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EDITORIAL

Cum să-ți crești
rezistența
organismului
Rezistența la infecții a organismului este
dată de imunitate

• Imunitatea are un rol esențial în păstrarea
sănătății organismului. Sistemul imunitar este
unul complex, format din țesuturi, celule și
proteine care protejează organismul împotriva
bolilor. Este implicat în îndepărtarea sau
distrugerea corpurilor străine dăunătoare
sănătății, pătrunse în organism (virusuri,
bacterii, ciuperci, toxine, veninuri, etc.), cât și
în distrugerea unor structuri proprii alterate
(celule tumorale, celule moarte, celule cu
diverse anomalii).
• Protecția împotriva microbilor și rezistența
la infecții a organismului este determinată de
starea sistemului imunitar. Un sistem imunitar
puternic oprește milioanele de microbi cu care
organismul vine în contact permanent.

Ce duce la un sistem imunitar slăbit?
• Sistemul imunitar poate fi slăbit de lipsa
unor substanțe nutritive, de o alimentație
dezechilibrată, de solicitările fizice și
psihice, lipsa somnului, lipsa activității
fizice, poluarea mediului, înaintarea în
vârstă.
• Alimentația fast food, grăsimile
nesănătoase, zahărul şi dulciurile
rafinate, carnea procesată, produsele
de patiserie, aditivii alimentari
determină acumularea de substanțe
nocive în organism și slăbirea
capacității de apărare naturală.
• Hormonii de stres secretați în exces
dezechilibrează sistemul imunitar
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și predispun organismul la infecții și alte
afecțiuni. S-a constatat că răceala și gripa apar
mai frecvent în perioadele de stres, în condiții
de alimentație nesănătoasă, sedentarism sau
lipsă de odihnă.
• Activitatea sistemului imunitar scade foarte mult pe
măsură ce înaintăm

în vârstă. Vârstnicii sunt mai predispuși la infecții respiratorii decât restul populației.

Scăderea imunității favorizează apariția
infecțiilor

• Sistemul imunitar este cel care apără
organismul de agresiunea microbilor. Scăderea
imunității atrage după sine creșterea frecvenței
infecțiilor. Susținerea și întărirea imunității
sunt măsuri importante atât pentru prevenirea
bolilor, cât și pentru vindecarea mai rapidă a
acestora.

Remedii naturale pentru creșterea
rezistenței organismului

• Mierea de albine a fost prima substanță dulce
folosită de om. Mierea conține zaharuri de
înaltă calitate, dar și fermenți, enzime, săruri
minerale și vitamine.
Mierea de albine are calități nutritive excelente,
iar în urma studiilor s-a demonstrat că are și
multiple acțiuni terapeutice. Este recomandată
pentru profilaxia infecțiilor respiratorii datorită efectului hrănitor,
stimulent imunitar și
antimicrobian.

CUM POȚI SĂ-ȚI CREȘTI
IMUNITATEA?
• Alege o hrană sănătoasă, neprocesată,
nerafinată, fără aditivi alimentari și fără
organisme modificate genetic.
• Nu consuma zahăr și dulciuri rafinate.
• Evită stresul și îngrijorarea.
• Respectă un program echilibrat de muncă și
relaxare.
• Dormi 8 ore pe noapte.
• Fii activ! Este important să ai în fiecare zi
activitate fizică.

• Fructele de cătină constituie cea mai
bogată sursă naturală de vitamina A, vitamina
E, carotenoizi și flavonoizi. Cătina conține
și cantități mari de vitamina C, vitaminele
din grupul B, K, F şi P, acizi grași esențiali și
fitosteroli, zaharuri, acizi organici, pectine,
flavonoide, proteine și săruri minerale (fosfor,
calciu, magneziu, potasiu, sodiu, fier). Cătina
este folosită ca aliment și ca medicament.
Are proprietăți terapeutice multiple, cele mai
importante fiind cele antioxidante, antitumorale,
antianemice, antiaterosclerotice.
Prin faptul că întărește capacitatea de apărare
a organismului și susține procesele biologice
normale, acestea sunt recomandate atât
în prevenirea, cât și în tratarea infecțiilor
respiratorii.
• Propolisul este un produs al stupului pe
care albinele îl pregătesc pentru apărarea
împotriva microbilor, mucegaiurilor sau a
altor intruși. Acesta conține un amestec de
substanțe valoroase în terapie: flavonoide,
acid ferulic, ceruri, aminoacizi, fermenți,
enzime, minerale (siliciu, magneziu,
cupru, fier, aur, calciu), substanțe
antibiotice, rășini, acizi aromatici.
Are efecte terapeutice extraordinare
imunostimulente, antioxidante, antiinflamatoare, antipiretice, antibacteriene, antivirale, prevenind și tratând
eficient infecțiile respiratorii.

Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
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NOUTĂȚI MEDICALE

Ce urmează
pentru chirurgie
în realitatea virtuală?

Shafi Ahmed este chirurg, profesor, futurist, inovator, antreprenor și
evanghelist al realității virtuale și augmentate. Născut la 26 ianuarie 1969
în districtul Sylhet, Pakistanul de Est (în prezent Bangladesh), a emigrat
în Marea Britanie pe când era doar un copil. A fost desemnat Consultant
General, chirurg laparoscopic și colorectal în cadrul Spitalului Royal
London Hospital și al spitalelor St. Bartholomew şi Barts Health, în 2007.
Este specialist în oncologie și co-fondator al firmei de realitate virtuală și
augmentată, Medical Realities.
Vă prezentăm mai jos un articol realizat de
Wired.co.uk cu Shafi Ahmed.
În biroul său din spitalul Royal London, dr. Shafi
Ahmed păstrează o cameră foto Polaroid. De
fiecare dată când face cunoștință cu un nou
rezident la chirurgie, Ahmed îi face o fotografie.
“Îi întreb apoi ce cred că vor face în următorii
zece–douăzeci de ani și îmi notez răspunsurile
lor în dreptul fotografiilor”, spune Ahmed, un tip
jovial de 47 de ani, cu o voce blândă și un ceas
Apple la încheietura mâinii.
La data de 14 aprilie, doctorul a rezecat o
tumoare la colon a unui pacient de 70 de ani din
Londra. Un echipament cu o cameră de 360 de
grade a înregistrat fiecare mișcare a doctorului
în 4K și a transmis în direct, global, în realitatea
virtuală. Oricine interesat de realitatea dintrun teatru operator a putut urmări intervenția
de două ore, folosind aplicația mobilă Medical
Realities și o pereche de ochelari Cardboard.
Pacientul și-a exprimat consimțământul pentru
această inițiativă.
Pentru a preveni eventualitatea transmiterii unei
intervenții nereușite, transmisia înregistrării
video a fost decalată cu un minut. ”Operația nu
este foarte riscantă, dar dacă apar complicații
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majore, opresc imediat transmisia”. ”Nu există o
operație perfectă, niciodată. Dacă ne confruntăm
cu diverse complicații, trebuie să se observe cum
le depășim”.
Pasionat de tehnologie, Ahmed a petrecut
ani experimentând modul în care serviciile de
sănătate ar putea beneficia de pe urma tehnicii.
În 2013, i-a bătut la cap luni de zile pe cei de
la Google până a primit o pereche de ochelari
Google și a ajuns pe prima pagină a ziarelor
când i-a folosit într-o transmisie în direct pentru
rezecția unui cancer hepatic. Aproximativ
13.000 de studenți din 113 țări s-au conectat
la transmisia respectivă și i-au transmis
întrebări lui Ahmed. Întrebările lor apăreau în
colțul de jos al ochelarilor Google, iar Ahmed le
răspundea prin simpla adresare directă.
Un raport publicat în anul 2015 de Comisia
Lancet despre chirurgia globală a demonstrat
că, la nivel mondial, 5 miliarde de persoane nu
au acces la proceduri chirurgicale în condiții
de siguranță. Dacă se dorește schimbarea
acestei stări de fapt, este nevoie de pregătirea
a două milioane de chirurgi, anesteziști și
obstetricieni în decursul următorilor 15 ani.
Ahmed vizitează frecvent școlile de medicină

din regiuni problematice
precum Gaza, Africa
Subsahariană,
până
în Bangladeshul nativ.
Având experiența directă
a lipsei infrastructurii, a
echipamentului, inclusiv
a materialului de disecție,
studenții
din
țările
respective nu vor putea
ajuta la atingerea scopului
Lancet
fără
schimbări
radicale. “Vizitele mele în
acele locuri sunt benefice, însă
ineficiente. A trecut timpul abordării
individuale și pregătirii a doi-trei
chirurgi. E timpul să ne gândim la o scară
mai mare pentru a putea să pregătim mai
multe persoane la nivel global, în diferite părți
ale lumii, în special în țările cu venituri reduse”, a
declarat Ahmed.
“Ajutorul acordat câtorva persoane nu va soluționa
problemele mondiale. Dar putem folosi un Oculus
sau ochelari Cardboard pentru a asista la operații
pe telefoanele mobile”. “Mii de studenți la
medicină pot fi pregătiți de cineva de la Harvard,
Londra sau Roma. Au nevoie doar un smartphone
și de o conexiune 3G sau 4G”.
Acestea nu sunt simple vise. Medical Realities,
compania fondată de Ahmed la începutul anului
2015 împreună cu inovatorul de realități virtuale
Steve Dann, lucrează în prezent la lansarea
unui software care îi va permite lui Ahmed să
predea la distanță, folosind transmisiile la 360
de grade și realitatea augmentată. Ahmed se
gândește să schimbe ochelarii săi Google cu un
model nou de ochelari de realitate augmentată
dezvoltați de Osterhout Group cu sediul în San
Francisco.
Realitatea virtuală ar putea schimba modul
tradițional în care este predată chirurgia și în
Vest. Ahmed susține că bazele din teatrele
de operații nu s-au schimbat cu adevărat de
secole și că, în prezent, studenții ajung să stea
nemișcați ore întregi doar pentru a putea urmări
acțiunea de pe masa de operație peste umărul
chirurgului. În mod paradoxal, transmisiunile
de aproape îi ajută pe studenți să simtă că fac
parte din operație în mod mai intens decât
prezența în teatrul operator. Chirurgia este
însă o știință tactilă care presupune bisturie și

lanțete. Pentru a le recrea în realitatea virtuală
este nevoie de o transmisie tactilă.
Transmisiunile de realitate virtuală în direct
reprezintă primul pas în ceea ce Ahmed
numește “chirurg virtual”. “În viziunea mea,
vei avea un organism virtual în față, vei primi
mănușile tactile, vei ridica bisturiul și vei realiza
incizia în mod realist,” declară acesta. Ahmed
prezice că progresele necesare în realitatea
virtuală și tehnologia tactilă sunt la o distanță
de numai cinci ani.
Ce urmează? Ahmed are încă o teorie care se
bazează pe conceptul singularității dezvoltat
de Ray Kurzweil. Potrivit argumentului
acestuia, scopul final real va fi atins atunci când
inteligența artificială și roboții vor ajunge la
un nivel suficient de dezvoltat încât vor putea
realiza operații mai bine decât doctorii umani.
“O numesc ‘”singularitatea chirurgicală”. Se va
produce la un moment dat, fără îndoială: este
doar o problemă de timp,” a susținut acesta.
“Între timp, vom continua să investim în realitatea
virtuală. Pentru roboții chirurgi mai avem de
așteptat câțiva ani”.

Sursă: http://www.wired.co.uk/article/wired-health-virtual-reality-surgery-shafi-ahmed
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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.

