numai la populația Statelor Unite
ale Americii. Spre exemplu, CDC estimează
că rezistența la antibioticele care tratează
Clostridium difficile (C. difficile) provoacă
aproximativ 500.000 de infecții anual în SUA, iar
15.000 din aceste cazuri rezultă în decese.
Însă, Amanda Jezek, purtătoare de cuvânt
specializată în politici și relațiile guvernamentale
din cadrul Societății Americane pentru Boli
Infecțioase, spune că numărul cazurilor soldate
cu deces reprezintă o estimare rezervată și că,
de fapt, numărul ar fi mai mare.
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Consumul de antibiotice a crescut cu 30%,
la nivel global, în perioada 2000-2010

Așa ne arată un studiu publicat în anul 2015 în
revista Nature . OMS estimează că, anual, se
înregistrează 480.000 de cazuri de tuberculoză
la nivel mondial, din ramuri rezistente la
antibiotice. În 2014, s-a estimat că 3,3% din
toate cazurile noi de tuberculoză înregistrate
sunt rezistente la numeroase medicamente,
iar în cazuri recurente, 20% din acestea s-au
dovedit a fi rezistente.
De asemenea, au identificat cazuri de rezistență
în rândul medicamentelor folosite pentru
tratarea E. coli, a infecțiilor tractului urinar, HIV,
gonoreei, malariei, pneumoniei si infecțiilor
stafilococice.

Cum am ajuns aici?

Foarte simplu: umanitatea a abuzat de
antibiotice
Timp de decenii întregi, medicii au prescris
antibiotice oricărui pacient care a solicitat un
antibiotic (chiar și în cazul în care acestea nu
erau necesare). În unele țări, antibioticele pot
fi cumpărate în continuare fără rețetă. Potrivit
Dr. Marc Sprenger, directorul programului
antimicrobian din cadrul Organizației Mondiale
a Sănătății, în mare parte a Europei, populația
folosește de 3 ori mai multe antibiotice decât
populația Suediei sau a Olandei, unde consumul
de antibiotice este doar ocazional. “Nu este vorba
de frecvența cu care populația se îmbolnăvește.
Este un fenomen cultural”, declară acesta.
În plus, timp de decenii întregi, fermele șiau hrănit animalele cu cantități imense de
antibiotice –nu doar în încercarea de a reduce
infecțiile, ci ca metodă de accelerare a creșterii.
Astfel, dacă respectivele animale sacrificate
au fost purtătoare de bacterii rezistente la
antibiotice, consumatorii de carne ar putea
deveni la rândul lor purtătorii bacteriei
respective.
Iată un exemplu care poate ilustra amploarea
problemei: în luna noiembrie a anului trecut,
în porcii chinezi s-a descoperit o ramură E.
coli rezistentă la Colistin – un antibiotic foarte
puternic, folosit în SUA pentru cele mai grave
infecții umane, doar atunci când toate celelalte
antibiotice s-au dovedit ineficiente. În mai
puțin de șase luni, CDC a descoperit respectiva
ramură E.coli într-un pacient din Pennsylvania.
Cu 10 ani în urmă, Uniunea Europeană a
interzis folosirea antibioticelor ca stimulente de
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creștere. În luna ianuarie a acestui an, agenția
americană pentru hrană și medicamente
a exclus creșterea, de pe etichetele
medicamentelor, dintre scopurile indicate
pentru care erau folosite antibioticele.

De ce nu sunt descoperite noi antibiotice,
la care bacteriile să nu poate rezista?

Procesul de dezvoltare pentru orice medicament
nou este foarte costisitor, iar profitul de pe urma
investiției masive este relativ redus. Potrivit lui
Sprenger, “nu există instrumente legale care să
interzică folosirea de noi antibiotice.” Aceasta
înseamnă că dacă un nou antibiotic este lansat,
folosirea lui în exces nu va putea fi interzisă.
Dacă ne uităm la modul în care sunt folosite
în prezent antibioticele, pentru orice antibiotic
lansat pe piață, bacteriile ar avea nevoie de
numai doi ani pentru a–și dezvolta rezistența.

Cum putem depăși această criză?

Înainte de toate, este important să fim de
aceeași parte a baricadei, la nivel global.
Această măsură s-a produs, în principiu,
în urmă cu doi ani, când statele
membre ale Organizației Mondiale
pentru Sănătate au stabilit un
plan global de acțiune – până
atunci, rezistența la antibiotice
reprezenta o problemă aflată în
vizor de câteva decenii.
“Este un moment istoric,”
declară Sprenger. Până
acum doi ani, singurele
persoane care discutau
activ despre reducerea
rezistenței
erau
persoane
implicate
numai
în
cercuri
medicale, în cea mai
mare măsură. “95%
din populația globală
trăiește în țări în care
sunt dezvoltate planuri
naționale de acțiune.
Toate aceste țări dispun
de activități sporite în
educație, școlarizare și
control preventiv.”
Institutul
Național
pentru Sănătate din SUA
și
Autoritatea
pentru
Cercetarea
Biomedicală
Avansată și Dezvoltare au

pus bazele unui accelerator bio-farmaceutic,
intitulat CARB-X. Fondul alocă 48 milioane
de dolari pentru sprijinirea proiectelor de
descoperire a unor noi antibiotice. Cu toate
acestea, “tot ce putem face este să încetinim
rezistența. Nu o vom putea opri complet”,
declară Amanda Jezek. “Chiar și folosirea
corespunzătoare a antibioticelor contribuie la
dezvoltarea rezistenței”.
În luna mai a acestui an, liderii
G20 au semnat o
declarație

referitoare la sănătatea globală care include
combaterea rezistenței la antibiotice, ceea ce
reprezintă un mesaj important că liderii mondiali
tratează cu seriozitate această problemă.
Există speranța că umanitatea va reuși să
depășească această problemă.
Surse:
BBC Future
http://www.bbc.com/future/story/20170607-how-we-can-stop-antibioticresistance

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

Cimbrul

- benefic nu doar împotriva tusei
Cimbrul, pe lângă utilizarea lui ca notă de rafinament în preparate, este
folosit, în special, în tratarea tusei neproductive şi a bronşitei acute. În
plus, cimbrul are un efect antibacterian şi inhibitor împotriva infecţiilor
dar şi împotriva răspândirii acneei. De asemenea, acesta are un efect
calmant asupra stomacului şi poate combate simptome precum saţietatea,
balonarea și infecţiile cavităţii bucale.
Sirop de tuse cu cimbru

Uleiurile eterice care se regăsesc în cimbru
pot ajuta la desprinderea mucusului din căile
respiratorii şi la eliminarea acestuia. Odată ce
tusea devine productivă, răceala se va vindeca
mai repede şi mai bine.
În cazurile de bronşită acută, combinaţia de
cimbru şi extract de primula veris (Ciuboţicacucului) s-a dovedit foarte eficientă. Extractul
de Ciuboţica-cucului ajută la desprinderea şi
eliminarea mucusului, funcţionând însă pe un
principiu diferit de cel al cimbrului, astfel este
ideală o combinaţie între cele două substanţe.
Pe lângă tuse și răceală, cimbrul este
recunoscut și pentru alte beneficii, cum ar fi:
• Cremele cu cimbru ajută la îmbunătățirea
circulației
• Gargara cu ceai de cimbru ajută la tratarea
infecțiilor din cavitatea bucală și a amigdalelor
• Cimbrul este benefic împotriva balonărilor și
arsurilor stomacale
• Ceaiul de cimbru ajută la calmarea sistemului
nervos și este recomandat împotriva stărilor de
neliniște și a tulburărilor de somn.
• O cană de ceai de cimbru vă va ajuta să treceți
mai ușor peste starea de mahmureală
• O jumătate de linguriță de ceai de cimbru
consumată pe stomacul gol poate combate
mirosul neplăcut al respirației.
• În medicina populară, cimbrul este recunoscut
pentru efectele pe care le are asupra durerilor
menstruale.
• Cimbrul are efecte antimicrobiene deosebite,
fiind un puternic antibiotic, antiviral, antimicotic
și antiparazitar natural.
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Cimbrul în perioada sarcinii

În cantități mari, cimbrul poate avea un efect
stimulator asupra uterului. Nu se recomandă
administrarea extractelor de cimbru în scop
medical, în timpul sarcinii. Consultaţi un medic
specialist înainte de a utiliza plantele medicinale
în timpul sarcinii şi alăptării.

Uleiul esențial de cimbru - un excelent
antimicrobian natural

Uleiul esenţial de cimbru are un puternic
efect antiviral, antimicotic şi antiparazitar,
fiind o alternativă naturală la tratamentul cu
antibiotice, care are rezultate deosebite pe
specii diferite de bacterii şi în infecţii cu diferite
localizări (respiratorii, urinare, cutanate, etc).
Atenţie! Uleiul de cimbru nu este recomandat
copiilor cu vârsta sub 7 ani şi nici în perioada
sarcinii.
Durata tratamentului cu ulei esenţial de cimbru
nu trebuie să fie mai mare de 14 zile şi trebuie
să reţineţi următoarele aspecte:
• Folosiți uleiul de cimbru doar în stare diluată,
în caz contrar este posibilă iritarea mucoaselor.
• Persoanele care suferă de astm bronșic pot
folosi ulei de cimbru numai în condiții deosebite
și nu trebuie niciodată să îl inhaleze, pentru a
evita un eventual atac de astm.
• Consultați medicul sau farmacistul înainte
de a administra ulei de cimbru. Există riscul
apariției problemelor respiratorii.

Lavanda

- „aurul mov” al sănătății
Florile de lavandă au diverse întrebuinţări,
atât intern cât şi extern. Datorită efectului lor
calmant, pot fi folosite cu succes împotriva
stărilor nervoase uşoare, a stărilor de nelinişte,
anxietate, a tulburărilor de somn şi a insomniilor.
Lavanda este benefică şi pentru calmarea
sugarilor şi a bebeluşilor. Un alt domeniu
important de aplicare este cel al afecţiunilor
gastrointestinale. Florile de lavandă acţionează,
în special, în cazul afecţiunilor localizate în
abdomenul superior, cum ar fi, spre exemplu,
dispepsia, problemele de digestie, balonările,
afecţiunile intestinale pe fond nervos şi
sindromul Roemheld. Acest termen se referă, în
general, la acele tulburări care sunt provocate
de o acumulare exagerată de gaze în intestin sau
în stomac după consumarea anumitor preparate
care provoacă balonare.
Folosită extern, lavanda are un efect pozitiv
în cazul tulburărilor sistemului circulator. În
mod tradiţional, uleiul de lavandă este potrivit
pentru băi, pentru îmbunătăţirea stării generale
în situaţiile de epuizare şi pentru combaterea
stărilor de oboseală.
Lavanda se regăseşte frecvent în preparatele
pentru băile de relaxare şi în pernele speciale
pentru combaterea tulburărilor de somn.
Ea este folosită încă din secolul al 16-lea ca
remediu natural pentru întărirea sistemului
nervos, sub formă de calmant, şi împotriva
crampelor.
În medicina populară din prezent, planta
este folosită şi ca remediu pentru
afecţiunile de stomac, pentru calmarea
balonărilor, ca diuretic şi pentru
tratarea rănilor. În aromaterapie,
uleiul de lavandă este apreciat pentru
calităţile de relaxant. Spre exemplu,
moaşele îl folosesc pentru relaxarea
mamelor în timpul travaliului. În
homeopatie, lavanda este folosită

mai rar, respectiv prin folosirea florilor sale
proaspete în tratarea problemelor sistemului
nervos central. Florile uscate de lavandă sunt
folosite în tratamentul antroposofic.
Florile de lavandă conţin cel puţin 1,5 % ulei
eteric. Elementele principale care alcătuiesc
uleiul eteric al lavandei sunt monoterpenele
linalilacetat şi linalool, camfor şi cineol, acid
rozmarinic, flavonoide, triterpenen şi fitosterolen.