SPECIAL

Ziua Internațională a inimii
29 septembrie
Bolile cardiovasculare ocupă primul loc în
ceea ce privește cauzele de mortalitate în
Europa, atât la femei, cât și la bărbați, potrivit
Cartei Europene a Sănătății Cardiovasculare,
publicată pe site-ul heartcharter.org. Acestea
sunt responsabile de aproximativ o jumătate
din totalul deceselor, în Europa provocând peste
4,35 milioane de decese în fiecare an, în statele
membre ale Organizației Mondiale a Sănătății
— Regiunea Europeană, și peste 1,9 milioane de
decese în fiecare an, în Uniunea Europeană.
În România, bolile cardiovasculare rămân
principala cauză de deces, cu un nivel al
mortalităţii mult mai ridicat decât media
europeană. Potrivit cifrelor Societății Române
de Cardiologie, peste 140.000 de români
mor anual din cauza bolilor cardiovasculare,

reprezentând aproape 60% din totalul deceselor
înregistrate.
Principalii factori de risc pentru boala
cardiovasculară sunt fumatul, tensiunea
arterială crescută și nivelul ridicat al
colesterolului sanguin, factori în directă
relație cu stilul de viață individual și obiceiurile
alimentare, cât și cu nivelul de activitate fizică.
Alți factori de risc cardiovasculari includ
obezitatea, diabetul zaharat, consumul excesiv
de alcool și stresul psiho-social.
Ziua Mondială a Inimii a fost sărbătorită
pentru prima dată în anul 2000, cu scopul de a
informa populaţia din întreaga lume cu privire
la principala cauză de deces, şi anume: bolile
cardiovasculare.

Tu când ai avut grijă ultima oară de
inima ta?

Ziua Internațională Alzheimer
21 septembrie
Ziua mondială pentru combaterea maladiei
Alzheimer (World Alzheimer’s Day) este
marcată în fiecare an la 21 septembrie, în
peste 77 de țări. Marcarea unei asemenea zile
consacrate maladiei Alzheimer a fost lansată de
către Federația Internațională pentru Alzheimer
(ADI), în 1994, cu sprijinul Organizației Mondiale
a Sănătății (OMS).
Boala Alzheimer a fost identificată în anul 1906
de către medicul german Alois Alzheimer.
Această maladie afectează celulele creierului
și ale coloanei vertebrale și cauzează un proces
de deteriorare progresivă a funcțiilor cognitive
(atenția, percepția, memoria, etc.). Nu există
până în prezent posibilitatea vindecării, boala
fiind progresivă și ireversibilă.
O persoană afectată de boala Alzheimer
trăiește, în medie, 8-10 ani de la apariția

primelor simptome, dacă nu intervin alte cauze
care să conducă la moarte.
În boala Alzheimer există o serie de factori
de risc cunoscuți, întâlniți și în alte boli:
hipertensiunea arterială, diabetul zaharat,
obezitatea, hipercolesterolemia. Aceștia sunt
factori de risc pentru Alzheimer dacă boala se
instalează în jurul vârstei 45-50 de ani. Dacă
ea apare după vârsta de 65 de ani (adică după
limita acceptată de Organizația Mondială a
Sănătății ca limită între adulți și vârstnici), nu
mai sunt factori de risc pentru dezvoltarea bolii
Alzheimer.

Când ți-ai făcut analizele ultima dată?
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FAMILIE

Stângacii văd
lumea în mod diferit
- jumătatea dominantă a creierului
modifică percepția

Cercetătorii Universității din Birmingham au demonstrat că percepția lumii
în cazul stângacilor diferă de cea a dreptacilor. Astfel, dreptacii folosesc
jumătatea dreaptă a creierului pentru a recunoaște o imagine generală,
însă, când sunt urmărite anumite detalii dintr-o imagine, jumătatea
stângă a creierului este cea activată. În cazul stângacilor, lucrurile stau în
mod opus. Astfel, 95% dintre dreptaci și doar 70% dintre stângaci folosesc
jumătatea stângă a creierului pentru procesele de vorbire.
Jumătăți diferite ale creierului

Creierul nostru este format din două jumătăți
– emisfera dreaptă și emisfera stângă. De-a
lungul evoluției noastre, cele două emisfere se
specializează în preluarea diferitelor sarcini:
• emisfera stângă este specializată în gândirea
logică şi în percepția detaliilor. Tot aici se află și
centrul vorbirii;
• emisfera dreaptă este responsabilă pentru
creativitate și pentru percepția ”tabloului
general”. Aici se formează gândirea unitară,
intuitivă, percepțiile, emoțiile și fantezia.
Stângacii reprezintă aproximativ 10% din
întreaga populație la nivel mondial. Din fericire,
practicile prin care se încearcă obligarea
stângacilor de a deprinde folosirea mâinii
drepte sunt pe cale de dispariție. Predispoziția
de a folosi mâna stângă în detrimentul folosirii
mâinii drepte nu reprezintă un defect.
Tendința de a folosi mâna dreaptă sau
stângă poate fi observată încă din copilărie,
din momentul în care cel mic începe să își
folosească mâinile. Este foarte important ca
părinții să nu influențeze predispoziția copiilor
de a folosi o anumită mână.
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Încercarea de a învăța un stângaci să folosească
mâna dreaptă poate avea repercusiuni severe
asupra celui mic, precum probleme de
concentrare la școală, probleme de citire, de
scriere, chiar și de vorbire. Inclusiv enurezisul
nocturn se poate număra printre probleme.
Situația poate deveni critică atunci când cei
mici sunt hiperactivi și întâmpină și probleme
de vorbire (bâlbâit). Explicația: atunci când un
copil stângaci este obligat să folosească mâna
dreaptă, jumătatea dominantă a creierului
este substimulată în mod continuu, în timp ce
jumătatea subordonată este suprastimulată.
Urmările pot fi grave, iar repercusiunile se
resimt de-a lungul întregii vieți, prin probleme
precum complexe de inferioritate și tulburări
psihosomatice.

Riscuri?

Oamenii de știință au ajuns la concluzia că
stângacii sunt mai predispuși la alergii, la boli
autoimune, la dependență de droguri, epilepsie,
depresii, schizofrenie și tulburări de somn. De
asemenea, există și studii care au demonstrat
că stângacii au o orientarea mai slabă în spațiu,
provocând astfel mai multe accidente.

FAMILIE

Aspectul fizic

- îți vorbește despre sănătatea ta
Ten palid și unghii fragile? Simptomele externe sunt un semnal de alarmă
și ne atrag atenția atunci când starea noastră de sănătate nu este intactă.
Acordați-le atenția pe care o merită!
Ten palid

Persoanelor cu tenul palid li se recomandă să
petreacă mai mult timp în aer liber, în razele
soarelui. Paloarea prelungită a pielii poate
indica o tulburare organică, în cazurile în care
sunt afectate mucoasele, cum ar fi cele bucale
și atunci când sunt însoțite de lipsa apetitului
și de o stare de oboseală. Cauzele ar putea fi
tensiunea arterială prea mică sau anemia.
Hemoragia sau ulcerul duodenal pot fi și ele
cauze.
Colorarea pielii în galben indică prezenţa
icterului, care, la rândul său, atrage atenția
asupra existenţei unei boli hepatice, biliare sau
de sânge.

Colțurile uscate ale gurii

Inflamațiile colțurilor gurii, însoțite de roșeață și
iritare, sunt greu de suportat și se vindecă greu.
Acestea pot fi provocate de ciuperci, bacterii,
viruși sau atunci când pielea este permanent
umedă, din cauza umezirii buzelor cu limba.
Uneori, cauza buzelor crăpate poate consta într-o
carență de fier sau de vitamine. Administrarea
vitaminei B2 joaca un rol important. Aceasta se
regăsește în produsele lactate, în ouă și carne.
Persoanele care suferă mereu de buze crăpate
ar trebui să consulte medicul.

Ochii de culoare galbenă

Atenție la situațiile când globul ocular se
colorează în galben: cauza constă în pigmentul
biliar, bilirubină, care indică prezența unei
boli grave cum ar fi hepatita, ciroza hepatica,
cancerul pancreatic.
Atunci când observați o colorare în galben a
ochilor, consultați imediat medicul de familie,
nu oftalmologul.
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Unghii decolorate sau deformate

Când dungile se îngroașă, pot atrage atenția
asupra unei posibile tumori. Unghiile cu creștere
neregulată apar deseori după o perioadă de
boală. Petele sau dungile albe sunt de cele mai
multe ori inofensive, indicând ușoare răniri
din timpul manichiurii. Rareori, acestea sunt
provocate de infecții fungice, având un aspect
maroniu.
Unghiile mate, aproape complet albe, pot indica
o afecțiune hepatică, iar cele puternic curbate
în jos atrag atenția asupra lipsei oxigenului din
corp.

Păr subţire, fragil, care cade

Cauzele pot fi schimbările hormonale, efectele
secundare ale medicamentelor, hipofuncția
glandei tiroide, însă și o lipsă de elemente
care alcătuiesc părul, cum ar fi zinc, fier,
cuprul, biotină și proteine. Lipsa substanțelor
nutritive poate fi stabilită cu ajutorul unui test
de sânge. Medicul vă poate prescrie preparate
și schimbări în obiceiurile alimentare pentru
echilibrarea carențelor.

Limba încărcată

Limba încarcată este normală până la un anumit
punct, fiind cauzată de cele mai multe ori de
resturi alimentare și germeni inofensivi, putând
fi spălată cu o racletă pentru limbă. Stratul alb,
gros, este un indiciu al unei infecții sau al unei
ciuperci bucale (Soor), care se poate transforma
în puncte roșii, dureroase. Deși inestetică,
limba neagră poroasă este inofensivă. Starea
este cauzată de o modificare a florei bucale, fie
prin administrarea de antibiotice sau a lipsei
de niacină. Afecţiunea poate fi remediată cu
ajutorul unei raclete pentru limbă sau prin
mestecarea de bomboane cu vitamina C.

FAMILIE

Diareea la copii
- remedii

Afecțiunile însoțite de diaree sau vărsături îi pot deshidrata foarte rapid
pe cei mici. Acest pericol este semnificativ mai mare în cazul sugarilor, al
copiilor foarte mici și al persoanelor în vârstă. Se recomandă înlocuirea
cât mai rapidă a lichidelor și sărurilor minerale și administrarea acestora
în cantități cât mai mari, respectiv câte 3-4 litri de lichide în cazul adulților
și în cantități ușor mai mici în cazul copiilor.
Recomandările medicilor

Sunt recomandate apa minerală (plată sau
ușor acidulată), diferite ceaiuri de plante (ex:
mușetel, fenicul) și sucuri din fructe bine
diluate.
În cazul sugarilor și al copiilor foarte mici,
ceaiul trebuie administrat cu lingurița, în porții.
Recomandarea specialiștilor pentru prevenirea
și tratamentul deshidratării la copiii cu diaree
este reprezentată de soluțiile cu electroliţi,
disponibile în farmacii.

Alimentaţia recomandată

Atunci când copiilor le revine ușor pofta
de mâncare și resimt senzația de foame,
se recomandă să începeți cu alimente cât
mai ușoare, care să ajute la revitalizarea
organismului. Puteți încerca mere rase, piure
de banane, fulgi de ovăz, piure de cartofi, și abia
apoi carne macră, supe.
În primele zile, evitați preparatele condimentate,
grăsimile și lactatele. De cele mai multe ori,
când sunt încă în convalescență, micii pacienți
resimt chiar repulsie la gândul acestor alimente.
Preparatele cu lactobacili pot accelera procesul
de vindecare, sprijinind imunitatea intestinală.
Flora intestinală afectată este astfel ajutată
să își revină. Specialiștii pediatri recomandă
părinților să evite administrarea de
medicamente celor mici, fără consultarea
unui medic în prealabil. Unele preparate
antidiareice și împotriva vărsăturilor nu
sunt potrivite pentru copii și pot provoca
chiar mai multe daune organismului.
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Următoarele simptome indică prezența unei
afecțiuni severe și necesită prezentarea
imediată a copilului la medic:
• scaun apos timp de peste 6 ore;
• oboseală, apatie;
• febră și vărsături;
• fontanelă adâncită;
• frecvență redusă de mișcare a pleoapelor;
• producție scazută de urină;
• copilul refuză să consume lichide și să
mănânce.

Măsuri de igienă

Măsurile de igienă sunt foarte importante
pentru toată familia atunci când un membru
suferă de o afecțiune gastro-intestinală acută:
spălarea frecventă a mâinilor cu apă caldă și
săpun din plin; evitarea contactului direct cu
scaunul sau vărsăturile; purtarea de mănuși de
unică folosință și spălarea hainelor cu detergent
și apă la o temperatură de cel puțin 60°.