Indicații pentru folosirea lavandei

Stări de nelinişte, tulburări de somn, insomnii,
nervozitate, dureri de stomac, dureri localizate
în abdomenul superior, flatulenţă, balonare,
sindrom Roehmheld, afecţiuni gastrointestinale,
tulburări de digestie, probleme ale sistemului
circulator. Uleiul de lavandă a dovedit că
are efecte antibacteriene, antiinflamatorii şi
calmante. În prezent, nu se cunosc efecte
secundare ale administrării de lavandă.

FAMILIE

De ce simțim
mâncărimi
în zona plăgilor?
Vorbim de o experienţă prin care am trecut cu toţii. Ne accidentăm în timp
ce mergem cu bicicleta, în timpul bărbieritului sau pur şi simplu în timp
ce meşterim prin casă. Mai întâi, resimţim o durere puternică, apoi plaga
pare că ar fi fost anesteziată. Când se formează crusta deasupra plăgii
şi începe procesul de vindecare, simţim o mâncărime puternică în zonă.
Cum se explică această mâncărime şi cum o putem depăşi?
Mâncărimea – un semn pozitiv

Mâncărimea unei răni nu ar trebui să ne
neliniştească, ba dimpotrivă. Este un indicator
al faptului că plaga se află în plin proces de
vindecare. Organismul nostru gestionează o
adevărată organizaţie, în care fiecare celulă
joacă un rol şi îndeplineşte o funcţie. Pentru a
coordona procesele, celulele schimbă între ele
substanţe transmiţătoare. Aceste substanţe
biochimice servesc drept mediu de comunicare
pentru celule.

Substanțele transmițătoare sunt cele
care provoacă mâncărimea plăgii
În cazul unei plăgi, această organizaţie, despre
care vorbeam mai sus, intră într-o stare de
dezechilibru. Este activat, dintr-o dată,
un număr mare de celule de reparare,
care trebuie să refacă diferite straturi
ale pielii. Celulele trebuie să se
reorganizeze şi să inducă un
proces de vindecare cât mai
rapid. Pentru a evita pierderea
de sânge şi gradul sporit de
infecţie, celulele trebuie să
comunice între ele în mod
accentuat şi, în primul rând,
repede. Dat fiind faptul că
plăgile sunt foarte sensibile,
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ele sunt iritate de substanţele transmiţătoare,
de unde rezultă şi mâncărimea.

Cum putem combate mâncărimea?

Deşi este tentant să dăm curs mâncărimii şi să
scărpinăm plaga, ar trebui să ne abţinem. În caz
contrar, bacteriile ar putea pătrunde în plaga
încă nevindecată, putând provoca o infecţie.
Mâncărimea poate fi combătută prin aplicarea
unei comprese reci. Astfel, celulele nervoase
vor transmite creierului senzaţia de rece, şi nu
mâncărime.

FAMILIE

5 sfaturi

pentru o locuinţă răcoroasă
în zilele fierbinţi
Vara, soarele trebuie să pătrundă în locuinţă, dar în dozele corespunzătoare,
pentru a nu provoca disconfort. Nivelul de temperatură peste care căldura
devine suportabilă diferă de la un individ la altul şi depinde, în mare măsură,
de activitatea pe care o avem, de umiditatea şi de mişcarea aerului.
5 sfaturi împotriva căldurii excesive în
locuinţă

În general, spaţiile închise sunt resimţite ca
fiind plăcute la o temperatură între 20-22 grade
şi o umiditate a aerului de 50–60%.
Pentru a menţine aceste valori ideale şi în timpul
verii, locuinţa trebuie să fie construită corect şi

1
2
3
4
5

Aerisiţi camerele noaptea, în mod ideal în partea a doua a nopţii, deoarece atunci se
înregistrează cele mai scăzute temperaturi!
În timpul zilei, uşile şi ferestrele ar trebui ţinute închise.
Evitaţi ca razele solare să bată direct pe suprafaţa vitrată. Ferestrele trebuie umbrite din
exterior (jaluzele, marchize, obloane).
Evitaţi petrecerea timpului în faţa aragazului. Încercaţi, pe cât posibil, să pregătiţi masa seara.
Un ventilator poate fi salvator atunci când aerul devine greu de respirat.

În general, se aplică următoarea regulă: cu
cât diferenţa de temperatură dintre exterior şi
interior este mai redusă, cu atât scade şi riscul
răcelilor şi al problemelor sistemului circulator.
Echipamentele de aer condiţionat ar trebui
folosite numai în cazuri extreme. În ultima
perioadă, acestea se află tot mai des în atenţia
vocilor critice - pe de-o parte, ca urmare a
consumului semnificativ de energie electrică,
iar pe de altă parte ca urmare a efectului negativ
pe care îl au asupra sănătăţii.
Tot mai multe persoane care îşi petrec timpul
în încăperi prevăzute cu aer condiţionat suferă
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să poată menţine răcoarea în anotimpul cald,
respectiv să nu permită temperaturilor excesive
să pătrundă în locuinţă. Iată cinci sfaturi în
acest sens:

de infecţii la nivelul căilor respiratorii şi de stări
generale proaste.
Atunci când instalaţia nu este întreţinută la
intervale regulate, aceasta împrăştie bacterii şi
viruşi în aer, crescând astfel pericolul infecţiilor.
Unele persoane reacţionează alergic sau suferă
de iritaţii permanente ale pielii, ochilor şi
mucoasei, dureri de cap, oboseală şi tulburări
de concentrare.
“Ce este bun împotriva răcelii este bun şi împotriva
arşitei“ – această expresie populară se aplică şi
în cazul construirii unei locuinţe. Încă din etapa
de construcţie a casei, trebuie să aveţi în vedere
zilele însorite de vară care vor urma!

5%

Reducerea ta

exclusiv în farmaciile
Alphega
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Sfaturi
pentru
a învăța
mai ușor
Stabilirea unor obiective realiste

Persoanele care îşi stabilesc în mod realist
obiectivele se vor feri singure împotriva unor
cerinţe exagerate.
Aşteptările care depăşesc realitatea ne supun
unei presiuni suplimentare, inutile. Consecinţa:
în final, nu reuşim să ducem la bun sfârşit nici
sarcina normală.

Mișcare împotriva stresului

Chiar dacă ar putea părea inutil, luaţi pauze
de la învăţat pentru a face câţiva paşi afară şi
pentru a respira aer curat. Veţi stimula astfel
sistemul circulator şi vă veţi limpezi gândurile.

Folosirea pauzelor în mod activ

În special în timpul perioadelor foarte solicitante
intelectual, este important să ne păstrăm
mintea limpede.
În perioadele de învăţare intensă, se vor ivi şi
faze care ni se vor părea neproductive. Capul
ni se va părea plin şi ochii ne vor durea. Aceste
momente ar trebui folosite în mod activ pentru
relaxare. Fie că optaţi pentru un film sau o
baie relaxantă, încercaţi să vă detaşaţi câteva
momente. Veţi reduce, astfel, starea generală
de stres şi vă veţi putea reapuca de învăţat, mai
productiv.

Hidratarea

În timpul fazelor de învăţare, este foarte
important să vă hidrataţi suficient, cu minimum
2 litri de apă /zi, pentru a vă proteja împotriva
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durerilor de cap
şi a problemelor de
concentrare. Păstraţi o
sticlă de apă în apropiere,
pentru a nu uita să vă hidrataţi.
Alternativ, vă puteţi seta o alarmă
pentru a vă reaminti să beţi apă la intervale
de 15 minute.

Exerciții de concentrare

Exerciţiile pentru creşterea capacităţii de
concentrare vor stimula fluxul de energie, va
vor ajuta să scăpaţi de stările de tensiune, vă vor
stimula sistemul circulator. Scăpaţi de tensiune
şi stres şi faceţi loc energiei şi forţei. Dacă sunt
efectuate în mod regulat, aceste exerciţii va pot
ajuta să depăşiţi tulburările de concentrare.

FAMILIE

Pericole în vacanță
Vacanţa este momentul mult aşteptat al anului,
însă nu este lipsită de pericole. Iată o listă cu
câteva aspecte la care trebuie să fim atenţi.
Insolația

Înroşirea feţei, dureri de cap, stare de greaţă acestea sunt simptomele insolaţiei, ce se pot
extinde de-a lungul mai multor zile, în cazurile
extreme. Atunci când simţiţi că temperatura
organismului creşte, aşezaţi-vă imediat la
umbră, răcoriţi-vă capul cu un prosop umed şi
hidrataţi-vă din plin. În cazul ameţelilor severe,
solicitaţi asistenţă medicală de urgenţă. Ideal
ar fi să evitaţi astfel de situaţii prin purtarea de
pălării uşoare pentru protejarea capului.

Arsuri la grătar

Degetele sau zonele afectate trebuie aşezate
imediat sub apă rece, timp de aproximativ 15
minute. Doar aşa pot fi răcite straturile mai
adânci de ţesut afectat, evitându-se astfel
senzaţia de durere şi extinderea rănii. Nu aşezaţi
gheaţă pe rănile provocate prin arsuri, deoarece
acestea s-ar putea agrava. După răcirea în apă
rece, dezinfectaţi pielea arsă şi aplicaţi o cremă
specială pentru plăgi. Bandajaţi apoi lejer, cu
pansament. După formarea băşicilor, pe cât
posibil, nu le spargeţi.
De îndată ce acestea se sparg de la sine,
dezinfectaţi din nou plaga şi aplicaţi crema
specială pentru plăgi.

Hipertermia

Atunci când organismul pierde foarte mult lichid
prin transpiraţie, sistemul circulator poate
intra în colaps. Senzaţiile de ameţeală indică
o scădere puternică a tensiunii, fiind posibil şi
leşinul în cazurile extreme. De îndată ce simţiţi
o senzaţie de ameţeală, întindeţi-vă, menţinând
picioarele mai sus decât restul corpului. Beţi
imediat cel puţin o jumătate de litru de apă sau
de băuturi speciale pentru sportivi, care conţin
săruri minerale necesare.
Băuturile alcoolice ar trebuie evitate complet
în zilele fierbinţi, căldura şi alcoolul au acelaşi

26

efect: dilatarea vaselor de sânge şi, astfel,
retragerea sângelui din braţe şi din picioare.

Insecte – inflamații periculoase,
mâncărimi

Înţepăturile de albine şi de viespi pot fi cu
adevărat periculoase atunci când se produc în
zona gurii sau a amigdalelor. Prima măsură
de combatere: lingeţi un cub de gheaţă şi la
cea mai mică problemă de respiraţie, solicitaţi
asistenţă medicală de urgenţă!
În cazul înţepăturilor de albină sau viespe, este
necesară îndepărtarea acului insectei, răcirea
locului înţepat cu un prosop umed şi aplicarea
unei creme antihistaminice (disponibile în
farmacii, fără reţetă).

Înțepăturile de căpușă

Căpuşele pot transmite boli foarte grave. Pentru
a vă proteja, acoperiţi-vă picioarele cu pantaloni
lungi şi soluţie specială împotriva insectelor.
În cazul în care, în ciuda acestor măsuri de
protecţie, observaţi că aţi fost muşcat de o
căpuşă, cu ajutorul unei pensete, prindeţi cât
mai aproape de piele şi trageţi-o uşor în afară.
Dezinfectaţi locul înţepăturii. Dacă observaţi
apariţia unei pete roşii în locul înţepăturii,
prezentaţi-vă la medic. Pentru zonele de risc,
se recomandă vaccinarea.

Ochi roșii și lăcrimarea

O cursă într-o maşină decapotabilă, expunerea
la curenţi de aer sau doar la soare - în timpul
acestora, simţim cum ochii încep să se
înroşească, de parcă ar fi plini de nisip. Curenţii
reci de aer pot provoca o producţie sporită
de lacrimi şi înroșirea ţesutului conjunctiv.
Conjunctivitele minore pot fi tratate cu picături
disponibile în farmacii, fără reţetă. Însă,
atunci când ochii sunt infectaţi, este necesară
prezentarea la medicul oftalmolog.

ANALIZE MEDICALE
EXPLICATE

Depistarea
cancerului
de piele ar
putea fi posibilă
cu ajutorul
smartphone-ului
În speranța de a oferi un acces mai bun la servicii medicale, cercetătorii
de la Stanford au dezvoltat un algoritm pentru diagnosticarea cancerului
de piele.
Aceștia au creat o bază de date de aproximativ
13 000 de imagini cu afecțiuni dermatologice și
au antrenat algoritmul creat să diagnosticheze
vizual cazurile potențial canceroase. Încă de
la primul test, performanța algoritmului s-a
dovedit de o acuratețe impresionantă.
Produsul final, subiectul numărului din 25
ianuarie al revistei Nature, a fost testat în
comparație cu 21 de dermatologi autorizați.
În diagnosticarea leziunilor de piele care
reprezintă cele mai comune și fatale tipuri
de cancer de piele, algoritmul a egalat
performanța dermatologilor. “Acesta a fost
momentul în care ni s-a schimbat perspectiva
și am realizat că acesta nu este doar un proiect
pentru studenți, ci o oportunitate de a face ceva
măreț pentru umanitate.”, a declarat Sebastian
Thrun, profesor adjunct în cadrul Laboratorului
de Inteligență Artificială de la Stanford.
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De ce cancer de piele?

În fiecare an, în Statele Unite ale Americii se
înregistrează aproximativ 5.5 milioane de noi
cazuri de cancer de piele și, în timp ce rata
de supraviețuire pentru melanomul detectat
în fazele incipiente este de aproximativ 97 de
procente, această cifră scade la aproximativ 14
procente atunci când el este detectat în fazele
avansate.
Diagnosticarea cancerului de piele începe cu
o examinare vizuală. De regulă, dermatologul
examinează cu ochiul liber o leziune cu aspect
suspicios, și, apoi, cu ajutorul dermatoscopului,
care reprezintă un microscop manual ce
permite o ușoară mărire a pielii examinate.
Dacă aceste metode se dovedesc neconcludente
sau dimpotrivă, indică posibilitatea ca leziunea

respectivă
să
fie
canceroasă, următorul pas constă într-o
biopsie. Includerea acestui algoritm în procesul
de examinare urmează un trend informatic
care combină procesarea vizuală cu învățarea
profundă, un tip de inteligență artificială care
are drept model rețelele neuronale din creier.
“Am creat un algoritm foarte puternic de învățare
a mașinilor, care învață din date,” a declarat
Andre Esteva, unul din autorii principali ai
lucrării. Algoritmul a fost alimentat cu imagini
sub formă de pixeli, brut asociate cu eticheta
unei boli.
De la pisici și câini la melanoame și carcinoame
În loc să construiască un algoritm de la
zero, cercetătorii au început cu un algoritm
dezvoltat de Google, care fusese deja antrenat
să identifice 1.28 milioane imagini din 1,000
de categorii de obiecte. Deși algoritmul
fusese pregătit să diferențieze pisici de câini,
cercetătorii aveau nevoie de un algoritm care
se facă diferența între un carcinom malign și o
keratoză seboreică benignă.
Cercetătorii au colaborat atât cu dermatologii
din cadrul Facultății de Medicină de la
Stanford, cât și cu Helen M. Blau, profesoară
de microbiologie și imunologie la Stanford și
co-autoare a lucrării. Împreună, această echipă
interdisciplinară a colectat 130,000 imagini cu
leziuni ale pielii, reprezentând peste 2,000 de
boli diferite.
În timpul testării, cercetătorii au folosit numai
imagini de înaltă calitate, confirmate prin biopsii,

puse
la
dispoziție
de
Universitatea
Edinburgh și de Proiectul
Internațional
de
Colaborare în Imagistica
Pielii (International Skin
Imaging
Collaboration
Project), reprezentând cele
mai frecvente și fatale tipuri
de cancer de piele – carcinoame
maligne și melanoame maligne.
Cercetătorii au evaluat succesul
în funcție de capacitatea celor 21 de
dermatologi de a diagnostica corect
leziunile canceroase și necanceroase din
peste 370 imagini.
Performanța algoritmului a fost măsurată prin
crearea unei curbe a specificității sensibilității,
în care sensibilitatea reprezenta capacitatea
de identificare corectă a leziunilor maligne, în
timp ce specificitatea reprezenta capacitatea de
identificare corectă a leziunilor benigne. Evaluarea
rezulta prin trei sarcini –cheie de diagnosticare:
clasificarea carcinomului keratinizat, clasificarea
melanomului și clasificarea melanomului folosind
dermascopia. În toate cele trei sarcini, algoritmul
a egalat performanța dermatologilor, ajungând
la cel puțin 91 de procente din întreaga zonă a
graficului.

Servicii medicale prin smartphone

Diagnosticarea cancerului de piele ar fi
posibilă cu un simplu click. “Progresele în
clasificarea asistată de computer a leziunilor
de piele maligne vs. benigne ar putea sprijini
dermatologii în îmbunătățirea semnificativă a
diagnosticării pentru leziunile dificile și opțiuni
mai bune de reacție pentru pacient,” a declarat
Susan Swetter, profesor de dermatologie și
directorul Programului pentru melanom și
leziuni pigmentate din cadrul Institutului pentru
cancer Stanford și co-autor al lucrării. “Cu
toate acestea, este necesară o validare riguroasă
viitoare a algoritmului înainte de a fi implementat
în practica clinică de către medici și pacienți.”
Surse:
http://news.stanford.edu/2017/01/25/artificial-intelligence-used-identifyskin-cancer/
Co-autori suplimentari ai acestei lucrări din cadrul Stanford: Roberto
Novoa, profesor clinic asistent de dermatologie și patologie și Justin
Ko, profesor clinic asociat de dermatologie. Thrun este și fondatorul
și președintele Udacity. Blau este și directorul Laboratorului Baxter
pentru biologia celulelor stem și membru în cadrul Stanford Bio-X,
Institutul Cardiovascular Stanford, și Institutul pentru cercetarea
sănătății copilului și a Institutului pentru cancer Stanford Cancer.
Studiul a fost sprijinit de fundația Baxter, Institutul pentru medicină
regenerativă din California și Institutul național al sănătății.
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INTERVIU

Farmacistul
Alphega
- mereu aproape de tine!

Cristina Stoica,
farmacist diriginte Tilia Farm
din 2002

Cristina Stoica, farmacist diriginte Tilia Farm.
Ce reprezintă profesia de farmacist
pentru dumneavoastră şi ce v-a inspirat
să optaţi pentru ea?

Profesia de farmacist înseamnă, pentru mine,
să petrec în farmacie 10-12 ore într-o zi, alături
de echipa pe care o coordonez, în sprijinul
pacienţilor noştri, iar la sfârşitul zilei să fiu
mulţumită, să simt că fac ceea ce trebuie.
Pasiunea pentru profesia de farmacist a apărut
la maturitate, când eram deja studentă a
Facultăţii de medicină, în anul 3. Am avut atunci
ocazia să văd ce presupune să fii farmacist
şi am simţit că pot fi mai aproape de nevoile
pacienţilor.

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

Fiind studentă la medicină, împărţeam timpul
între practica în spital şi munca în farmacia
mătuşii mele. Ea este cea care mi-a arătat ce
înseamnă să fii farmacist şi m-a încurajat să
duc mai departe această profesie. Alături de ea,
am elaborat primele preparate magistrale şi
oficinale şi sunt fericită că farmacia noastră are
în continuare receptură. După ce am absolvit
Facultatea de Farmacie din Constanţa, am
devenit farmacist diriginte în aceeași farmacie
în care mi-am descoperit pasiunea pentru
această profesie, loc în care lucrez şi în prezent.

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

Fiecare zi petrecută în farmacie aduce noi
provocări. Pe de o parte, sunt provocările aduse
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de exercitarea profesiei ca atare. Consilierea
fiecărui pacient, dorinţa de a recomanda cel
mai bun tratament, cel mai bun sfat pentru
omul care îţi cere ajutorul, satisfacţia primită
atunci când pacientul revine şi îţi spune că se
simte mai bine datorită sfaturilor tale.
Pe de altă parte sunt, provocările pe care le am
că farmacist diriginte, să îţi formezi o echipă
bine pregătită, orientată către pacient, unită şi
care să facă cu pasiune ceea ce trebuie făcut.
Nu în ultimul rând, să fii mereu informat atât
ca profesionist în sănătate cât, şi din punct de
vedere legislativ.

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

Farmacistul este cel care se asigură că
pacientul a înţeles acţiunea medicamentului,
modul de administrare, durata tratamentului,
precum şi efectele secundare, contraindicaţiile
şi eventualele interacţiuni.
De asemenea, farmacistul este cel care, în
mod foarte important, consiliază pacientul
pentru un stil de viaţă sănătos, îl încurajează
să
folosească
raţional
medicamentele,
descurajând automedicaţia.
Este important ca relaţia pe care o avem cu
pacienţii noştri să fie una de încredere, în aşa
fel încât ei să vină în orice moment cu orice
întrebare au, iar noi să fim suficient de bine
pregătiţi încât să avem răspunsul potrivit pentru
fiecare situaţie.

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

Nu ştiu dacă există o
‘’reţetă de succes’’; ştiu
că facem ceea ce trebuie
atunci
când
pacienţii
revin mulţumiţi după o
recomandare, atunci când
revin în farmacie după un
timp, cu o altă problemă,
convinşi că pot găsi un
răspuns competent. Pacienţii
noştri ştiu că la noi vor fi
consiliaţi profesionist, vor găsi
răspuns la întrebările lor, vor fi
înţeleşi şi trataţi cu respect - totul
într-o atmosfera caldă, familiară, cu
zâmbetul pe buze.

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

Lucrez în aceeaşi farmacie de aproape 20 de
ani, iar asta înseamnă că sunt pacienţi ale căror
familii le cunosc de 3 generaţii. Farmacistul
de familie este farmacistul care îşi cunoaşte
pacienţii, ştie ce tratament cronic urmează
fiecare, ştie ce stil de viaţă au şi, atunci, poate
să îi consilieze cu uşurinţă, iar pacientul are
încredere în el pentru că acesta şi-a dovedit
competenţa.

De ce ar trebui să se orienteze pacientul
către o farmacie de familie, spre deosebire
de o farmacie de lanţ?