FAMILIE

Un pericol
pentru cardiaci
- scăderea bruscă a temperaturii

Răcirea vremii presupune de multe ori un factor de stres pentru organism.
Temperaturile scăzute pot reprezenta un pericol suplimentar, în special
pentru inimă. Specialiștii recomandă să vă adresați unui medic atunci
când resimțiți semnale alarmante, cum ar fi durerile în piept. În plus,
persoanele care suferă de afecțiuni cardiace ar trebui să evite eforturile
fizice, cum ar fi curățarea zăpezii, în zilele extrem de reci.
Temperaturi scăzute: suprasolicitarea
organismului

Chiar dacă nimeni nu ar trebui să renunțe complet
la mișcarea fizică, în zilele foarte reci trebuie să
ținem seama de câteva recomandări din partea
specialiștilor. Semnalele alarmante care indică
prezența unor probleme cardiace trebuie tratate cu
seriozitate. Persoanele care resimt dureri, presiune
sau senzația de arsură în cavitatea toracică atunci
când ies afară, trebuie să conștientizeze semnalele
transmise de organism și să se adreseze unui
medic pentru stabilirea cauzei. Deseori, persoanele
suferinde pun aceste semne pe seama bronhiilor,
iar urmările sunt uneori fatale, deoarece astfel de
disconforturi resimțite în cutia toracică indică un
aport insuficient de oxigen, reprezentând starea
preliminară a unui infarct miocardic.

Afecțiuni cardiace existente – atenție sporită

Se recomandă o atenție sporită în cazurile în
care afecțiunile cardiace sunt deja cunoscute,
cum ar fi calcifierea vaselor sangvine. Acești
pacienți ar trebui să evite orice fel de efort în
condiții de temperaturi extreme. Orice solicitare
suplimentară la care este supus un cord deja
suferind poate provoca un infarct miocardic sau
chiar moartea subită.

Cum ar trebui să reacționăm?

Medicii recomandă să facem și în anotimpurile reci
suficientă mișcare. În schimbul activităților foarte
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solicitante, ar trebui să optăm pentru un efort de
intensitate medie. Spre exemplu, se recomandă
plimbările în natură sau runde scurte de alergare.
Începeți însă cu moderație, pentru a permite
organismului să se adapteze la temperaturile
scăzute. În cazurile de temperaturi extreme,
puteți opta pentru sporturile de sală sau chiar
înot. Ca regulă generală, intensitatea mișcării
trebuie setată în așa fel încât pulsul cardiac să
crească, dar să fiți în continuare capabili să purtați
o conversație în timpul exercițiilor.

Infarctul miocardic: fiecare minut contează!

Atunci când resimțiți dureri puternice în cutia
toracică, dureri care se extind de cele mai multe
ori spre brațe, spre umeri, gât sau maxilarul
inferior, sau când simțiți o senzație puternică de
strângere trebuie să vă gândiți, în primul rând,
la posibilitatea unui infarct miocardic și să sunați
în cel mai scurt timp la numărul de urgență 112.
Acționarea de urgență este vitală, deoarece, în
cazul infarctului miocardic, în special în fazele
incipiente, se înregistrează tulburări de ritm
cardiac care vă pot pune viața în pericol. În cazul
în care nu se acționează rapid, decesul poate
interveni în câteva minute. De asemenea, țesutul
cordului se necrozează dacă nu este eliminată
obturația vasului cardiac - în mod ideal printrun cateter care asigură circulația sangvină. Este
posibilă astfel reducerea daunelor și menținerea
în viață a celui afectat.

FAMILIE

Creșterea în
greutate
- cifre alarmante

Cercetătorii atrag atenția asupra bolilor asociate. Obezitatea morbidă
afectează sănătatea tot mai multor persoane la nivel mondial. Potrivit
unui studiu publicat în iunie 2017, numărul persoanelor supraponderale
s-a dublat în 73 de țări, comparativ cu cifrele înregistrate în anul 1980.
În anul 2015, în țările respective se înregistrau 603,7 milioane adulți
supraponderali și 107,7 milioane copii obezi, potrivit autorilor studiului
publicat în revista de specialitate «New England Journal of Medicine».
Ca urmare a creșterii problemei, s-a înmulțit
și numărul bolilor asociate cu obezitatea.
“Cei care ignoră propria creștere în greutate
se expun la diverse riscuri”, a atras atenția
Christopher Murray din cadrul Universității din
Washington, unul dintre co-autorii studiului.
Este vorba despre afecțiuni cardiace, afecțiuni
ale sistemului circulator, diabet, cancer și alte
boli care pot pune viața în pericol.
În urmă cu o lună, Organizația pentru Cooperare
Economică și Dezvoltare (Organisation for
Economic Co-operation and Development OECD) a dat publicității cifrele îngrijorătoare
privind obezitatea la nivel mondial. Spre
exemplu, în Germania, unul din 4 adulți este
obez. Numărul persoanelor al căror indice de
masă corporală depășeşte 30 este de 23,6 %
în Germania.
Potrivit cifrelor OECD, un număr
mult mai mare de persoane obeze
se înregistrează în SUA și Mexic,
și mult mai puține în Japonia și
Coreea.
Formula de calcul a indicelui de
masă corporală este definită ca
raportul dintre masa corporală,
exprimată în kilograme, împărțită
la pătratul înălțimii, exprimată
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în metri. Astfel, obezitatea se înregistrează
odată cu depășirea unui BMI (indice de masă
corporală) de 30. Pentru BMI între 25 și 30
vorbim de supraponderabilitate.
Nutriționiștii pun kilogramele în exces și
obezitatea înregistrate în țările dezvoltate pe
seama alimentelor consumate în cantități
prea mari, prea dulci, prea sărate şi grase,
combinate cu sedentarism. Kilogramele în
exces se numără printre factorii majori de
risc pentru bolile cardiace și ale sistemului
circulator, diabet și anumite tipuri de cancer.

FAMILIE

12 reguli de aur

împotriva epuizării (Burnout)
Recunoaştere – necenzurare – schimbare!
Există câteva reguli importante de comportament pentru tratarea
sindromului de epuizare (burnout). Atunci când din presiunea de a–și
demonstra sieși ceva rezultă o senzație de gol interior și incapacitatea
de a face față unei situații obișnuite, ne confruntăm cu sindromul burnout
(epuizare). Pentru a schimba această motivație care ne afectează
sănătatea, există 12 reguli de aur prin care cei afectați se pot trata singuri,
pot începe să vadă lumea cu alți ochi și îşi pot identifica problemele
comportamentale, fără a se autocenzura.
1. Evitarea este tabu.
Aveți încredere în inteligența organismului
dumneavoastră. Identificați stresul și presiunea
manifestate la nivel fizic, psihic sau emoțional.

7. Schimbarea valorilor.
Încercați să faceți diferența între valorile
importante și cele oscilante, să stabiliți
prioritățile. Veți economisi timp și energie.

2. Schimbați-vă stilul de viață.
Dacă locul de muncă, relațiile, o situație sau o
persoană vă face să vă simțiți nefericit, trebuie
să schimbați împrejurările sau pur și simplu să
vă retrageţi din situațiile respective.

8. Curajul de a spune “NU”.
Nu acceptați sarcini suplimentare în detrimentul
timpului și sentimentelor dumneavoastră.

3. Evitați suprasolicitarea.
Identificați domeniile sau aspectele care vă
suprasolicită și încercați să reduceți presiunea.
4. Evitați izolarea.
Nu încercați să rezolvați totul de unul singur.
Reluați relațiile cu vechii prieteni alături de care
vă simțiți bine.
5. Încetați cu grija excesivă.
Dacă obișnuiți să preluați din problemele
și obligațiile altor persoane, încercați să
vă detașaţi treptat, într-un mod politicos.
Asigurați-vă că sunteți tratați cu aceeași grijă
de cei din jur.
6. Delegați.
Învățați să delegați persoane pentru îndeplinirea
unor activităţi nu doar la locul de muncă, ci și
acasă și în cercul de prieteni.
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9. Ritm personal.
Încercați să trăiți echilibrat, deoarece dispuneți
doar de o anumită cantitate de energie.
Încercați să identificați lucrurile de care aveți
nevoie în viața dumneavoastră și să ajungeți la
un echilibru între muncă și relaxare.
10. Acordați ațentie organismului!
Nu săriți mesele, nu vă chinuiți cu diete drastice,
respectați orele de somn și controalele la medic.
De asemenea, urmați o dietă cât mai sănătoasă.
11. Gestionarea grijilor și a fricilor.
Limitați la minimum grijile care nu au o bază
rațională. Veți avea un control mai bun asupra
unei situații dacă vă veți concentra asupra
nevoilor dumneavoastră reale.
12. Mențineți-vă simțul umorului.
Umorul este cel mai bun leac împotriva
epuizării. Respirați adânc și atent de 3 ori pe zi
și zâmbiți ușor la expirare.

INTERVIU

Farmacistul
Alphega
- mereu aproape de tine!

Farmacist Primar Anca Maria Zanc, farmaciile Someșan Baia Mare.
Ce reprezintă profesia de farmacist pentru
dumneavoastră și ce v-a inspirat să optați
pentru ea?
Sunt absolventă a Facultății de Farmacie a
UMF Cluj, promoția 1998. Îmi place foarte
mult această profesie, mă regăsesc în ea,
îmi oferă oportunitatea de a mă dezvolta pe
toate planurile. Personal, cred în frumusețea
și noblețea acestei profesii. Mi-au placut
chimia și biologia, am fost olimpică în toată
perioada liceului la aceste materii, îmi place să
interacționez cu oamenii, iar această profesie
îmi vine ca o mănușă.
Cum a început povestea dumneavoastră?
Vorbiţi-ne puţin despre istoricul farmaciei
dumneavoastră.
Farmacia a fost deschisă în anul 1997 ca o
afacere de familie de către mama mea cu care
am lucrat, iar din anul 2009 mă ocup doar eu de
farmacie.
În prezent avem 4 farmacii cu peste 40 de
angajați și o drogherie, iar una dintre farmacii
este non stop. În orașul nostru suntem foarte
apreciați de către pacienți, suntem un brand
local, iar acest lucru îl privim cu recunoștință,
respect și responsabilitate.
Dacă ar fi să vorbiţi despre provocările pe care
le aveţi ca farmacist, care sunt ele?
Ne preocupă pregătirea profesională a echipei
noastre, seriozitatea, disciplina, dezvoltarea și
stabilitatea farmaciilor. În farmaciile noastre
facem foarte multă receptură, preparăm după
rețete scrise de către medici, elaborate, și
multe produse tradiționale preparate după
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rețete proprie: creme de față, șampoane, geluri
pentru dureri reumatice, produse apreciate pe
plan local, chiar prescrise de către medicii din
zonă. Doresc să-mi aprofundez cunoștințele din
domeniul tehnicii de preparare farmaceutică
a medicamentului, iar în prezent urmez un
master pe această specializare.
Care consideraţi că este rolul unui farmacist
într-o comunitate?
Cum contribuiţi dumneavoastră şi echipa
dumneavoastră la viaţa comunităţii?
Sunt mândră că am această profesie, nu m-aș
vedea făcând altceva. Consilierea pacienților
este prioritate pentru mine. Tot ce fac în
farmacie vreau să ridic la nivel de artă pentru
ca echipa noastră să obțină performanță.
Consilierea pacienților este o activitate de
bază, iar eu, ca farmacist-șef, privesc această
consiliere cu responsabilitate maximă.
Organizăm campanii de prevenție împreună
cu ,,Clinica Someșan”: ,,Școala mamei”,
pregătirea copiilor pentru școală, fotoprotecția,
medicația și sportul, pregătirea pentru
concediu. Participăm la diverse manifestări și
simpozioane medicale cum ar fi ,,Maramedica”,
cu lucrări ca ,,Medicația admisă în sarcină”,
,,Interacțiuni majore în cardiologie” etc., lucrări
concepute și prezentate de către mine.
Care este, din punctul dumneavoastră de
vedere, „reţeta de succes” a unei farmacii?
Rețeta mea de succes se bazează pe exemplul
personal de dăruire, profesionalism, muncă
și, fără să exagerez, sacrificiu personal. Eu și
echipa mea suntem alături de pacienți 24 de