Farmacia de familie, farmacia Alphega va fi
mereu orientată către nevoile pacientului,
punând pacientul pe primul plan. Cred că pentru
fiecare dintre noi este bine, aşa cum avem un
medic de familie, să avem şi un farmacist de
familie; un profesionist care să ne cunoască şi
la care să putem apela oricând cu încredere, nu
numai când starea de sănătate se înrăutăţeşte,
ci şi când vrem să adoptăm un stil nou de viaţă,
sau o dietă.

Care a fost reacţia pacienţilor când au
intrat în noua farmacie Tilia-Alphega?

Când pacienţii noştri au văzut modificările
făcute odată cu aderarea la proiectul Alphega,
au vrut să ştie mai mult despre acest proiect,
despre cum va fi afectată relaţia noastră cu ei
datorită acestui proiect.

Au fost încântaţi când le-am spus că vom fi în
continuare alături de ei, tot noi, cei pe care îi
cunosc de mulţi ani, dar vom avea sprijinul unei
întregi comunităţi de farmacii independente
pentru a putea oferi mai multe servicii pentru
menţinerea stării de sănătate. Suntem acum
nerăbdători, în egală măsură, să implementăm
programele de determinare a vârstei arteriale
şi a capacităţii pulmonare.

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

Datorită programelor Alphega, putem să oferim
mai multe servicii pacienţilor noştri. Vom face
în continuare ceea ce ştim mai bine: vom fi
profesionişti în sănătate, aproape de nevoile
lor. Implementând proiectele Alphega, vom
contribui la îmbunătăţirea şi menţinerea stării
de sănătate a pacienţilor noştri.

Aveți un mesaj pentru pacienţii
dumneavoastră?

Va mulţumim că aveţi încredere în noi şi vă
asigurăm că vom face tot ce putem pentru a fi
mai bine pregătiţi. Va aşteptăm în continuare
atunci când aveţi nevoie de un profesionist în
sănătate căruia îi pasă de dumneavoastră.
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Rănile
care nu
se vindecă:
o suferință
fără
speranță?
Ulcerul varicos, escarele și piciorul diabetic
sunt cele mai frecvente răni cronice, afectând
peste 1 milion de români.
Rănile cronice reprezintă mai mult decât o
problemă de sănătate; o rană cronică înseamnă
durere
persistentă,
inflamaţii,
infecţii,
imposibilitatea de a desfăşura anumite activităţi,
dependenţă permanentă de tratament, vizite
interminabile la medic, etc.
Orice rană care nu răspunde la tratament şi
nu se vindecă în decurs de 6 săptămâni este
considerată a fi o rană cronică. Spre deosebire de
rănile acute (tăieturi, arsuri) care sunt provocate
de factori externi şi se vindecă în decurs de 2-4
săptămâni, rănile cronice au la baza o afecţiune
a organismului, care se interpune circulaţiei
sanguine normale, îngreunând irigarea pielii şi
vindecarea leziunii. Printre factorii principali
care favorizează apariţia rănilor cronice, se
regăsesc diabetul, afecţiunile cardiace, bolile
venoase sau arteriale, imobilizarea prelungită,
fumatul și vârsta.
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Cum se tratează rănile cronice?

În momentul de faţă, din lipsa fondurilor şi
a accesului limitat la tratamente de ultimă
generaţie, în spitalele de stat din România,
tratamentul local al rănilor cronice are la bază,
în cele mai multe situaţii, metode tradiţionale:
toaletarea rănii se face cu apă oxigenată şi
cloramină, iar în scop terapeutic se utilizează
preparate pe bază de nstrat de argint, acid
boric, hidrocortizon, etc. Deşi sunt foarte ieftine,
metodele tradiţionale necesită tratament de
lungă durată, care duce, în final, la atingerea
unor costuri ridicate şi, în mare parte din cazuri,
rănile nu au o evoluţie favorabilă, prelungind
suferinţa pacientului.
La ora actuală, sunt disponibile şi în România
noi terapii de tratament al rănilor cronice,
neinvazive şi nedureroase, care susţin procesul
natural de vindecare şi previn infectarea rănii.
Faţă de metodele convenţionale, tratamentul
modern creşte confortul pacientului datorită
atenuării durerii la nivelul rănii, schimbului
atraumatic al pansamentului (pansamentele
moderne nu se lipesc de rană)și reducerii
riscului de reacţii alergice. Totodată, posibilitatea
efectuării tratamentului la domiciliu duce la
scăderea costurilor spitaliceşti.
Pansamentele moderne sunt disponibile în
farmaciile din toată ţara; pentru alegerea
pansamentului potrivit, se recomandă consultul
medical.
Aflaţi mai multe informaţii despre tratamentul
modern al rănilor cronice accesând site-ul
www.hartmann.ro.
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Zincul

- împotriva febrei fânului și a alergiilor
Nu puţine sunt persoanele care suferă de alergii la polen, alergii care sunt
însoţite de ochi iritaţi şi înlăcrimaţi, strănuturi repetate, curgeri nazale,
gât inflamat, dar şi erupţii sau mâncărimi, iar cele mai multe simptome se
fac resimţite încă din copilărie.
Deseori, sunt anumite componente din alimente care tulbură sistemul
imunitar al sugarilor, iar ulterior organismul reacţionează la anumiţi
alergeni din aer, cum este şi în cazul febrei fânului.
Creșterea numărului alergiilor

Nu există, însă, o explicaţie clară cu privire
la creşterea razantă a numărului de alergii
din ţările industrializate. Există suspiciuni cu
privire la mediul puternic poluat, însă acestea
nu sunt confirmate. Spre exemplu, în Republica
Democrată Germană, aerul era mult mai poluat,
comparativ cu Germania de Vest, însă numărul
cazurilor de alergie şi de astm era mai mic în
est. Abia după reunificare, raportul cazurilor
de alergie a început să se echilibreze. Poluarea
aerului din est a scăzut, dar numărul alergiilor
a crescut.
Expertul alergolog prof. Rudolf Schopf este
de părere că, printre explicaţiile numărului
mare de alergii, se află şi carenţa de zinc.
Aproximativ jumătate din populaţie suferă de un
deficit de zinc. “Peste 300 de procese metabolice
din organismul nostru nu pot funcţiona fără
zinc,” explică acesta. Zincul are proprietăţi
antialergice directe, deoarece stabilizează
anumite celule imunologice, care joacă un rol
important în apariţia unei alergii.

Deficitul de zinc și febra fânului (rinita
alergică)

Zincul este asimilat, în special, prin hrană.
Printre alimentele cele mai bogate în zinc,
se numără carnea, laptele, ouăle şi anumite
leguminoase. Însă, exact aceste alimente
trebuie evitate de alergici, astfel că aceştia
dezvoltă deficitul de zinc.
Pentru a putea evita deficitul de zinc, preparatele
de zinc din farmacii ar putea reprezenta o
alternativă. Cu toate aceastea, prof. Schopf
atrage atenţia asupra studiilor care susţin că, în
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funcţie de alcătuirea medicamentelor cu zinc,
pot rezulta şi diferenţe în modul în care acestea
acţionează. “Atunci când se află în legătură cu
aminoacidul histidina, zincul este asimilat de
organism mult mai repede. În plus, histidina are
proprietăţi antioxidante şi inhibitoare împotriva
infecţiilor, ceea ce înseamnă că este în măsură să
prindă ”radicalii liberi” care se formează odată cu
reacţiile alergice şi să îi neutralizeze. Astfel, zincul
şi histidina se completează reciproc într-un mod
ideal, datorită rolului lor de protecţie celulară.”
”Chiar dacă relaţia dintre deficitul de zinc şi febra
fânului este cunoscută de mulţi ani, nu se acordă
suficientă atenţie necesarului sporit de zinc cu
care se confruntă persoanele care suferă de
alergii”, este de părere Prof. Schopf.

Alinarea simptomelor

Odată declanşată, febra fânului nu poate fi
stopată complet cu zinc, însă intensitatea
simptomelor poate fi redusă semnificativ,
fapt deosebit de benefic pentru multe dintre
persoanele afectate. Astfel, este necesară
acordarea atenţiei necesare pentru asigurarea
cantităţii de zinc necesare ca măsură
adjuvantă şi continuarea
tratamentului de
bază împotriva
alergiei.

AFECȚIUNI

Urina

- barometrul organismului
Analizarea urinei ca metoda de diagnosticare este folosită încă din
antichitate. Pe lângă culoare, transparenţă şi miros, era testat şi gustul.
Astfel, diabetul zaharat a fost diagnosticat deja încă din secolul al 17-lea
(‘‘urina dulce,,).
Urina este formată în materie de 95% din
apă, iar restul de 5% - din uree şi electroliţi,
precum creatinină, acid uric şi alţi acizi,
vitamine, hormoni şi coloranţi. Culoarea urinei
se modifică în funcţie de cantitatea de lichide
consumate. Modificările de culoare ale urinei
pot avea diferite cauze:
• Transparentă: indică un consum ridicat de
lichide. Însă, consumul de lichide în cantităţi
mari, pe fondul unei stări de sete permanentă,
poate indica prezenţa diabetului zaharat sau
diabetul insipid (în ultimul caz, rinichii nu pot
concentra urina).
• Galben neon: administrarea de doze mari
de vitamina B2 poate induce urinei o culoare
galben–neon.
• Portocaliu–maroniu: poate indica un
consum insuficient de lichide, însă
şi anumite afecţiuni hepatice
sau biliare. De asemenea,
administrarea antibioticului
nitrofurantoină poate colora
urina într-o nuanţă maronie.
• Roşie:
indică prezenţa
sângelui în urină (hematurie)
sau efectele consumului
de sfeclă roşie sau mure în
cantităţi mari. De asemenea,
urina roşie poate să apară şi în
urma unor accidentări musculare. În
astfel de cazuri, proteina musculară numită
mioglobină coloreaza urina în roşu.
• Maronie spre neagră: medicamentele cu
substanţele active L-Dopa sau alpha-Metildopa
pot colora puternic urina. Printre cauzele mai
puţin frecvente ale colorării urinei se numără şi
o anumită forma de cancer de piele (melanom
malign) în stadiu avansat.
• Verde sau albastră: este cauzată de
administrarea de medicamente precum
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amitriptilina, indometacin, mitoxantron sau
propofol, preparate cu multivitamine, afecţiuni
genetice sau infecţii.

Urina tulbure? Mergeţi la doctor!

Persoanele sănătoase au urină clară. Atunci
când urina devine tulbure, este un indiciu al
prezenţei unei infecţii sau afecţiuni la nivelul
tractului urinar. Aspectul tulbure al urinei
este dat de prezenţa bacteriilor, a eritrocitelor
sau a leucocitelor. Puroiul (posibil în cazul
unei infecţii a pelvisului renal) sau lipidele (în
cazul sindromului nefrotic) pot conferi urinei o
culoare albă.

Urina mirositoare

Urina proaspătă este aproape inodoră. Iată
câteva dintre cele mai frecvente cauze
ale mirosului neplăcut al urinei:
• Amoniac: în cazul anumitor
infecţii urinare provocate de
anumite bacterii dar şi în
cazul deficitului de vitamina
D, urina poate avea un miros
asemănător amoniacului.
• Miros dulceag/de acetonă:
cauzele ar putea fi diabetul
zaharat netratat, starea febrilă,
epuizarea fizică, carenţe alimentare
prelungite sau stări post-operatorii.
• Sulfuros: în urma consumului de
sparanghel, ceapă şi usturoi, urina poate avea,
trecător, un miros sulfuros.
• Miros de peşte: în cazul tulburărilor de
metabolism, precum trimetilaminuria, care are
un miros puternic de peşte şi este eliminată şi
prin urină, organismului îi lipseşte o anumită
enzimă a ficatului. În cazul femeilor, acest
miros poate indica prezenţa unei infecţii a zonei
genitale.