ore din 24 ore. Farmacia este despre oameni și
nevoile lor, așteptările lor. Eu cred că succesul
acestei profesii este acolo, în relația cu pacienții:
cum să le ofer experiență profesională de
excepție, cum să le insuflu încredere, implicare,
siguranță, responsabilitate, corectitudine.
Farmacistul Alphega reprezintă farmacistul
de familie. Puteţi să ne descrieţi conceptul de
„farmacist de familie”?
În farmacia Someșan asta se face dintotdeauna,
asta ne-a diferențiat de concurență. Este calea
cea mai grea, dar cea mai frumoasă. Pacienții
noștri au telefonul farmaciei și telefonul meu
personal, îi încurajăm să ne sune ori de câte ori
au o nelămurire și întotdeauna le răspundem în
timp util. Îi consiliem, inclusiv noaptea, în zile
de sărbătoare.
Nu puține sunt cazurile când ne sună și din
străinătate. Nu puține sunt cazurile când
pacienții noștri, copii, au devenit adulți, au la
rândul lor copii și au rămas pacienții farmaciilor
Someșan.
De ce ar trebui să se orienteze pacientul către
o farmacie de familie, spre deosebire de o
farmacie de lanţ?
Pacientul are o așteptare, o nevoie, o intimitate.
Farmacistul, prin formarea lui profesională,
trebuie să înțeleagă noblețea acestei meserii,
să se comporte ca atare, să se pregătească
continuu pe toate planurile, să-și dezvolte
abilități de comunicare, de inteligență
emoțională, socială, să știe să ofere 101% în
interacțiunea cu pacienții.
Această profesie îți oferă posibilități multiple cu
pacienții, trebuie să înțelegem în profunzime, cu
respect și responsabilitate această oportunitate
de a intra în sufletul pacientului.
Care a fost reacția pacienților când au intrat în
noua farmacie Alphega?
Cred ca suntem mai organizați, transmitem
mesaje mai clare și mai precise.
Ce s-a schimbat pentru echipa odata cu
aderarea la Alphega?
Echipa s-a implicat și mai mult în cursurile de
pregătire, le-am pus în practică, suntem mai
unite și mai centrate pe consilierea pacientului.

dislipidemie, medicația aparatului respirator,
patologia cardiacă asociată cu alte boli,
diabet, reumatism, insuficiență circulatorie.
Am făcut lobby, am anunțat medicii de familie
și specialiștii, am lăsat invitații în cabinetele,
clinicile și spitalele din oraș. Toată lumea ne-a
apreciat pentru inițiativă. Toată echipa noastră
s-a implicat cu responsabilitate și dăruire.
Care a fost rolul echipei dumneavoastră în
implementarea serviciului?
Colegii mei au profitat de oportunitatea de a
interacționa cu pacienții, de posibilitatea de
a le face o scurtă anamneză, de a le explica
importanța de a respecta prescripția dată de
medic, de a nu întrerupe medicația fără avizul
medicului.
Am explicat interacțiuni medicamentoase,
regimul de viață, dacă era cazul o medicație
acută care se suprapune medicației cronice, am
făcut prevenție, am explicat cât de important
este să protejăm organele țintă în cazul
cardiacilor (creier, retină, coronare, rinichi) și
să prevenim complicațiile (infarct, AVC).
Care a fost reacția pacienților?
Ne-au
apreciat
inițiativa,
implicarea,
cunoștințele. Nu puține au fost cazurile când
pacienții au revenit cu medicamentele în
farmacie să ne întrebe dacă le folosesc corect,
ce previn, ce am putea face pentru ei pentru
a le îmbunătăți calitatea vieții. Am avut cazuri
când luau același medicament sub 2 forme
farmaceutice, chiar la medicamente puternice.
Am avut cazuri de tuse care se tratau cu te miri
ce și de fapt tusea avea cauză cardiacă.
Eu și echipa mea ne-am implicat mult, iar
acest lucru ne-a adus notorietate, recunoaștere
profesională, respectul și aprecierea pacienților.
Aveți un mesaj pentru pacienţii
dumneavoastră?
Le mulțumim pentru încrederea pe care neau acordat-o atâția ani, vreau să îi asigur că în
farmacia Someșan pacientul este pe primul loc,
vreau să îi asigur de implicarea noastră.

Cum a decurs implementarea servicului
de măsurare a vârstei arteriale/capacității
pulmonare în farmacia dumneavoastră?
Ne-am documentat, am urmat cursurile
online, am studiat medicația de cardiologie și
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Ce este
gripa oculară?
Gripa oculară reprezintă o boală infecțioasă deosebit de contagioasă. În
cazul unor suspiciuni că ați putea suferi de gripă oculară, se recomandă
consultarea medicului, din cauza caracterului transmisibil al bolii. Această
infecție se realizează în urma contactului direct.
În urma frecării ochilor de către persoana
purtătoare a virusurilor, există două metode de
transmitere a acestora în mediu:
• prin contact direct, cum ar fi atingerea
mâinilor;
• indirect, prin atingerea unor obiecte din jur,
cum ar fi clanța ușii sau mânere din mijloacele
de transport în comun.
Se recomandă o atenție deosebită în special în
ceea ce îi privește pe cei mici, care doresc să
atingă toate obiectele din jur, riscul de infecție
fiind astfel proporțional mai mare.

Cum ne putem proteja împotriva gripei
oculare?
Chiar dacă virusurile gripale sunt foarte
rezistente și supraviețuiesc pe obiectele din
jur chiar și câteva săptămâni, se recomandă
respectarea măsurilor de igienă precum
spălarea și dezinfectarea regulată a mâinilor
pentru a evita transmiterea bolii.
Atenție: persoanele purtătoare de virusuri sunt
contagioase în perioada de incubație, respectiv
12 zile înainte de declanșarea simptomelor.

Simptomele gripei oculare

Simptomele gripei oculare acute se aseamănă
cu inflamaţia clasică a ţesutului conjunctiv.
Printre cele tipice, se numără:
• înroșirea ochilor;
• lăcrimarea ochilor;
• senzația de mâncărime a ochilor;
• vedere încețoșată;
• sensibilitate sporită la lumină;
• țesut conjunctiv inflamat;
• noduli limfatici inflamați.
Pe lângă acestea, se remarcă și simptomele
similare gripei: febră; dureri de cap; dureri de
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membre. Simptomele se resimt mai întâi la un
ochi și abia apoi la al doilea.

Diagnostic: gripă oculară sau
conjunctivită?

Ca urmare a similarităţii simptomelor, medicii se
confruntă deseori cu dificultăți în deosebirea gripei
oculare de conjunctivita obişnuită, inofensivă. Un
diagnostic 100% corect poate fi stabilit doar în
urma examinării frotiului de secreție oculară și
identificarea agentului infecţios.

Tratamentul, durata și evoluția gripei
oculare

Gripa oculară nu poate fi tratată cu antibiotice,
deoarece acestea nu au nici un efect împotriva
virusurilor și, prin efectele secundare, supun
organismul unui stres suplimentar. Înainte
de aplicarea oricăror măsuri de alinare a
simptomelor, discutați cu medicul curant.
Durata evoluției gripei oculare poate varia
între 10 zile și 4 săptămâni, perioadă după care
simptomele se retrag de la sine. De regulă,
concediul medical prescris pacienților poate
dura 2-3 săptămâni. Se recomandă respectarea
concediului medical pentru a evita răspândirea
acestei boli deosebit de contagioase.

Urmările gripei oculare

Printre urmările târzii ale gripei oculare se
numără încețoșarea ușoară a corneei, care însă
se vindecă în totalitate după câteva săptămâni.
În unele cazuri, foarte izolate, există pericolul
permanentizării încețoșării respective. În astfel
de cazuri, pacienții sunt tratați cu picături
oculare cu cortizon. În cazul în care această
metodă de tratament este ineficientă, este posibil
un tratament cu laser pentru îndepărtarea
chirurgicală a punctelor înceţoșate ale corneei.
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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.

28

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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Medicamente
care ne îngrașă

Mulți dintre noi ne putem «lăuda» că avem câteva kilograme în plus,
iar factorii care conduc la luarea în greutate sunt numeroși. Există
medicamente care într-adevăr au un efect benefic în tratarea afecțiunilor,
dar ale căror efecte secundare cântăresc greu.
Efecte secundare “cu greutate”

În reglarea greutății corporale sunt implicați
hormoni și numeroși transmițători. Anumite
medicamente influențează interacțiunea complicată
a acestora și induc stări nedorite de foame sau
reduc metabolismul energetic, fapte care conduc la
creșterea în greutate. Însă fiecare pacient are o reacție
individuală diferită la medicamente, de aceea se
recomandă consultarea unui medic de specialitate.
Nu este indicată sistarea tratamentului. Uneori ar
putea fi necesară o schimbare a preparatului, dozei
sau a obiceiurilor alimentare. Vă prezentăm câteva
dintre cele mai frecvente medicamente cu astfel de
efecte secundare nedorite.

Insulina și antidiabeticele

Atunci când nivelul de glicemie din sânge scade,
greutatea corporală poate să crească. Tabletele
antidiabetice și insulina au grijă ca zahărul să fie din nou
asimilat mai bine în celule. În plus, setea accentuată
și apetitul crescut determină un consum caloric
sporit. În cazul insulinei, există posibilitatea trecerii
la un preparat clasic sau analog. Acesta acționează
mai rapid decât insulina cu acțiune prelungită și nu
provoacă senzație accentuată de foame.

Betablocante

Sunt recomandate împotriva hipertensiunii,
însă reduc și metabolismul energetic, așadar
încetinesc arderile de grasime și induc mai ușor
o stare de oboseală. În consecință, este posibilă
luarea câtorva kilograme în plus. În cazul în care
aveți un exces ponderal, consultați medicul pentru
găsirea unor alternative. O schimbare cu inhibitori
ACE sau diuretici ar putea fi eficientă. În urma unui
infarct miocardic sau a unei afecțiuni cardiace,
betablocantele s-au dovedit cele mai eficiente,
iar sistarea tratamentului cu acestea este
periculoasă. Se poate scăpa de cele 2-3 kilograme
în plus printr-o dietă săracă potrivită.

30

Psihofarmaceutice (Neuroleptice,
antidepresive)

Numărul de kilograme câștigate în urma
tratamentului cu neuroleptice depinde de
substanța activă. În cazul neurolepticelor
tradiționale, pericolul creșterii în greutate este
mai mic decât în cazul celor mai noi. Creșterea mai
semnificativă în greutate este posibilă în special în
cazul administrării următoarelor substanțe active:
olanzapina, clozapina sau tioridazina. În cazul
antidepresivelor, inhibitorii MAO conduc rareori la
o creștere în greutate. Antidepresivele stimulează
apetitul în funcție de substanța activă folosită. În
cazul terapiei pe termen lung cu litiu, creșterea
în greutate se numără printre cele mai frecvente
efecte secundare.

Medicamentele cu cortizon

Acestea sunt administrate, în principal, împotriva
afecțiunilor reumatice, a astmului sau Morbus
Crohn. Din păcate, cortizonul stimulează puternic
apetitul și încetinește metabolismul, dar creșterea
în greutate se produce numai în cazul administrării
de tablete. În cazul astmului sau a anumitor boli
de piele pentru care se aplică sprayuri sau creme,
aceste efecte secundare nu sunt valabile.

Medicamente împotriva migrenelor

Și medicamentele împotriva migrenelor pot provoca
o creștere în greutate. Substanța activă Pizotifen
induce o creștere a apetitului și este folosită sub
formă de drajeuri tocmai ca stimulator pentru apetit.

Hormoni

În cantitate mai mare, estrogenul și progesteronul
conduc la o creștere în greutate. Contraceptivele
cu estrogen provoacă o reținere sporită a apei în
țesuturi și astfel o creștere în greutate. În cazul
contraceptivelor pe bază de progesteron, luarea în
greutate este provocată de un apetit sporit cauzat
de acestea.
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Sughițul

- cum putem scăpa rapid de el
Pentru o secundă, corpul dumneavoastră se pregătește să inspire.
Diafragma și musculatura adiacentă se contractă, cutia toracică se
extinde, aerul inspirat se lovește de glotă producând sunetul specific,
scurt și repetat.
Cauzele sughiţului

Iată care sunt câteva dintre posibilele cauze ale
sughițului:
• consumul de preparate/băuturi prea calde
sau prea reci;
• mese prea bogate;
• mâncatul şi băutul pe fugă sau fumatul;
• nervozitatea și agitația accentuată;
• simptome însoțitoare ale altor boli;
• reacții de iritație la nivel gastric sau esofagian.
Oscilațiile mari de temperatură irită stomacul
și diafragma. Nu consumați înghețată direct
din congelator, lăsați-o câteva minute la
temperatura camerei. Preparatele încălzite la
cuptorul cu microunde, supele și băuturile calde
trebuie lăsate să se răcească puţin înainte de a
le consuma. Persoanele care servesc masa pe
fugă înghit, de regulă, mult aer odată cu hrana.
Stomacul umplut în exces va crea presiune
asupra diafragmei.
În locul a trei mese bogate, încercați să
consumați 5 porții mai mici de-a lungul zilei.
Beți lichidele în liniște, nu vă grăbiți, mestecați
bolul alimentar. Veți evita astfel sughițul și veți
savura pe deplin preparatele culinare.

Remedii populare împotriva sughițului

De regulă, sughițul se oprește de îndată ce
diafragma se liniștește. Pentru scurtarea
acestui timp, multe persoane recurg la câteva
remedii populare împotriva sughițului:
• respirați într-o pungă de hârtie pentru a crește
concentrația de dioxid de carbon din sânge;
• beți un pahar cu apă;
• țineți-vă respirația și înghițiți în momentul
în care simțiți că se va produce sughițul.
Repetați de câteva ori;
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• acoperiți urechile, apăsați concomitent nările
și umflați obrajii în timp ce buzele rămân
închise;
• în șezut, îndoiți corpul în față, strângeți
genunchii și aplicaţi presiune asupra cutiei
toracice;
• mâncați puţin zahăr sau beți puțin oțet;
• rugați pe cineva să vă sperie.
Toate aceste metode populare se bazează pe
același principiu, acela de iritare a unei părți a
sistemului nervos vegetativ, și anume sistemul
nervos parasimpatic. Nervii anunță centrul
sughițului din creier și acesta se oprește.
Eficiența acestor metode nu a fost verificată
ştiinţific, însă ele merită încercate.

Sughițul cronic

Cei care se confruntă cu sughițuri care nu se
opresc după o zi întreagă sau care se repetă
frecvent ar trebui să consulte un medic,
deoarece în spatele acestora s-ar putea
ascunde afecțiuni severe. În plus, sughițul
constant afectează oxigenarea organismului.
Sughițul cronic este o afecțiune foarte rară și
afectează mai ales bărbații, în proporţie de
99,9% din cazuri.
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Stările de neliniște
În perioadele agitate, ducem lipsă deseori de timpul necesar relaxării și
acumulării de forță pentru a depăși problemele cotidiene. Deși cauzele
nervozității și neliniștii diferă, urmările sunt aproape întotdeauna la fel.
Corpului și spiritului le lipsește odihna. Nervozitatea și tulburările de
somn sunt deseori asociate. Tensiunea acumulată peste zi ne împiedică
seara să găsim o stare de liniște şi un somn odihnitor. Se instalează un
cerc vicios din care cu greu putem ieși.
Cauze

Fiecare dintre noi a trecut prin faze în care
nervozitatea sau tendințele anxioase ne-au
îngreunat abordarea solicitărilor de peste zi.
Printre cauzele condiționate de mediu se numără:
• stresul continuu în familie sau la locul de muncă;
• agitație zilnică provocată de presiunea termenilor
și a volumului excesiv de muncă;
• solicitări exagerate din partea celor din jur;
• suprastimulare;
• situații stresante de viață;
• factorii personali interni care includ:
așteptările mari pe care le avem față de noi
înșine; sensibilitatea exagerată la critica
celorlalți; dezamăgirile; imposibilitatea de a
ne delecta; predispoziție de a ne agita pentru
detalii minore.
Femeile suferă mai des de stări de neliniște
decât bărbații. Neliniștea și nervozitatea
sunt provocate și de schimbările hormonale
resimțite în timpul menopauzei.

Urmări

De regulă, fiecare fază de tensiune este urmată
de o fază de liniștire. În corp au loc reacții care
permit calmarea. Atunci când această stare de
calmare nu poate fi atinsă timp îndelungat, încep
să apară urmări. Capacitatea de combatere a
bolilor scade și devenim predispuși la infecții.
Consecințele pe termen lung sunt bolile severe
și deficiențe fizice asupra corpului. Similar
corpului, și psihicul are nevoie de timp pentru
recuperare. În caz contrar, se pot dezvolta stări
depresive care necesită tratament medical.
Temerile care se mențin pentru o perioadă mai
lungă de timp trebuie adresate unui medic cu
experiență care va putea stabili dacă temerile
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au dezvoltat deja caracterul unei boli.

Sfaturi pentru găsirea liniștii

Pentru a trata cu succes stările de neliniște,
este necesar să vă confruntați în mod sincer
cu propria situație de viață. Întocmiți o listă
a situațiilor în care neliniștea este maximă.
Încercați să vă gândiți apoi cum le puteți evita.
• În cazul unui volum de muncă exagerat, cereți
ajutorul celor din jurul dumneavoastră.
• Încercați să nu vă creaţi stări de stres.
• Atunci când nu reușiți să duceți la bun sfârsit o
sarcină, nu evitați să cereți ajutorul celor din jur.
• Încercați să excludeți activităţile inutile din
programul zilnic.
• Faceți un plan de lucru în fiecare zi. Planificațivă în mod conștient pauzele pentru detașare.
• Învățați să vă gândiți și la dvs. Fiecare persoană
are nevoie de pauză de relaxare.
• Atunci când nu reușiți să vă delectați în familie
sau la locul de muncă, mergeţi într-un alt loc:
o plimbare în parc, pe lângă apă sau în pădure.
• Cu circa 2 ore înainte de a merge la culcare,
încheiați programul zilnic. Luați-vă timp pentru
relaxare. Sunt eficiente ritualurile de seară.
• Dacă aveți probleme de relaxare, puteți urma
un curs pentru învățarea tehnicilor de detașare
(în cadrul școlii populare și a unor case de
sănătate).
Cei care nu reușesc să se liniștească din cauza
nervozității, a stării de neliniște și a tensiunii
continue, pot apela la remedii farmaceutice.
Tulburările psihice grave și bolile organice
necesită, însă, consultul unui medic.
În cazul în care suferiți de mai multă vreme de
stări de neliniște, vă recomandăm să solicitați
consultul medicului de familie.
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Sindromul
de tunel carpian

- cauză posibilă pentru amorțirea frecventă a mâinilor
Dacă sunteți o femeie cu vârsta cuprinsă între 40 și 60 de ani și vă
confruntaţi frecvent cu amorțirea mâinilor, este posibil să suferiți de
sindromul de tunel carpian. Acesta poate apărea și în rândul bărbaților,
dar și al femeilor din alte grupe de vârstă.
Ce este?

Tunelul carpian reprezintă o regiune între
încheietura pumnului și palma delimitată de
oasele carpiene și ligamentul carpian. Se află pe
partea internă a antebrațului din exterior, fiind
străbătut de numeroase tendoane. Pe lângă
acestea, tunelul este străbătut și de nervul carpian,
responsabil pentru mușchii flexori ai degetelor,
pentru strângerea pumnului, pentru senzația de
pe suprafața mâinii până la degetul mic. Tunelul
carpian este acoperit de un țesut conjunctiv - acest
ligament conferă sprijin și poziție tendoanelor.

Cum se formează?

Sindromul de tunel carpian apare atunci când
spațiul aflat la dispoziția tendoanelor și a nervilor
se îngustează. Posibile cauze: fracturi osoase;
reumatism; inflamații ale tendoanelor; munca
fizică prelungită; mersul cu cârje (de exemplu după
o operație). Această afecțiune se înregistrează mai
des în rândul persoanelor care suferă de diabet,
de o hipofuncție a glandei tiroide, în perioada
menopauzei – așadar, în cazul modificărilor sau al
dezechilibrelor hormonale, în rândul femeilor cu
vârsta cuprinsă între 40 și 60 de ani (de două ori
mai multe cazuri decât la bărbaţi). De regulă, este
afectată mai întâi o singură mână, apoi și a doua.

Cum se manifestă?

Indiciul tipic este senzația de amorțeală
a degetelor la mâna afectată, după somn.
Mișcările devin dureroase în special pentru
degetul mare, sunt resimțite ca mici șocuri
electrice și se pot extinde în întregul antebraț.
Dacă acest sindrom nu este tratat, după un timp
se observă că închiderea completă a pumnului
nu mai este posibilă, iar prinderea unei sticle și
pregătirea unei tartine devin imposibile.
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Cum îl recunoaștem?

În cazul resimțirii senzațiilor tipice de amorțire
și al reducerii constante a forței musculare, sunt
efectuate mai multe teste. Semnul HoffmannTinel pozitiv se înregistrează atunci când lovirea
ușoară deasupra nervului median determină
furnicături pe distribuția nervului. Semnul Phalen
este pozitiv atunci când furnicăturile pe distribuția
nervului median în primele trei degete sunt induse
de flexia încheieturii pentru 60 de secunde.
O altă metodă de diagnosticare constă în
măsurarea vitezei de conducere nervoasă. Astfel,
valorile nervului median periferic afectat sunt
modificate față de alți nervi. În cazul sindromului
sulcus-ulnaris, este afectat nervul ulnar. Acesta
este poziționat în interiorul cotului, în apropierea
osului, și este dureros la atingere. Atunci când
petreceți timp îndelungat cu coatele sprijinite de
birou sau cu mâinile pe tastatură, este posibilă
afectarea nervilor.

Cum poate fi tratat?

Nu se cunosc măsuri preventive. În stadiul
incipient se poate induce, cu ajutorul unei șine,
o poziție de repaus a articulației mâinii în timpul
nopții. În cazul unui diagnostic mai vechi, este
posibilă intervenția chirurgicală ca variantă
deschisă sau endoscopic. Varianta endoscopică
este însoțită de un pericol mai mare de afectare
a nervilor, însă cicatricea este semnificativ mai
mică. Imediat după operație se încep exercițiile de
mișcare, dar activitățile grele sunt permise numai
după șase săptămâni de la operație. Nervul se
reface în decursul unei luni, fibrele nervoase se
regenerează cu circa 10 mm, iar disconfortul
dispare în decurs de câteva luni.

AFECȚIUNI

Stenoza spinală
Statul în picioare și mersul au devenit insuportabile? Diagnosticul acestor
simptome ar putea fi stenoza spinală. Canalul spinal este localizat în șira
spinării și este cel care protejează măduva spinării. În cazul unei hernii de
disc, discurile vertebrale pătrund în canalul spinal și reduc spațiul disponibil
nervilor. Pe de altă parte, odată cu înaintarea în vârstă, articulațiile
intervertebrale, la fel ca și celelalte oase și articulații, se uzează.
Cauzele stenozei spinale

Artroza conduce la extracții osoase care
îngustează canalul spinal și reduc căile de
ieșire ale nervilor. Stenoza spinală se agravează
atunci când coloana este întinsă, deoarece
ligamentul flavum, care este mai degrabă scurt
și gros, îngustează și mai mult spațiul interior.
Prin îndoirea în față a coloanei vertebrale,
ligamentul se întinde și devine mai subțire, de
aceea se reduc și durerile.

Stenoza spinală: simptome și diagnostic

Stările de disconfort sunt tipice: în funcție
de poziția corpului apar și durerile de spate
și, deseori, durerile în picioare. Durerile
se agravează în poziție verticală și scad în
intensitate în timpul îndoirilor și al șezutului.
Deseori, se înregistrează și o senzație de
îngreunare și spastică în picioare, de amorțire
în șezut, care se întinde până în picioare.
Cu ajutorul radiografiilor, tomografiilor și al
examenului RMN, pot fi excluse alte afecțiuni
cum ar fi polineuropatia. Substanța de contrast
administrată intravenos (mielografia) indică
prezența respectivelor constricții. Stenoza
spinală apare, în principal, în zona lombară a
coloanei (stenoza spinală lombară). Mai rare
sunt stenozele spinale cervicale și cele toracice.