5%

Reducerea ta

exclusiv în farmaciile
Alphega
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Dermatita
de scutec
- cum o combatem?

Majoritatea părinţilor cunosc situaţia: fundul moale de bebeluş este
roşu şi iritat, scutecul îl jenează şi abia dacă se încumetă să-l cureţe. Din
fericire, situaţia are un remediu rapid printr-o îngrijire corectă.
Simptomele dermatitei de scutec

În cazul unei simple inflamaţii, pielea se
înroşeşte în zonele acoperite de scutec – iritaţia
se extinde înspre zona inghinală şi a organelor
genitale/subabdominală. Atunci când iritaţia
nu se ameliorează în mediul cald şi umed al
scutecului, pot apărea răni deschise, umede.
Ciupercile se înmulţesc, se formează
suplimentar pustule, noduli şi cruste. Prin
apariţia bacteriilor, pustulele cresc și secretă
puroi care se depune sub forma unor cruste
galbene. În cazul infecţiilor grave, întreaga
stare a bebeluşului are de suferit, putând chiar
să facă febră.

Prevenirea și tratarea dermatitei de scutec

• Schimbați des scutecele: imediat după scaun,
în rest, cel puțin dupa fiecare masă
• Așezați scutecul mai degrabă lejer – pentru a
permite intrarea aerului în spațiul umed
• Expuneți fundul bebelușului la aer, cât mai
des posibil (lăsați-l să se miște dezbrăcat –
într-o încăpere caldă, pe o pătură sau sub o
lampă de încălzire)
• Dacă observați că bebelușul dvs. se irită foarte
des, schimbați marca de scutece folosite – unii
copii reacționează alergic la anumite substanțe
care nu sunt prezente în alte mărci de scutece.
• Pentru curăţare, folosiţi o lavetă umedă, scufundată
în apă. Puteţi folosi şi ulei de gălbenele (calendula
officinalis), însă unii copii nu tolerează şerveţelele
uleioase de îngrijire, de aceea se recomandă evitarea
acestora în cazul unei infecţii fungice
• După curăţarea pielii (inclusiv a faldurilor de
piele), uscaţi-o foarte bine: fie prin ştergere sau
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cu un uscător de păr, pe o treaptă inferioară,
la o distanţă de 40-50 cm, din lateral. În cazul
băieţilor, acoperiţi penisul cu un prosop uscat).
• Aplicaţi apoi o cremă de protecţie a pielii, pe
bază de zinc sau cremă pentru bebeluşi care
conţine gălbenele. În cazul iritaţiilor umede,
în locul acestora puteţi folosi o cremă din ulei
de migdale, oxid de zinc sau cremă grasă de
muşeţel, untură de peşte, sulf, lanolină şi oxid
de zinc (preparat în farmacie)
Suplimentar, puteţi folosi o serie de plante
medicinale eficiente împotriva infecţiilor. Astfel,
după curăţare, puteţi îmbăia fundul bebeluşului
în ceai cald de muşeţel sau coada-şoricelului.
De asemenea, puteţi aplica lapte matern sau
ceai negru pe răni, prin tamponare (lăsaţi să
acţioneze jumătate de oră).
Dacă observaţi că iritaţiile din zona scutecului au
o frecvenţă sporită, mulţi terapeuţi recomandă
schimbarea dietei: renunţaţi la carbohidraţii
nesănătoşi, cum ar fi zahărul, făina albă,
sucurile de fructe şi înlocuiţi-le cu hrană
neprocesată, produse din lapte fermentat, varză
murată şi nuci.

Când trebuie să vă adresați medicului?

Vizita la medic se recomandă în cazul în care,
după 3-4 zile, nu observaţi o ameliorare a
stării, pielea sângerează puternic sau prezintă
alte indicii ale unei infecţii fungice, iar starea
generală a bebeluşului începe să fie afectată.
Infecţiile fungice şi bacteriene trebuie tratate cu
medicamente speciale, de cele mai multe ori prin
creme, însă, în cazuri grave, chiar și cu tablete.

5%
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Trusa de
prim-ajutor
- pentru vacanță

„Mă doare capul”, „am răcit”, „copilului i s-a facut rău în mașină”, „mă
ustură pielea”, „m-am lovit” - de câte ori nu am auzit, cel puţin o dată,
aceste vorbe? De aceea, înainte de a pleca în vacanţă, nu uitaţi să
verificaţi trusa de prim-ajutor, pentru a fi pregătiţi.
Verificați din timp
•

Medicamentele
din trusă sunt încă
valabile?
•
Medicamentele
pe care vi le
administraţi în mod
regulat: dispuneţi
de ele în cantităţi
suficiente?
• V-aţi informat în
legătură cu eventualele
măsuri speciale care
trebuie
luate
pentru
destinaţia de vacanţă? (ex:
în zonele cu malarie, anumite
vaccinuri). Solicitaţi sfatul medicului sau al
farmacistului!
• Dispuneţi de soluţie de protecţie solară în
cantităţi suficiente? Pentru fiecare adult este
necesară o cantitate de 20 ml de cremă de
protecţie solară/zi, iar pentru copii, o cantitate
de 10 ml. O arsură solară poate strica şi cea mai
reuşită vacanţă!
Chiar dacă medicamentele sunt mai ieftine în
ţara în care urmează să călătoriţi, asiguraţi-vă
că aveţi cantităţile necesare de medicamente
încă de la plecarea de acasă. Înainte de a opta
pentru medicamente necunoscute care pot avea
urmări serioase şi efecte secundare asupra
stării dvs. de sănătate, consultaţi farmacistul şi
înnoiţi stocurile de medicamente din trusa de
vacanţă.
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Lista medicamentelor care nu ar trebui să
lipsească din trusa de vacanță
• Analgezice și antipiretice
• Creme/soluții împotriva înțepăturilor de
insecte, a urticariilor și a arsurilor solare
• Produse pentru protecție solară
• Tablete antidiareice și probiotice
• Dezinfectant pentru răni
• Picături împotriva infecțiilor țesutului
conjunctiv
• Pentru bandaje: plasturi, comprese, seringă
de unică folosință cu ac
• Termometru, foarfece, pensetă

Medicamente recomandate pentru drum

• Medicamente împotriva stărilor de greață și a răului
de mișcare (ghimbir, medicamente homeopate)
• Vitamine și minerale sub formă de tablete
• Tablete împotriva durerilor de stomac
• Creme împotriva accidentărilor sportive
• Tablete împotriva constipației
• Picături nazale

Atenție la următoarele indicații

• Împachetați trusa de prim-ajutor în bagajul de
mână
• Depozitați trusa, pe cât posibil, la rece și
feriți-o de razele solare directe
• Nu faceți baie în apele tropicale
• Evitați orice forma de contact intim neprotejat
• Bolnavii cronici trebuie să urmeze
tratamentele și în concediu (atenție la fusul
orar schimbat atunci când calculați ora de
administrare a medicamentelor!).

AFECȚIUNI

Sănătatea
din farfurie
- suntem ceea ce mâncăm

Cercetătorii sunt de părere că peste 70% din bolile cu care se confruntă
populaţia din ţările puternic industrializate sunt induse de alimentaţia
nesănătoasă, lipsa mişcării, kilogramele în exces la care se adaugă
fumatul şi consumul de alcool. Pentru bolile de mai jos, a fost deja dovedită
legătura dintre stilul de viaţă şi alimentaţie.
Bolile de inimă şi bolile sistemului
circulator

Bolile de inimă şi ale sistemului circulator se
numără printre cele mai frecvente cauze de
deces la nivel mondial. Este cunoscut faptul că
cel puţin jumătate din bolile cardiovasculare pot
fi evitate printr-un regim de viaţă sănătos, care
include suficientă mişcare, o dietă sănătoasă şi
renunţarea la fumat. Astfel, pacienţii pot câştiga
câţiva ani de viaţă. Se estimează că fiecare ţigară
scurtează viaţa cu aproximativ 30 de minute.
Un aspect şi mai îngrijorător este numărul
mare al factorilor de risc la care sunt expuşi
copiii şi tinerii. Astfel, se pun bazele unui infarct
miocardic încă din copilărie. Însă, schimbarea
stilului de viaţă nu este o măsură populară în
rândul pacienţilor cu probleme cardiovasculare.
Dintr-un studiu realizat în Dresda cu privire
la stilul de viaţă şi respectarea tratamentului
medicamentos, în care au fost chestionaţi 800
de pacienţi la intervale de 6, respectiv 12 luni
de la supravieţuirea unui infarct, a reieşit că
majoritatea pacienţilor urmau tratamentul
medicamentos, însă, în ceea ce priveşte
mişcarea şi schimbarea obiceiurilor alimentare,
rezultatul a fost mai puţin pozitiv.

Diabetul zaharat

Pe lângă predispoziţia genetică şi vârstă,
printre factorii de risc majori pentru dezvoltarea
acestei boli se numără şi kilogramele în
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exces, hipertensiunea arterială şi afecţiunile
metabolice. Spre deosebire de diabetul de tip 1
cu lipsa absolută a insulinei, în cazul diabetului
de tip 2, pancreasul produce cantităţi foarte
mari de insulină la debutul bolii.
În mod normal, insulina ajută la preluarea
zahărului în celule. În cazul unei rezistenţe la
insulină, sângele este practic inundat de zahăr
(glucoză). Rezistenţa la insulină a celulelor
corpului este provocată de greutatea excesivă,
alimentaţia nesănătoasă şi lipsa mişcării. Astfel,
tratamentul diabetului de tip 2 presupune o
schimbare a obiceiurilor alimentare, reducerea
kilogramelor în exces şi mişcarea regulată.

Cancer

În rândul bărbaţilor, carcinoamele organelor de
digestie şi de respiraţie sunt cele mai frecvente,
iar în cazul femeilor, domină tumorile mamare
şi ale organelor de digestie. Printre cele mai
frecvente forme de cancer întâlnite în Europa,
sunt cancerul de colon, cancerul rectal şi cel
mamar. Supraponderabilitatea, sedentarismul
şi consumul insuficient de fructe şi legume
favorizează apariţia acestor afecţiuni. Evident,
la dezvoltarea acestor tumori contribuie şi alte
elemente din stilul de viaţă.
Experţii sunt de părere că riscul cancerului
intestinal poate fi redus cu până la jumătate,
printr-o alimentaţie adecvată şi printr-un stil de
viaţă sănătos.
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FARMACISTUL
ALPHEGA

Ghidul
tău de
frumusețe
și sănătate

Farmacist Irina Tâlvescu,
Farmacia Tacomi Impex,
Deva, jud.Hunedoara.
A absolvit Facultatea de
Medicină și Farmacie Iuliu
Hațieganu, Cluj-Napoca.

pentru perioada verii
O piele frumoasă şi sănătoasă are nevoie de îngrijire zilnică. Dacă urmezi
anumite reguli de bază, pielea ta va fi mai moale, mai suplă şi mai tânără.
Toţi ne dorim să arătăm ca-n reviste, dar ne întrebăm “oare şi facem ceva
pentru asta?”.
În fiecare dimineaţă şi seară, noi, femeile,
ar trebui să facem în mod automat un lucru
esenţial pentru sănătatea şi strălucirea tenului
nostru: să ne demachiem. Ar trebui să fim
conştiente că murdăria la nivelul tenului nu
este formată doar din reziduuri de machiaj, ci
şi din particule de praf, mizerie, poluare, etc.
După ce demachierea s-a făcut cu stricteţe se
va aplica, în funcţie de tipul de ten şi de vârstă,
crema potrivită. Bineînţeles, seara, se va aplica
un anumit tip de cremă de noapte (grasă, cu
vitamine, cu acizi din fructe) iar dimineaţa,
obligatoriu, crema va conţine factor de protecţie
şi va fi o cremă uşoară, tip BB, neapărat
dermatocosmetică.
Cât despre îngrijirea corporală, lucrurile
stau puţin mai simplu. Sfatul nostru este ca,
maximum de două ori pe săptămână, să se facă
un gomaj uşor sub duş, fie că este făcut din
produse naturale, precum mălai de porumb,
sare grunjoasă de mare sau tărâţe de grâu,
fie cu produse din comerţ, dar bineînţeles fără
parabeni, SLA etc. Se vor aplica întotdeauna,
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pentru o piele moale şi luminoasă, un unt de
corp sau creme naturale specifice.