Tratamentul stenozei spinale

Terapia stenozei spinale începe prin măsuri
similare herniei de disc: gimnastică medicală,
medicamente
antiinflamatoare,
eventual
injecții cu cortizon în canalul spinal. Se
poate opta pentru corsete care să sprijine
menținerea coloanei într-o anumită poziție.
Dacă aceste măsuri nu îmbunătățesc
semnificativ simptomele stenozei spinale,
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este necesară intervenția chirurgicală. Sunt
posibile intervenții minim invazive și operaţii
clasice. În cazul intervențiilor minim invazive
sunt montate dispozitive de distanțiere spinală
(spacer), care extind canalul spinal și întind
coloana.

Intervenții chirurgicale: rezultate bune pe
termen lung

Pentru tratarea stenozei spinale este necesară
decompresia rădăcinilor nervilor. În trecut,
procedura
presupunea
o
laminectomie
completă. Aspectul problematic constă în
instabilitatea ulterioară care deseori rezultă
în spondilolistezis și alte disconforturi
care necesită o stabilizare suplimentară
(spondilodeză).
Din acest motiv, în prezent, în operația de
stenoză spinală se mențin procesele spinoase
și mici vertebre și sunt îndepărtate numai
protuberanțele osoase și ligamentul flavum
îngroșat. Procedurile de stabilizare ulterioară
sunt necesare numai în situațiile în care sunt
îndepărtate segmente osoase mai ample.
Efectele benefice sunt resimțite pe termen
lung, iar pacienții sunt scutiți ani de zile de
durerile specifice.

AFECȚIUNI

10sfaturi
pentru o viață
sănătoasă și lungă

Cei mai importanți factori sunt alimentația,
mișcarea și somnul, renunțarea la consumul
substanțelor nocive și abordarea unei atitudini
pozitive. Un stil de viață conștient vă va ajuta să
rămâneți în formă până la o vârstă înaintată.
Vă oferim 10 sfaturi pe care le puteți urma
pentru a vă păstra sănătatea și calitatea vieții
pe termen lung:

1. Alimentație sănătoasă

Consumați cel puțin cinci porții de fructe și
legume pe zi, preferabil crude. Puțină carne,
mulți carbohidrați vegetali, leguminoase din
plin, produse lactate slabe în grăsimi și puțină
grăsime.

2. Hidratare din plin

Pentru hidratare, folosiți apă, sucuri de fructe
sau ceai din plante, asigurând un consum de
minimum 2 litri de lichide zilnic.

3. Mișcare regulată

Orice formă de mișcare fizică ajută la creșterea
stării dumneavoastră de bine. Pentru evitarea
afecțiunilor, se recomandă cel puțin 30 de
minute de 5-7 ori/săptămână. Nu este niciodată
prea târziu să începeți practicarea unui sport.

4. Mult aer curat și lumină

Este important să ieșiți în aer liber în fiecare
zi, inclusiv iarna. Prin expunerea la lumină,
producem un transmițător neuronal, numit
serotonină, care ne ajută la îmbunătățirea stării
generale. Chiar și în zilele cu vreme mohorâtă,
lumina naturală este mult mai puternică decât
cea din interior. În plus, lumina este importantă
pentru producția de vitamina D, indispensabilă
pentru oase rezistente.

5. Relaxare pentru găsirea echilibrului

Tehnicile de relaxare, cum ar fi antrenamentul
autogen şi destinderea progresivă a mușchilor
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Fiecare își dorește să se mențină
sănătos și în formă, pentru cât mai
mult timp.
Cu ajutorul unui stil de viață
sănătos, ne putem aduce aportul
personal în acest sens.
folosind metoda Jacobsen sau Yoga vă vor ajuta
să regăsiți echilibrul și starea de liniște.

6. Program de somn suficient și regulat

Sistemul imunitar, digestia, sistemul circulator,
inima, sistemul nervos și creierul au nevoie de
somn pentru a se regenera. Studiile actuale
indică faptul că persoanele care dorm puțin,
în mod regulat, sunt predispuse unui risc mai
mare de a suferi un infarct.

7. Jogging mental regulat

“Munca lungește viața, lenea o scurtează”.
Acest proverb se aplică atât corpului nostru, cât
și psihicului. Pentru că, la fel ca şi musculatura,
şi creierul trebuie menţinut activ - şi anume pe
întreg parcursul vieţii. Pentru a vă menține în
formă din punct de vedere mental, trebuie să vă
antrenați zilnic materia cenușie.

8. Substanțe nocive, riscuri pentru
sănătate

Fumatul dăunează sănătății! Dar după 10 ani
de la renunțarea la fumat, riscul cancerului
de plămâni este egal cu cel al nefumătorilor.
Consumul moderat de alcool nu este, în
principiu, dăunător. Consumat cu măsură,
acesta poate avea chiar efecte pozitive.
Asigurați-vă, însă, că nu consumați mai mult de
un pahar mic de alcool, urmat de câteva zile de
pauză.

9. Relații sănătoase

Relațiile vii și împlinite încep dintr-o relație
sănătoasă cu sine și cu viața.

10. Atitudine pozitivă

Persoanele cu o atitudine pozitivă în viață dețin
strategii psihice mai bune de supraviețuire și
sunt mai dispuse să practice autoironia.

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.

ÎNGRIJIRE

Chiroterapia
Alături de osteopatie, chiroterapia se numără printre așa-numitele terapii
manuale, care includ mai multe direcții terapeutice ce implică tratarea
diferitelor afecțiuni și tulburări cu ajutorul mâinilor. Aceste tehnici nu se
numără printre procedurile naturopatice clasice, ci au fost dezvoltate la
sfârșitul secolului al 19-lea în Statele Unite ale Americii.
Chiroterapia (din limba greacă: cheir=mână) se
bazează pe principiul potrivit căruia multe dintre
tulburările fizice sunt cauzate de posturile
incorecte ale organismului sau de blocajele
articulare. Astfel, acestea nu sunt doar cauzele
durerilor de spate și de cap, ci și ale altor boli,
precum hipertensiunea, astmul, inflamațiile
urechii interne, sughițul sau intestinul iritabil.
Potrivit chiropracticienilor, multe dintre
afecțiuni pot fi tratate prin remedierea funcției
articulației afectate.

Blocajele articulare: simptome

Următoarele simptome pot indica un blocaj
în coloana vertebrală: dureri de spate, dureri
de ceafă și de cap, dureri în zona pieptului,
tulburări respiratorii, dureri în zona umerilor,
tinnitus cronic, amețeală, probleme de vedere.
Acțiunea extinsă a blocajelor articulare se
explică prin arcul reflex, așadar prin legăturile
nervoase care se desfășoară din articulație,
prin coloana vertebrală în organele afectate.
Această teorie nu a fost încă demonstrată
științific. Chiroterapia este conformă cu
medicina convențională în ceea ce privește
tratarea restricțiilor de mișcare în zona
coloanei vertebrale.
Gâtul rigid este provocat deseori de
blocaje în articulațiile dintre vertebre.
Mult timp s-a crezut că durerile de spate
sunt cauzate de ”dislocarea” coloanei,
însă, în prezent, este clar că în spatele
blocajelor articulare se ascund mușchii
tensionați.
Crampele
musculare
conduc la o iritare a nervilor, care pe
de-o parte mențin tensiunea mușchilor
și, pe de alta, iradiază durerea. Astfel,
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un gât rigid poate fi însoțit de dureri de umeri,
de cap, de senzație de amețeală sau tulburări
de vedere.

Metode de tratament

Printr-o mișcare specifică, bine orientată
sau printr-o rotație, chiroterapeutul poate
debloca anumite articulații. Iritația nervului
este întreruptă, tensiunea din mușchi scade și
articulația este eliberată. Terapeutul aplică un
impuls minim de forță asupra articulației, însă,
prin manevrarea oaselor, acestea pot produce
un sunet specific.
În același fel sunt tratate durerile localizate în
genunchi, coate sau șolduri. Cu toate acestea,
procedura chiropractică a coloanei nu este
complet lipsită de riscuri. Astfel, se recomandă
discutarea în prealabil a tuturor riscurilor pe
care o astfel de procedură le implică și apelarea
numai la terapeuți calificați.

ÎNGRIJIRE

Terapia Moxa
Terapia Moxa (numită și moxibustia) este o formă de acupunctură care
își are originile în medicina tradiţională chineză. Spre deosebire de
acupunctură, moxibustia este mai puțin cunoscută în țările vestice.
Tratament

Moxibustia constă în arderea unor cantități
mici de plante medicinale în punctele de
acupunctură de pe suprafața corpului. Pelinul
negru este printre cele mai folosite plante în
moxibustie. Pelinul negru conține elemente
active importante, în special uleiuri eterice, dar
și colină, rășină, vitaminele A, B, C și D, clorură
de potasiu, fier, magneziu.
Prin efectul căldurii din timpul arderii, este
stimulat sistemul meridian energetic, fiind
eliberată mai multă energie. În medicina
tradițională chineză, terapia Moxa este folosită
pentru prevenirea a diferite afecțiuni. Potrivit
unui vechi proverb chinez, nimeni nu ar trebui
să plece în călătorii fără a se încărca mai întâi
de Qi, energia vitală.

Tratament cu Moxa

Moxibustia poate fi realizată în diferite moduri:
metoda directă, metoda indirectă, conul Moxa,
acele moxa.
Important: terapia nu este realizată pe față si
nici pe țesuturile conjunctive.

Tratamentul Moxa direct și indirect

În cazul metodei directe, terapeutul așază sfera
de plante uscate pe punctele de acupunctură și
le incendiază. Acestea sunt aprinse ușor, până
când pacientul resimte senzația de căldură,
așa-numitul sentiment De-Qi, descris deseori
ca o durere ascuțită de arsură.
În funcție de durată, metoda directă poate
conduce la formarea de bășici și ulterior
cicatrici. Această formă este dureroasă și este
folosită aproape exclusiv în China. În Europa este
mai răspândită metoda indirectă. Ca protecție
împotriva arderii sau pentru accentuarea
efectului sunt folosite felii de ghimbir, usturoi
sau sare. Odată ce pacientul resimte căldura
în punctul de acupunctură, sfera moxa este
mutată în următorul punct. Fiecare punct de
acupunctură trebuie încălzit de 6-8 ori.
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Conul Moxa

Planta medicinală poate fi folosită și sub
forma unui con de hârtie subțire, în interiorul
căruia se află planta uscată care se aprinde
la un capăt. Terapeutul se apropie constant cu
vârful fierbinte de punctele de acupunctură (la
0,5-1 cm) până când persoana tratată resimte
sentimentul De-Qi. Și în acest caz procesul este
repetat până când se observă înroșirea clară a
pielii.

Moxa cu ace de acupunctură

În plus, amestecul de plante medicinale poate fi
așezat pe acele de acupunctură deja introduse.
Prin această metodă, căldura pulberii calde este
transmisă prin ac direct în piele. O ședință durează,
în medie, 15-30 minute și este repetată după mai
bine de o zi și, apoi, după pauze mai lungi (în total
până la opt tratamente). Ulterior, este suficientă
aplicarea de doze la intervale de 7-10 zile.

Domenii de aplicare ale terapiei Moxa

Moxibustia este recomandată în tratarea răcelilor
provocate de umezeală, dar și a altor afecțiuni
care au caracter cronic precum bronșita cronică,
astmul cronic, depresii, stări de epuizare
ulterioare bolilor cronice, reacții de extenuare.
Similar acupuncturii, și moxibustia este folosită
în tratarea durerilor, spre exemplu a migrenelor
și a durerilor de cap, dar și a afecțiunilor
aparatului locomotor, a vertebrelor și lumbago.
Terapia Moxa poate fi aplicată direct de
pacienți după un instructaj detaliat din partea
terapeutului. Cea mai sigură metodă este
cea indirectă, folosind conul Moxa. Orientativ,
medicul marchează cu o cariocă punctele de
acupunctură alese pentru tratament.