O alimentaţie sănătoasă, o viaţă
armonioasă

Se spune că suntem 100% ceea ce mâncăm,
asta pe lângă mo;tenirea genetică, mediul în
care trăim şi obiceiurile dobândite. Dacă cedăm
în faţa meselor îmbelşugate repetate, de cele
mai multe ori, rezultatele se vor regăsi atât
pe tenul nostru, cât şi în analizele medicale
obligatorii. Trebuie să ştim că un ten luminos,
cât şi un corp armonios au nevoie de o dietă
echilibrată, bogată în acizi graşi esenţiali,
antioxidanţi şi minerale corect dozate. Începeţi
prin a consuma mai multe alimente naturale,
gătite cât mai simplu. Printre acestea pot fi
incluse produsele pe bază de cereale integrale,
zarzavaturile proaspete de orice fel, fructele şi
carnea slabă proaspătă.
Avem nevoie de antioxidanţi care au grijă de
tinereţea celulelor (se găsesc în broccoli,
roşii, mure, struguri, caise, afine, etc),
bioflavonoide, care încetinesc distrugerea

ţesuturilor (soia, fasole, varză de Bruxelles) şi
fibre, care favorizează funcţionarea digestiei
şi a intestinului gros, curăţând organismul şi
evitând eliminarea de toxine (fructe, legume,
cereale integrale).
Pentru combaterea ridurilor sau prevenirea
lor, avem nevoie de Omega 3, de vitaminele A,
C, E, de fier şi zinc, acestea regăsindu-se atât în
suplimente alimentare, cât şi în alimente, nuci,
peşte, fructe şi legume proaspete.

Celulita, principala problemă în sezonul
cald

În primul rând, este o problemă estetică, iar
în al doilea rând este o problemă medicală,
care ar trebui rezolvată prin alimentaţie
echilibrată, avizată de către un nutriţionist, cât
şi prin practicarea unui sport (fitness, aerobic,
crossfit). Aşadar, creşteţi consumul de alimente
diuretice (anghinare, conopidă, sparanghel,
fasole verde, pepene galben şi pepene roşu,
pere, struguri), cereale integrale şi fibre.

Hidratarea, de nelipsit

Beţi apă! Doi litri pe zi! Celulele sunt compuse
în principal din apă, iar lipsa ei duce la
deshidratare. Şi ceaiurile sunt permise,
bineînţeles, în special ceaiul verde, date fiind
proprietăţile lui antioxidante şi antiinflamatorii.
Totodată, printr-o alimentaţie sănătoasă,
asociată cu un stil de viaţă sănătos, pot fi
prevenite multe boli, printre care amintim: bolile
cardiovasculare şi cerebrovasculare, diabetul
zaharat, obezitatea, HTA, dislipidemia, cancer,
guta, bolile hepatice şi gastrointestinale, litiaza
renală, osteoporoza, cariile dentare şi bolile
de piele.
Pentru a beneficia de un corp armonios
şi o piele luminoasă şi mereu tânără,
ar trebui să facem mişcare cel puţin
de trei ori pe săptămână, la o sală
cu specific sau chiar acasă sau în
aer liber.

Atenție la dietele-minune!

Cele
mai
noi
planuri
alimentare menite a topi
kilogramele în plus nu sunt,
în mod obligatoriu, şi cele
mai sănătoase, ba chiar
dimpotrivă!
De exemplu, cea mai celebră
dietă de acest fel, Dukan,
promovată de multe vedete
internaţionale şi nu numai, a

fost desemnată cea mai periculoasă dintre
diete. Nutriţioniştii avertizează că nu este deloc
echilibrată şi are efecte adverse neplăcute, cum
ar fi lipsa de energie, constipaţie, respiraţie urât
mirositoare, iar pe termen lung, eliminarea
unor clase de alimente poate cauza osteoporoză
şi probleme renale.
Altă dietă miraculoasă, Dieta Atkins, bazată
pe proteine de provenienţă animală, este
periculoasă atât pentru femei, cât şi pentru
bărbaţi, deoarece creşte gradul de mortalitate
în rândul celor care o pun în aplicare. Una dintre
consecinţele negative este apariţia carenţelor
de vitamine şi minerale, iar de aici apar şi
alte probleme de sănătate, cum ar fi stările
prelungite de oboseală, ameţeală, insomnie şi
anemie.
Dezechilibrul nutriţional pe care îl presupune
acest regim alimentar, excesul de proteine şi
grăsimi, corelat cu deficitul de carbohidraţi,
afectează metabolismul. Consumul de alimente
bogate în grăsimi saturate creşte nivelul
de colesterol şi riscul ateroscleozei - boală
considerată factor de risc major în afecţiunile
cardiovasculare, infarct miocardic şi accidente
vasculare cerebrale. De asemenea, creşte
riscul de a face diabet zaharat de tip II.

ÎNGRIJIRE

Îngrijirea picioarelor
în zilele calde
Tuturor ne plac zilele calde - nu încape îndoială. Însă, din păcate, vremea
plăcută poate avea şi efecte secundare: orele întregi petrecute în maşină,
orele la birou, pe scaun sau în picioare atrag după sine picioare umflate
şi dureroase. Cu puţină îngrijire la domiciliu, efectele benefice pot fi
resimţite imediat.
De ce este apa benefică împotriva
picioarelor umflate?

Efectul benefic al apei este explicat de medici
prin stimulii pe care îi transmite apa rece
asupra pielii. Punctele nervoase transmit
stimulii respectivi către sistemul nervos central,
reuşind astfel stabilizarea sistemului circulator
şi întărirea sistemului imunitar. În plus, astfel
de băi stimulează circulaţia sângelui în picioare
şi combat insuficienţa venoasă.

Apă rece pentru picioare obosite

Dacă după o zi lungă, simţiţi cum picioarele vi
s-au umflat şi pantofii au devenit neîncăpători,
remediul cel mai rapid este apa rece:
• Dușul genunchilor: treceți jetul de apă rece
peste picioare și tălpi la aproximativ o palmă
peste genunchi!
• Pentru o baie răcoritoare, umpleţi vana cu apă
rece până la înălţimea genunchilor. Faceţi câţiva
paşi în apă şi lăsaţi apoi picioarele să se usuce
de la sine pentru un efect mai puternic al băii.
• Ciorapii reci Kneipp sunt ideali pentru
combaterea venelor dilatate la sfârşitul zilei.
Ţineţi ciorapii de bumbac sub jet de apă rece,
stoarceţi apa în exces şi purtaţi-i timp de
cinci minute. Încercaţi să ţineţi picioarele
la înălţime.
Dacă numai gândul la apă rece va
creează neplăceri, puteţi opta pentru
o apă călduță şi săruri de baie.
Eficienţa maximă se obţine cu ajutorul
preparatelor pe bază de sare marină.
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Îngrijire

După o astfel de baie, picioarele foarte obosite
ar trebui răsfăţate cu o cremă specială de
picioare. Sunt ideale produsele cu efect de
îngrijire, dar şi deodorizante, care asigură
hidratarea necesară pentru pielea uscată. Dacă
simţiţi că picioarele dvs. au nevoie de un bonus
de îngrijire, vă recomandăm folosirea unui gel
pentru picioare. Avantajul său este ca pătrunde
rapid în piele, nu lasă urme şi are un efect
răcoritor.
Asiguraţi o îngrijire zilnică a picioarelor şi
nu veţi avea probleme în zilele fierbinţi care
ne aşteaptă. În plus, dacă petreceţi intreagă
zi în picioare, nu uitaţi un alt aspect vital:
încălţămintea confortabilă.
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Concediul

- între ospăț și exces culinar
Soare, nisip și apă: ingredientele perfecte pentru un concediu odihnitor
și activ. Vacanța înseamna, însă, și delicii culinare tentante. Vă oferim
mai jos câteva sfaturi care vă vor ajuta să vă mentineți în formă, în ciuda
ispitelor gastronomice.
La hotel

Chiar dacă bufetul hotelului este bogat în feluri
de mâncare, țineți cont de următoarele:
• Nu vă încărcați excesiv farfuria. Optați pentru
câteva porții mai mici și mai apetisante. Chiar
dacă simțiți că nu v-ați săturat după primul
drum la bufet, puteți să mai mergeți și a doua
oară. Mâncați fără să vă grăbiți, deoarece
senzația de sațietate nu se instalează decât
după 10-15 minute.
• Nu uitați de regimul echilibrat, hipocaloric:
optați pentru fructe și legume, carne slabă,
pește, garnituri de cartofi, orez și paste.
• Evitați preparatele prăjite (șnițel, pește pane,
cartofi prăjiți). Optați, mai degrabă, pentru
pește și carne pregătite la grătar, cu o garnitură
de legume, câteva paste sau orez.
• Desert: pe cât posibil, încercați să alegeți
salata de fructe și fructele proaspete, în locul
tortului tiramisu sau al altor prăjituri cu cremă.
• Dacă nu doriți să renunțați la înghețată,
încercați să alegeți sorbeturile de fructe.
Budinca de orez, înghețata de iaurt, vanilie și
stracciatella conțin multă frișcă și unt.

În casele de vacanță

Vă puteți pregăti personal hrana
în timpul vacanței? Perfect. Vă
puteți inspira din următoarele
rețete:
•
Salatele
proaspete,
legumele
și
fructele
exoticele sunt un deliciu. În
plus, numeroase fructe se
potrivesc perfect cu piperul
și sunt ideale chiar și în
salate sărate. Încercați-le!
• Fructele și legumele
proaspete sunt gustarea ideală
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între mesele principale, fie că sunteți la plajă
sau la plimbare. Silueta dvs. vă va mulțumi.
• Salatele colorate sunt la fel de ușor de pregătit
ca și spaghetele. Copiii vă pot ajuta să curățați
ingredientele și să le tăiați. În timp ce copiii se
distrează cu noile sarcini din bucătărie, dvs. vă
veți putea relaxa.
• Pentru salată și pentru gătit, puteți folosi ulei
de măsline sau de rapiță. Acestea vor conferi
preparatelor o aromă deosebită, reprezentând
o sursă perfectă și sănătoasă de acizi grași
nesaturați.
• Pentru gustările dintre mese, optați mai
degrabă pentru sticksuri decât chipsuri.