Complicații

Terapia Moxa ar trebui evitată în cazul
afecțiunilor acute, stărilor febrile, hipertensiunii,
insomniilor, dar și în timpul menstruației.

ÎNGRIJIRE

Produsele
cosmetice

- valabilitatea și depozitarea lor
În condiții corecte de depozitare, cele mai multe produse cosmetice au
o valabilitate relativ lungă. Cosmeticele cu o valabilitate mai mică de
30 de luni trebuie prevăzute cu o dată de expirare, care își pierde, însă,
valabilitatea în momentul desigilării ambalajului.
Depozitare

De obicei, putem observa cu ochiul liber atunci
când produsul devine inutilizabil: când culoarea
și mirosul se modifică sau când ingredientele
cremelor se separă, acestea nu ar mai trebui
folosite. Ca regulă generală, produsele
cosmetice trebuie depozitate în spații uscate și
reci, însă nu în frigider, deoarece temperaturile
joase pot crea probleme emulsiilor (apa și
grăsimea se separă), pudrele încep să formeze
bulgări, iar rujurile își pierd din culoare.

Valabilitate

Vă oferim, mai jos, câteva valori de referință
pentru produsele cu termen lung de valabilitate:
• cremele de ochi sunt valabile până la patru
luni deoarece conțin puțin conservanți, pentru
a nu afecta ochii;
• după desigilare, rimelurile sunt valabile timp
de 3-6 luni, însă trebuie schimbate imediat
după orice infecție oculară. Tușurile lichide sunt
valabile până la opt luni;
• autobronzantele trebuie folosite în cel mult
jumătate de an, altfel proprietățile acestora
scad;
• cremele și măștile, fie că sunt pentru
față sau pentru corp, au o valabilitate de
aproximativ un an după deschidere. Odată
ce uleiurile și apa se separă, acestea nu
ar mai trebui folosite;
• fondurile de ten sunt valabile
aproximativ un an;
• ojele sunt valabile aproximativ un
an în sticluțele desigilate. După acest
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interval, se întăresc și devin mai greu de aplicat;
• parfumurile sunt valabile și până la doi ani
dacă sunt păstrate în spații reci și întunecate.
De îndată ce culoarea parfumurilor se modifică,
conținutul parfumului nu mai este cel original;
• produsele de curățare pot fi folosite fără
probleme și până la 2 ani, iar cele cu conținut
de alcool chiar și 3 ani;
• rujurile sunt valabile până la 3 ani în ambalajul
original, sigilat. Evitați expunerea rujurilor la
soare;
• pudra în formă presată poate fi folosită până
la cinci ani. Nu uitați să curățați, respectiv
să înlocuiți regulat, pensulele sau buretele
aplicator.
• deodorantele au cea mai lungă valabilitate și
pot fi folosite fără probleme până la uscare.

ÎNGRIJIRE

Ulcerul

complicații
și îngrijire

Respectarea tratamentului și renunțarea la alcool, nicotină și cofeină
sprijină procesul de vindecare în cazul ulcerului. Consumul de alimente ușor
digerabile, împărțite în mai multe mese, mici (circa 5/zi), nu suprasolicită
stomacul, permițându-i să se golească la intervale mai mici. Dumneavoastră
țineți cont de aceste obiceiuri și de recomandările medicului?
Cauze

Fumatul, consumul de alcool și cofeina provoacă
iritarea mucoasei gastrice și apariția leziunilor. În
cazul resimțirii unor dureri, nu este recomandată
apelarea imediat la medicamente analgezice.
Acestea trebuie administrate numai după
consultarea medicului.

Complicații

Dacă nu respectați un program strict, există
posibilitatea apariției unor complicații precum: șoc
hemoragic, perforare, penetrare, pilorostenoza
(îngustarea orificiului piloric). Pentru ulcerul
sângerând (gastric sau duodenal), tratamentul
cu analgezice sau în combinație cu cortizon este
cel mai important factor de risc. Bărbații de peste
60 de ani, care prezintă complicații, sunt mai
expuși riscului de sângerare. Aproximativ 10% din
toate cazurile de ulcer sângerează, iar 10% din
sângerări se sfârșesc fatal. Sângerările cronice
pot fi depistate doar cu ocazia examinărilor de
rutină. Printre simptome se numără pierderea
masivă de sânge (sânge roșu eliminat prin scaun,
vărsături cu sânge și șoc hemoragic). În acest
caz, sistemul circulator trebuie stabilizat prin
transfuzii de sânge și glucoză. După sau în timpul
stabilizării sistemului circulator, se va încerca
localizarea endoscopică a sursei de sângerare și
ameliorarea acesteia.
Dacă tehnicile endoscopice nu au rezultat, se va
încerca oprirea sângerării pe cale chirurgicală.
Îndepărtarea unei porțiuni de stomac este
necesară în zilele noastre doar în cazuri foarte
izolate.

Aveți ulcer perforat?

Perforațiile sunt mai frecvente în cazul ulcerului
duodenal. Cel mai important factor de risc, în
acest caz, constă în administrarea anumitor
antinevralgice. Sunt tipice durerile care se
instalează spontan în abdomenul superior cu
răspândire în spate. Radiografiile cavității toracice
vor indica prezența aerului sub cupola diafragmei.
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Medicul chirurg va solicita imediat o operație de
urgență. De regulă, aceste ulcerații sunt cusute
sau secționate.

Știați că ulcerul se vindecă și spontan?

Există studii științifice care au demonstrat
că aproximativ 40-50% dintre pacienți s-au
vindecat prin tablete placebo, spontan. Eficiența
medicamentelor antiacide o depășeste cu puțin
pe cea a medicamentelor placebo. Aproximativ
80% dintre pacienți suferă un ulcer recurent
în termen de un an, în cazul în care pentru
vindecarea ulcerațiilor anterioare au fost folosite
medicamente de inhibare a secrețiilor de acid. De
ce? Prin acești inhibitori nu se distrug bacteriile
Helicobacter pylori care formează ulcerul.
Tratamentul convențional vindecă ulcerația
lent și nu conferă nici o protecție împotriva unui
ulcer recurent, care se formează într-un an de la
sfârșitul tratamentului în 60-80% dintre cazuri.
Ulcerele necomplicate sunt tratate ambulatoriu
și nu necesită repaus la pat. Scopul tratamentului
constă în oprirea rapidă a durerilor, vindecarea
ulcerului și profilaxia recurenței.

Cum obținem succes în tratarea ulcerului?

Tratarea cu succes a unui ulcerații este posibilă
doar dacă pacientul respectă tratamentul de
eradicare în mod consecvent. După șapte zile,
tratamentul se finalizează. În condiții normale,
vindecarea ulcerului se produce în termen
de patru-opt săptămâni. La opt săptămâni
după începerea tratamentului de eradicare, se
realizează o endoscopie. În acest moment, între
85-90% din ulcerații sunt complet vindecate.
Dacă prin gastroscopie se constată că infecția
nu este vindecată în totalitate, sunt prelevate
probe de țesut din marginea ulcerațiilor și de la
bază. Dacă metoda eradicării s-a dovedit eficientă
și eventualitatea malignității a fost exclusă,
tratamentul va continua timp de patru săptămâni
cu ajutorul unui inhibitor cu pompă de proton.

ÎNGRIJIRE

Depunerile
de pe
limbă
Cunoaștem
cu
toții
depunerile de pe limbă,
pe care le observăm,
în special, dimineața.
De regulă, nu ar trebui
să ne îngrijoreze, însă
când depunerile sunt
foarte puternice, s-ar
putea să vă confruntați cu
o ciupercă. Limba reprezintă
oglinda tractului intestinal.
În funcție de depunerile de pe
limbă, medicii pot detecta prezența
anumitor afecțiuni.
Limba sănătoasă

Limba sănătoasă are o culoare roșu-deschis și
un strat albicios, care indică faptul că stomacul
a digerat corespunzător hrana. Dacă urmăriți
cu atenție aspectul limbii, puteți detecta
eventualele semnale de alarmă privind starea
sănătății dumneavoastră.
Nu vă exagerați însă capacitățile personale
de diagnosticare. Propria diagnosticare nu ar
trebui să înlocuiască vizita la medic.

Depunerile de pe limbă

• Papilele limbii sunt mărite și au o culoare
roșiatică: această stare indică o boală
infecțioasă precum scarlatina.
• Depunerile de culoare aproape neagră pot
reprezenta efectele secundare ale tratamentului
cu antibiotice.
• Limba inflamată, de culoare roșu aprins: este
posibilă o carență de vitamine. De asemenea, poate
indica o anemie sau prezența unui tip de diabet.
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• O limbă deosebit de mare poate apărea ca
urmare a unei afecțiuni a glandei tiroide sau a
unei tumori craniene.
• O limbă puternic inflamată poate indica
prezența unei alergii și poate pune viața în
pericol.
• Limba uscată poate indica prezența unei
afecțiuni la nivelul pancreasului.
• O limbă roșie, alături de alte simptome
precum dureri de cap, presiune intercostală,
crampe abdominale, poate indica o afecțiune
la nivelul tractului gastro-intestinal, afecțiuni
hepatice sau cardiace.
• Limba subțire, mată, poate indica prezența
unei anemii, o afecțiune intestinală sau poate
apărea în urma unui tratament cu antibiotice.
• Limba cu amprente ale dinților sau depuneri
neregulate (limba-hartă): poate indica un
eventual bruxism (scrâșnit din dinți).

ÎNGRIJIRE

Curățarea
urechilor
- cât de necesară este?

Vreți să îndepărtați ceara din urechi la fel cum vă suflați nasul? Nici nu
se pune problema. Spre deosebire de un nas congestionat, ar trebui să
reflectăm puțin dacă urechile trebuie curățate sau nu.
Atenție la curățarea cu bețisoare

Cunoaștem cu toții bețișoarele cu vată. După
introducerea bețișoarelor în urechi, acestea
se colorează în galben. Majoritatea oamenilor
trec cu vederea faptul că o mișcare nepotrivită a
bețișorului poate avea urmări foarte neplăcute,
cum ar fi împingerea cerii în timpan sau
obturarea canalului auditiv, situație care se
încheie doar la medicul de familie, prin spălarea
canalului auditiv cu apă caldă, pentru curățare.
Obturarea canalului auditiv devine evidentă
abia mai târziu, când observăm o scădere a
capacității de auz.

Ceara din urechi

Ceara din urechi are un rol de
protecție împotriva bacteriilor.
Culoarea galben este cauzată
de
secrețiile
glandelor
sudoripare și sebacee ale
organului auditiv extern,
particule de piele și
impurități din exterior.
Termenul
științific
pentru
ceara
din
urechi este cerumen.
Acesta conține enzime
speciale
precum
lisozima, care este
capabilă să distrugă
pereții bacteriilor și
agenții patogeni.
Așadar,
evitați
să
vă curățați prea des
urechile.
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Cum ar trebui să ne curățăm urechile?

Canalul auditiv dispune de un mecanism
propriu de curățare. De aceea este suficient
dacă ștergem urechile cu un prosop moale sau
cu un bețișor cu vată (dar cu acesta din urmă nu
foarte des).

ALIMENTAȚIE

Alimente care ne
binedispun
Bananele, fructele exotice precum ananasul, smochinele proaspete,
papaya și avocado constituie surse de substanțe bioactive valoroase,
vitamine și minerale, dar și de bună dispoziție. Acestea conțin serotonină,
responsabilă pentru buna dispoziție. Se recomandă, în special, fructele
bine coapte, cu un conținut mare de carbohidrați. Pe lângă acestea, din
când în când, se recomandă și o bucățică de ciocolată.
Alimentele bogate în carbohidrați combat
stările de proastă dispoziție

În timpul sezonului rece, nivelul de serotonină
din sânge este scăzut. Mecanismul său de
control diferă în funcție de intensitatea luminii
și de durata orelor de lumină din timpul zilei.
Primăvara, barometrul dispoziției crește. Cei
care doresc să stimuleze producția de serotonină
pot încerca acest lucru prin alimentație.
Din păcate, serotonina este conținută numai
de câteva alimente. De cele mai multe ori
este formată în creier din triptofan, parte
componentă a proteinelor. Corpul nu poate
forma singur triptofanul, aşa că este necesară
obținerea acesteia din alimente. Astfel, cu
cât alimentația conține mai mult triptofan, cu
atât mai bine putem produce serotonină. Iată
câteva alimente care conțin triptofan: alunele
caju, alunele braziliene, amarant, alac, brânză,
germenii de grâu și produsele din boabe de
soia. Pentru a vă asigura că triptofanul ajunge
în cantitate suficientă în creier, are nevoie și de
carbohidrați suficienți. Cea mai simplă metodă:
o porție de cartofi copți cu brânză și verdețuri.