Reguli generale

• Nu uitați să vă hidratați suficient, bând 2-3
litri/zi. În zilele călduroase sau atunci când
sunteți mai activi, compensați lichidul eliminat
prin transpirație cu o cantitate mai mare de apă
consumată.
• Pentru a vă menține silueta, optați pentru
apă minerală, ceaiuri reci de fructe sau sucuri
de fructe diluate cu apă. Încercați să evitați
sucurile care conțin zahăr.
• Un pahar de vin? Nicio problemă.
Nu uitați, însă, să comandați
întotdeauna și o sticlă de apă
minerală. Veți limita, astfel,
consumul excesiv de vin și
aportul caloric.

ÎNGRIJIRE

Aerul
condiţionat

şi efectele sale asupra sănătăţii
Multe persoane care sunt expuse în mod regulat aerului condiţionat,
spre exemplu în birouri, se plâng de următoarele aspecte: curent de
aer prea puternic, temperaturi prea scăzute, mucoase uscate.
Consecinţă: frecvenţa ridicată a bolilor, în primul rând
a răcelilor, a problemelor bronşice şi a infecţiilor,
iritaţii de piele, dureri de cap, tulburări de
concentrare, toate provocate de instalaţiile
de aer condiţionat.
Specialiştii atrag atenţia asupra riscului extrem
care planează în spaţiile în care instalaţiile de
aer condiţionat nu sunt întreţinute regulat:
legioneloza, respectiv pneumonia cu
legionella, care poate avea şi urmări
fatale.

Miros neplăcut emanat de
instalaţia de aer condiţionat?
Microorganismele
precum
bacteriile şi ciupercile formează
adevărate colonii în filtrele şi
tuburile instalaţiilor de aer
condiţionat, de unde sunt
ventilate direct în aerul pe care
îl inspirăm. Instalaţiile de aer
condiţionat trebuie verificate
cel puţin o dată pe an pentru
a vă asigura că nu va expuneţi
unor condiţii neigienice.
Acest lucru este valabil şi
pentru aerul condiţionat din
autovehicule când simţiţi
un miros neplăcut venind
dinspre ventilatoare. Filtrul
prin care este suflat aerul în
interiorul maşinii ar trebui
înlocuit cel puţin o dată pe an.
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De la cald la rece

Atunci când temperaturile de afară sunt de
30-40 de grade Celsius şi intrăm transpiraţi în
spaţii precum birouri, restaurante sau camere
de hotel care sunt prevăzute cu aer condiţionat,
este foarte uşor să răcim. Schimbarea abruptă
între temperaturile mari din exterior şi cele
mici, din interior, reprezintă un factor de stres
pentru sistemul imunitar.
Transpiraţia se răceşte brusc, aerul uscat irită
imediat mucoasa şi căile respiratorii, generând
un spaţiu ideal de pătrundere în organism
pentru diferiţi viruşi. În plus, are de suferit şi
sistemul circulator.
Pentru a evita oscilaţiile bruşte de temperatură,
diferenţa de temperatura dintre exterior şi
interior nu ar trebui să fie mai mare de 6°C.

Aerul condiționat îngrașă

Cercetătorii americani au descoperit că
instalaţiile de aer condiţionat ne îngraşă. Pare o
glumă, însă iată care este explicaţia: în spaţiile
în care temperatura este mereu uniformă,
transpirăm mai puţin, aşadar consumăm şi mai
puţină energie.
Instalaţiile de aer condiţionat blochează
mecanismul natural care se produce în timpul
verii, respectiv scăderea apetitului.

Aerul uscat din avioane

Aerul din avioane este deosebit de uscat, fapt
ce poate reprezenta un factor iritant mai ales
pentru ochi. Acest risc este mai ridicat pentru
scaunele First Class, unde pasagerii nu
sunt aşezaţi atât de apropiat, iar aerul
devine mai puţin umed prin respiraţie.
În timp ce umiditatea aerului este de
16% la Economy Class, la Business
Class este de doar 10 %. Reţineţi
că valorile ideale sunt de 40-60%.
La o altitudine de zbor de 10 km
şi o temperatură de -52*Celsius,
aerul din exterior este foarte
uscat.
Înainte
de
intrarea
pasagerilor în aeronavă,
aerul este încălzit, însă nu
şi umezit. Pentru a combate
aceşti factori, se recomandă
un consum sporit de lichide
(exclus alcool) şi folosirea
picăturilor de ochi, dacă este
cazul. O atenţie sporită se
recomandă persoanelor care
au fost supuse recent unui
transplant de organe.
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Păduchii

- un „accesoriu” nedorit.
Tratează-i rapid și eficient.
Păduchii preferă părul

Păduchii se întâlnesc mai frecvent în lunile de
vară, în vacanţă, în tabere, în campinguri, unde
întâlnesc condiţiile ideale pentru a se răspândi.
Au o dimensiune care nu depăşeşte 3 mm,
preferă tâmplele, zonele urechilor şi ale cefei,
dar şi bărbile, sprâncenele şi părul de pe piept.
Au nevoie de două-trei porţii de sânge pe zi şi îşi
pot aduce gazdele în pragul disperării, dar pot fi
distruşi cu uşurinţă.
Ouăle de păduchi, denumite şi lindini, sunt
prinse în firele de par. Femelele depun zilnic
câte 4 ouă, care, după opt zile devin larve, îşi
continuă evoluţia şi se transformă într-o nouă
generaţie, după trei săptămâni.

Combaterea păduchilor

În farmacii, sunt disponibile numeroase soluţii
împotriva păduchilor. De reţinut: este necesară
protejarea ochilor, a nasului şi a gurii, deoarece
substanţele active din soluţiile respective sunt
foarte iritante.
Printre soluţiile aprobate pentru combaterea
păduchilor, sunt cele care conţin următoarele
substanţe active: aletrină, lindan, permetrin
şi piretrum. După aplicarea soluţiei, păduchii
şi ouăle sunt îndepărtate din firele de păr cu
ajutorul unui pieptăn special.
Este importantă spălarea tuturor articolelor
de îmbrăcăminte, a feţelor de pat, a jucăriilor
cu care copiii intră în contact, la cel puţin 60
de grade, şi aspirarea mobilierului. Articolele
care nu pot fi spălate ar trebui închise în
pungi de plastic timp de 3 zile şi menţinute la
temperatura camerei sau mai puțin, pentru a
asigura distrugerea păduchilor.
Jucăriile pot fi închise în pungi de plastic şi
introduse în congelator timp de 24 de ore.
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Important pentru părinți

Dacă sunt afectaţi copiii care frecventează
grădiniţele sau şcolile, părinţii au datoria de
a anunţa autorităţile pentru a permite luarea
măsurilor necesare. Chiar şi în cazul respectării
măsurilor corecte de aplicare, ouăle de păduchi
pot supravieţui, de aceea experţii din cadrul
Institutului Robert Koch recomandă repetarea
tratamentului după 8-10 zile. După această
perioadă, chiar dacă larvele şi-au continuat
evoluţia, nu au depus încă ouă noi.

Alternative pentru soluțiile chimice de
tratare a păduchilor

Persoanele care nu suportă soluțiile chimice,
femeile gravide sau care alăptează pot apela la
metode naturale. Amestecați oțet (5%) cu apă,
în raport 1:1. Amestecați soluția, aplicați-o pe
firele de păr și masați scalpul. Acoperiți capul
cu un prosop înmuiat în soluția de apă și otet și
lăsați-o să acționeze timp de o oră.
Soluţia de apă şi oţet nu va distruge păduchii
şi ouăle, însă va face mai simplă desprinderea
acestora prin pieptănare. Această procedură
trebuie repetată timp de opt zile. După 8-10 zile,
scalpul trebuie verificat şi reluată operaţiunea,
dacă este necesar.

5%

Reducerea ta

exclusiv în farmaciile
Alphega

MIȘCARE

Dureri de genunchi
- antrenamentul și enzimele pot fi de folos

În special, persoanele tinere şi active acuză frecvent dureri ale
genunchilor. Printre cauzele cele mai frecvente care provoacă astfel de
dureri sunt urcarea treptelor (în acest caz, genunchii trebuie să suporte
o greutate de 8 ori mai mare decât în rest), mersul pe suprafețe înclinate
sau activităţile sportive care implică o solicitare fizică în poziţie ghemuită
(ex: genuflexiune) sau ore prelungite petrecute pe scaun.
În timpul mersului pe bicicletă, articulaţia
genunchiului este solicitată la urcare sau prin
călcarea excesivă ”în pedală”. Aşa-numitul
“runner’s
knee”/genunchiul
alergătorului
apare prin uzarea severă a cartilajului
articular şi lezarea acestuia, întâlnită de
obicei la persoanele care desfăşoară anumite
activităţi fizice. Alte cauze pentru genunchiul
alergătorului sunt: greutate corporală excesivă,
nealinierea corectă a formaţiunilor care
alcătuiesc articulaţia genunchiului, leziuni
repetate asupra articulaţiei genunchiului,
rigiditate musculară ce determină deplasarea
rotulei şi fricţiunea acesteia de femur, etc.

Gimnastica medicală

De multe ori, intervenţiile chirurgicale nici
nu sunt necesare la nivelul genunchilor, fiind
suficientă reducerea solicitărilor dureroase
asupra articulaţiei. Se recomandă exerciţiile
de gimnastică medicală, menite să întărească
musculatura femurală. Pentru aceasta, se
recomandă sălile de sport care sunt dotate cu
aparate corespunzătoare sau benzile theraband
(de cauciuc. Este important să acordaţi atenţie
şi flexibilităţii musculaturii genunchiului.
Antrenamentul de încălzire, de 5-10 minute, cu
exerciţii de întindere realizate atent, este foarte
important.
Terapia
pentru
tratarea
genunchiului
alergătorului poate consta şi în şedinţe de înot,
în exerciţii de întindere dar şi de forţă, realizate
înainte şi după sesiunile de alergare. Inserţiile
speciale din încălţăminte pot fi şi ele de ajutor.
Bandajele speciale pentru genunchi îi pot
proteja împotriva suprasolicitării.
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Enzimele reduc inflamațiile la nivelul
genunchilor

Enzimele
ajută
accelerarea
procesului
natural de combatere a inflamaţiei şi sunt
potrivite pentru vindecare şi după intervenţiile
chirurgicale la genunchi.
Surse naturale de enzime: ananas, papaya,
mango şi kiwi. Însă, pentru a fi eficiente, acestea
trebuie consumate în cantităţi foarte mari. În
plus, enzimele din fructe nu sunt rezistente la
sucurile gastrice şi ajung rareori în sânge. Mai
eficiente şi rezistente la sucurile gastrice sunt
enzimele sub formă de tablete gastrorezistente.
Acestea asigură şi depozitele necesare pentru
eliberarea treptată a enzimelor în organism.

Recomandări pentru protejarea
genunchilor

• Evitați urcarea de trepte, urcările pe munte,
exercițiile cu genunchii flexați
• Pentru mersul pe bicicletă, aveți atenție la
reglarea corectă a înălțimii cadrului
• Întăriți-vă musculatura femurală și a spatelui,
spre exemplu, într-o sală de sport
• Nu uitați de antrenamentul de încălzire și de
exercițiile de întindere
• Înotul este ideal pentru articulația
genunchiului
• Enzimele sprijină procesul de vindecare, în
urma inflamațiilor pe fondul unei artrite sau al
unei operații la genunchi

MIȘCARE

Indiferent de destinație,
găsiți-vă o ocupație!
Vacanţa reprezintă o oportunitate ideală de cunoaştere a împrejurimilor:
fie că sunteţi în oraş, în munţi, pe plajă sau în pădure, umpleţi-vă timpul
cu o activitate sportivă și bucuraţi-vă de condiţia fizică, scăpând de stres.
Să pornim în pas alergător!

Niciun sport nu este mai simplu şi mai la
îndemână de practicat decât alergatul, însă
trebuie să vă gândiţi la un echipament adecvat:
o pereche optimă de pantofi de alergare, formaţi
după stilul dvs. de alergare şi o îmbrăcăminte
care respiră, impermeabilă, rezistentă la vânt
şi care asigură un bun transport al umidităţii.
Important: începătorii trebuie să abordeze
mişcarea cu măsură şi să nu se suprasolicite.
Alergaţi întotdeauna numai atât cât puteţi
continua fără probleme.

Întărirea inimii și a sistemului circulator
prin nordic walking (stil de mers rapid)

Persoanele care îşi petrec vacanţele în munţi
pot încerca, pe lângă alergare şi walking sau
nordic walking (un stil de mers rapid). Această
activitate întăreşte inima şi sistemul circulator.
Cele mai importante elemente: încălţămintea şi
beţele. Încălţămintea specială pentru walking
este, de regulă, mai grea şi mai stabilă decât
pantofii de alergare, deoarece trebuie să vă
asigure stabilitate şi la drumurile în pantă.
Beţele potrivite pentru walking sunt uşoare,
stabile şi sigure. Sunt disponibile la lungimi
stabilite sau telescopice, reglabile, fiind uşor
de împachetat în bagaje. În comparaţie cu
alergarea, walking şi nordic walking au un
avantaj: articulaţiile sunt mai puţin solicitate. În
plus, se antrenează şi musculatura umerilor, a
gâtului şi cea a spatelui.

Sportul pe plajă

Volei pe plajă! Mişcările complexe antrenează
o varietate de muşchi din braţe, picioare şi
abdomen. Jucătorii de volei pe plajă ard până la
600 de calorii într-o oră!
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Aşadar, acest sport este ideal dacă doriţi să
scăpaţi de câteva kilograme în plus în timpul
concediului. Nu uitaţi: încălziţi-vă degetele în
prealabil, prin frecare şi faceţi câteva exerciţii
de întindere pentru a evita accidentările,
întinderile musculare şi nu vă forțați.

Craul sportiv, benefic pentru spate

Haideţi în apă! Cei care doresc să înoate întrun stil sportiv trebuie să deprindă o tehnică
adecvată, corectă sau să încerce stilul mai
potrivit din punct de vedere ortopedic, şi anume
craul. Acest stil este cel mai potrivit pentru un
antrenament regulat, deoarece sarcina fizică
se distribuie armonios în întregul corp. Cel mai
sănătos stil este însă cel pe spate, care asigură
o întindere bună a corpului şi antrenează
musculatura spatelui, deseori încordată.

Păstrați-vă condiția fizică practicând
scufundările în mare

Doriţi să vă detaşaţi complet în vacanţă? Cear fi să încercaţi scufundările? Aveţi nevoie de
o mască de scufundări, un tub de snorkeling
(pentru respiraţie) şi de labe de înot. În zonele
mai răcoroase se recomandă şi un costum de
scufundări.
În timpul scufundărilor, vă veţi menţine faţa sub
apă şi veţi înota la suprafaţă, lovind din labele
de înot. Picioarele vor realiza aceeaşi mişcare
ca şi în cazul stilului de înot craul. Şi, pentru că
respiraţia se realizează prin tubul de snorkeling,
nu aveţi nevoie să ridicaţi mereu capul ca la
stilul de înot bras. Exersaţi respiraţia prin tub în
piscină, înainte de a vă aventura în mare. Luaţivă timp pentru asta, doar sunteţi în vacanţă!

Pregătiți pentru
vacanța de vară?
Întreabă farmacistul Alphega despre
cum să rămâi sănătos în vacanța
de vară și nu numai!

LA DRUM
CU ALPHEGA

O călătorie în timp
- pe urmele saşilor

În acest număr al Revistei Alphega, vă propunem o călătorie într-un alt
timp şi, de ce nu, într-un alt spaţiu, cel al uitării prezentului şi al plonjării
în peisajul rural al satelor săseşti din Transilvania, cu bisericile lor
fortificate, răcoarea cu care îşi îmbie vizitatorii şi organizarea care încă se
mai păstrează, după aproape opt secole.
Valoarea inestimabilă a satelor săseşti este
recunoscută prin înscrierea a şapte dintre ele,
încă din 1993, pe lista patrimoniului mondial
UNESCO, cu scopul de a conştientiza şi proteja
peisajul cultural unic. Aşadar, chiar dacă, în
general, se vorbeşte doar despre bisericile
fortificate, întregul sit rural este recunoscut
prin convenţie pentru păstrarea structurii şi
imaginii istorice. Acestea sunt: Câlnic, din
judeţul Alba, Prejmer şi Viscri, din judeţul
Braşov, Dârjiu, din judeţul Harghita, Saschiz,
din judeţul Mureş, Biertan şi Valea Viilor, din
judeţul Sibiu.
Ca scurt istoric, saşii sunt o populaţie de origine
germană, colonizată, începând cu secolul
al XII-lea, pe pământurile cucerite
recent de maghiari, pentru
consolidarea
stăpânirii
asupra acestui teritoriu.
Prima zonă mai întinsă
ocupată de colonişti
a fost “Provincia
Sibiului”, în sudul
Transilvaniei.
Colonizarea Ţării
Bârsei, în sudestul Transilvaniei,
a fost încredinţată,
în 1211, ordinului
cavalerilor teutoni.
Tipurile de sate
datând din perioada
colonizării - cu una
sau două uliţe, cu pajişte
interioară sau cu piaţă
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centrală - sunt uşor de recunoscut şi în prezent
în structura localităţilor săseşti din Transilvania.
Colonii erau atraşi în Transilvania de acordarea
de drepturi individuale. Vreme de mai multe
secole, bisericile fortificate, devenite veritabil
simbol al comunităţilor, au fost continuu
adaptate la evoluţia militară a vremii, fiind
create opere arhitecturale de excepţie.
Întrucât nu dorim să vă influenţăm în alegerea
unui itinerariu, dată fiind diversitatea culturală
şi naturală a zonei, vă spunem doar că o excursie
de cel puţin două-trei zile vă va crea senzaţia că
nu mai aparţineţi prezentului, ci unui timp oprit
în loc, prin biserici vechi, răcoroase şi înalte, prin
turnuri cu scări şubrede şi înguste, străpunse
de sfori mâncate de vreme, cu care se
trag clopotele, cu obiecte vechi
şi bucăţi de slănină atârnate
în încăperi întunecoase,
ce amintesc de refugiul
localnicilor în înteriorul
fortificaţiilor.
Dealurile molcome
cu iarbă înaltă şi
turme de mioare,
vaci şi bivoliţe care
se plimbă în voie,
livezile de pomi
fructiferi şi bogăţia
de gâze, păsări
şi mici mamifere,
care se ivesc la tot
pasul, îmbie la reverie
şi la uitarea de sine. Din
loc în loc, magazinele şi

instituţiile vă vor aminti de
vremurile noastre. Aici,
până şi pensiunile sunt
vechi case restaurate,
unde mobilierul este
realizat de meşteri
locali, iar ecranele
moderne, de multe
ori, lipsesc. Localnicii
vă vor saluta, iar, din
loc în loc, veţi găsi
la vânzare produse
artizanale autentice.
În
ciuda
unei
unităţi
culturale
şi
arhitectonice,
atât
satele
din
Transilvania aflate în
patrimoniul UNESCO,
cât
şi
bisericile
fortificate sunt unice.
Astfel, fortificaţia rurală
din Câlnic este un exemplu
de adaptare a locuinţelor
nobiliare fortificate, pe când
bisericile cu incintă fortificată,
cum ar fi cea din Prejmer, sunt
tipice pentru zona plată a Ţării Bârsei,
cu instalaţii defensive dispuse aproape
exclusiv pe incintă, biserica fiind puţin sau
deloc fortificată. Bisericile fortificate, tipice
pentru zonele colinare, au elementele defensive
atât în cadrul bisericii propriu-zise, cât şi al
cetății. Remarcabile sunt biserica din Valea
Viilor şi incinta triplă a bisericii din Biertan.
La Viscri, fortificaţia cuprinde în modul cel mai
egal şi armonios atât incinta, cât şi biserica.
Bisericile-reduit, construite încă de la început
cu sistem de apărare, au apărut la sfârşitul
secolului al XV-lea şi constituie ultima etapă
în evoluţia fortificării lăcașelor de cult. Prima
biserică-reduit a fost cea construită în Saschiz,
în 1496. Modul de protejare a comunităţilor prin
fortificarea bisericilor a fost preluat de aşezările
secuieşti din vecinătate, exemplară pentru
această influenţă fiind biserica fortificată din
Dârjiu.
Dar satele săseşti din Transilvania nu înseamnă
doar cele şapte sate aflate în patrimoniul
UNESCO, ci şi multe altele, aflate la distanţe
mici şi oferind vizitatorilor peisaje, poveşti şi
amintiri de nepreţuit. Aşa că vă invităm să vă
rezervaţi timp suficient pentru fiecare popas de
pe traseu. Unele biserici sunt închise, iar cheile
se află la localnici.

Veţi găsi numerele de telefon pe uşa sau pe
poarta incintei şi puteţi suna. Amatorilor de
pedalat le recomandăm să-şi ia bicicletele cu
ei sau să se informeze despre posibilitatea de a
închiria din zonă sau chiar de la pensiuni.
Drumurile sunt, de cele mai multe ori, bune
şi molcome, iar distanţele între obiective sunt
uşor de parcurs. Excepţie fac căile de acces
spre Dârjiu, în special DJ 133 Dârjiu-Mureni,
unde nu vă recomandăm să vă aventuraţi fără
o maşină de teren. Nu uitaţi aparatul foto,
binoclul şi atlasul ornitologic.

Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
Informaţiile istorice despre siturile rurale incluse în patrimoniul
mondial UNESCO au fost preluate de pe pagina oficială a
Institutului Naţional al Patrimoniului, patrimoniu.gov.ro.
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DIVERTISMENT
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Știați că...
... o persoană uită, în medie, 90%
dintre vise?
... până la finalul vieţii, colectăm în
jur de 150 de trilioane de ”bucăţi” de
informaţii?
... senzaţia de sete apare în momentul
în care cantitatea de apă echivalentă a
1% din greutatea corpului scade? Când
cantitatea de apă din organism scade
cu echivalentul a 5% din greutatea
corpului, intervine leşinul. O persoană
moare când apa scade cu 10% din
greutatea corporala.
... puterea muşchilor aferenţi
masticaţiei pe o parte a maxilarului
este de 195 kilograme?
... impulsurile nervoase din corpul
uman se deplasează cu 90m/s?

Sursă: brightside.me
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Copiii nu se pierd,
ajung la Radio Vacanța!

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

Fii mereu sănătos
și pregătit!

Vino în farmaciile Alphega și, la orice achiziție de
supliment alimentar, dispozitiv medical sau produs
cosmetic, primești un caiet școlar și un orar!
Ofertă valabilă în perioada 15 iulie 2017 - 1 septembrie 2017, în limita stocului disponibil. Pentru informații suplimentare consultați regulamentul disponibil pe www.alphega-farmacie.ro.

Alphega, aproape de
sportul românesc!
Alphega, partenerul de
sănătate al echipei naționale
de handbal feminin care
s-a calificat la Campionatul
Mondial de Handbal
1-17 decembrie 2017.