Ciocolata: alimentul dulce cu efect
garantat

Ciocolata este recunoscută pentru efectul
benefic pe care îl are asupra dispoziției,
deoarece provoacă o creștere a nivelului de
serotonină din creier. Carbohidrații prezenți în
ciocolată stimulează producția de insulină din
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pancreas. Ciocolata aparține „dietei de bună
dispoziție”. Atenție, evitați excesele. Câteva
bucăți de ciocolată vă vor determina să vă
simțiți bine, însă tabletele întregi vă vor îngrășa.
În plus, aminoacizii, bazele proteinelor, sunt
transportați în musculatură. Excepția este
aminoacidul triptofan. Dat fiind faptul că acesta
nu este transportat, crește concentrația din
sânge și, astfel, cea din creier, triptofanul fiind
transformat în serotonină. Acest transmițător,
deseori numit “hormonul fericirii”, reglează,
printre altele, ritmul de somn, libidoul și
temperatura corpului.

MIȘCARE

Terapia fizică
Când încep să apară durerile în mușchi și articulații, masajele și
tratamentele calde au, de regulă, un efect benefic. Durerile musculare nu
sunt singurele care pot fi alinate prin terapia fizică. Terapia fizică este o
subclasă a fizioterapiei, în care se reunesc formele medicale de tratament
bazate pe metode fizice.
Astfel, alături de masaje și tratamente termice,
se apelează și la tratamente care presupun
curent continuu, cu raze infraroșii și UV,
tratamente acvatice și alte metode mecanice,
precum drenajul limfatic.
Medicina fizică și de reabilitare include prevenția
secundară,
identificarea,
diagnosticarea
specializată, tratamentul și reabilitarea în cazul
bolilor și a urmărilor acestora, prin metodele
terapiei fizice, terapiei manuale, proceselor
naturiste, balneoterapiei și climatoterapiei,
precum și stabilirea unui plan de reabilitare.

Cui se adresează terapia fizică?

Metodele de terapie fizică sunt aplicate pentru
alinarea durerilor și a tulburărilor provocate de
uzura resimțită după operații, după accidente,
atacuri cerebrale. Cu ajutorul terapiei fizice
se încearcă restabilirea funcției normale,
eliberarea pacientului de dureri, redarea
mobilitații și îmbunătățirea calității vieții. Prin
îmbunătățirea circulației și a administrării de
nutrienți în diferitele țesuturi, se îmbunătățește
capacitatea de reacție și condiția fizică generală
a organismului.

Activ și pasiv

În terapia fizică, există măsuri active şi măsuri
pasive. Printre măsurile active prin care cel
în cauză trebuie să contribuie în mod activ la
recuperare, se numără gimnastica medicală,
terapia prin mişcare şi terapia respiratorie.
Măsurile pasive cuprind, printre altele,
balneoterapia, electroterapia, împachetările
calde, terapia cu ultrasunete, etc.

Anamneza detaliată este esențială

Datorită diversității posibilitaților de tratament
pe care le presupune terapia fizică, selectarea
terapiei corecte este foarte importantă.
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Spre exemplu, în cazul persoanelor mai în
vârstă se înregistrează afecțiuni și afecțiuni
cronice precum hipertensiunea, diabetul sau
insuficiența cardiacă. Acestea ar putea limita
aplicarea anumitor măsuri terapeutice, cum
ar fi gimnastica medicală. Dat fiind faptul că
măsurile fizice influențează direct funcțiile
organismului, este importantă luarea în
considerare a modificărilor speciale în funcția
organelor.
Odată cu înaintarea în vârstă, inima și sistemul
circulator fac față mai greu stresului, iar
elasticitatea pielii scade. Țesutul conjunctiv,
țesutul de sprijin pentru schelet și oase, dar
și sistemul vascular își reduc din elasticitate
comparativ cu anii tinereții. În plus,
sensibilitatea nervilor pielii scade, la fel și masa
musculară. Toți acești factori trebuie luați în
considerare, spre exemplu, dacă urmează să
fie efectuate exerciții de gimnastică medicală.
Amploarea, durata și echipamentele folosite
trebuie adaptate în mod corespunzător.
Terapia fizică trebuie să țină întotdeauna
seama de starea de sănătate a pacientului.
Această regulă se aplică în cazul tuturor
pacienților, însă cu precădere în cazul celor
în vârstă. Indiferent dacă vorbim de masaj,
de balneoterapie, electroterapie, etc., terapia
fizică este istovitoare pentru organism – direct
și indirect. Așadar, înainte de începerea terapiei,
terapeutul trebuie să se familiarizeze cu
pacientul și cu afecțiunile de care acesta suferă,
pentru a putea estima gradul de intensitate
la care poate fi supus. De asemenea, este
importantă stabilirea unui obiectiv împreună
cu pacientul, în cadrul întregului plan de
tratament. Succesul tratamentului este posibil
numai prin contribuția pacientului mai ales în
ceea ce privește măsurile fizice active.

MIȘCARE

Ergonomia la birou
- poziția corectă

Orele întregi petrecute cu ochii în monitor și șezutul în aceeași poziție
ne pot afecta sănătatea. Cei care își aranjează biroul în mod ergonomic
previn riscurile de sănătate.
Ce înseamnă ergonomia?

Ergonomia este știința performanțelor fizice
și a limitelor acestora în rândul oamenilor din
câmpul muncii, a modului în care condițiile de
muncă se potrivesc persoanelor.
Condițiile ergonomice de lucru constau în
asigurarea unui monitor de înaltă rezoluție, a
unei surse de lumină optimă, a unei distanțe
corecte de amplasare a monitorului și a
temperaturii potrivite a încăperii. Importantă
este și adaptarea birourilor și a scaunelor
pentru angajați. Un scaun de birou trebuie
adaptat la înălțimea celui care îl ocupă.

Testarea atentă înaintea cumpărării

Cei care stau mereu în aceeași poziție pe scaun
își supun coloana unei presiuni unilaterale.
„Șezutul dinamic” poate preveni această
problemă. Poziția corpului trebuie, aşadar,
să fie permanent schimbată. Scaunul potrivit
trebuie să permită, prin construcția sa, să
ne mişcăm pe el, să stăm aplecați în față sau
rezemați pe spate. Nu există scaunul potrivit
pentru toți. Acesta trebuie testat atent înainte
de a-l cumpăra.

Poziția fixă pe cinci roți

Scaunul trebuie să fie fixat pe cinci roți, să nu se
clatine și să fie ușor de reglat. Spătarul trebuie
să susțină forma naturală a coloanei. Partea din
față a suprafeței de șezut trebuie să fie rotunjită
și capitonată, pentru a preîntâmpina dereglarea
circulației sângelui în picioare. Importantă este
și libertatea de mișcare a picioarelor. Înălțimea
mesei de lucru trebuie adaptată la cea a
scaunului și invers.
Înălțimea corectă de șezut înseamnă că
picioarele trebuie să formeze un unghi de 90 de
grade sau ușor mai mult în zona genunchiului
atunci când talpa este pe pământ. Același unghi
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trebuie format și în zona cotului atunci când
antebrațele sunt sprijinite pe planul de lucru.
Dacă înălțimea mesei de lucru nu poate fi
setată, se poate folosi un sprijin pentru picioare.
Genunchii și coapsele nu trebuie să se lovească
de masă.

Pauzele din fața monitorului

Spațiile de muncă amenajate incorect pot avea
efecte dăunătoare și asupra sănătății ochiilor.
Aceștia pot suferi de suprasolicitare. Poziția
ideală a monitorului trebuie stabilită astfel încât
direcția privirii să fie paralelă cu fereastra și
sursa de lumină. Distanța monitorului pornit
față de ochi trebuie să fie între 50-70 cm.
În timpul lucrului, capul trebuie menținut
în poziție naturală și nu înclinată. Postura
incorectă, prelungită, ne poate afecta spatele,
umerii și ceafa, putând conduce și la tulburări
de circulație sau de inimă. O recomandare
practică: nu așezați pe birou toate actele de
care aveți nevoie.

Mișcarea regulată

Persoanele care își petrec întreaga zi la birou
ar trebui să opteze pentru un program activ
seara. Doar așa veți putea crea un echilibru
între programul stresant din fața monitorului și
postura fixă a corpului din timpul șezutului.

LA DRUM
CU ALPHEGA

Terasele
Drăgăşaniului
Arome tari de toamnă
E toamnă. Culorile, mirosurile şi aromele îşi fac iar de cap, şi nu doar
în padure, ci şi în vie, unde strugurii ne invită să-i cunoaştem cu toate
simţurile. Unde ar putea fi o experienţă mai complexă decât într-o
podgorie? Pe terasele Drăgăşaniului, din judeţul Vâlcea, acolo unde mai
multe crame, înlănţuite prin rădăcinile viţei de vie şi prin dragostea faţă de
struguri, tradiţie şi licoarea zeilor, îşi împart una dintre cele mai rodnice şi
pitoreşti zone vini-viticole ale ţării. Haideţi cu noi, aşadar!
Istoria locului

Cultivarea viţei de vie în zona Drăgăşaniului,
pe Valea Oltului, are o tradiţie de sute de ani,
podgoria Drăgăşani fiind una dintre cele mai
renumite din România şi acoperind o suprafaţă
de 16.000 de hectare. Chiar în centrul oraşului,
veţi găsi Muzeul Viei şi Vinului, adăpostit într-o
frumoasă clădire de patrimoniu, restaurată
recent. De aici aflăm că, încă din anul 1437,
satele Dobruşa, Şerbăneşti şi Mamu, de
lângă Drăgăşani, sunt obligate prin hrisovul
din această dată la vinăriciu - dare de vin,
asupra viilor cultivate pe dealurile Oltului din
străvechime. Tradiţia s-a menţinut, indiferent de
tumultul evenimentelor istorice, de ocupaţiile
străine şi de revoluţiile sociale sau industriale.

Cum planificăm vizita la cramă

Turismul viticol începe să se dezvolte din
ce în ce mai mult în România, însă în zona
Drăgăşaniului am întâlnit cei mai deschisi şi
mai prietenoşi reprezentanţi ai cramelor, care
au fost dispuşi să îşi răpească aproximativ 2
ore pentru vizita noastră, chiar în perioada de
recoltare. Așadar, trebuie să ştiţi că aici veţi fi
primiţi, în urma unei comunicări anterioare, şi
a stabilirii cu reprezentanţii cramelor a tipului
de vizită pe care doriţi să o faceţi, aproape
indiferent de perioada anului. Este esenţial să

62

urmăriţi paşii indicaţi pe paginile de Internet
ale acestora. O vizită la cramă poate să includă
de la un tur al cramei, până la o degustare
însoţită de preparate locale sau doar de gustări,
o incursiune în istoria fiecărei crame, a tipului
de vinuri produse şi o plimbare în vie. Iar când
strugurii sunt pe rod, vă asigurăm că nu veţi mai
dori să plecaţi de acolo.

Oamenii şi vinul

Iată ce am aflat noi, pe scurt, întrucât vă invităm
şi pe dumneavoastră să descoperiţi această
zonă şi minunatele ei roade. Domeniul Ştirbey
este unul dintre cele mai vechi din ţară, deţinut
de familia princiară Ştirbey încă de acum 300 de
ani şi redescoperit de moştenitoarea familiei,
Baroana Ileana Kripp-Costinescu, în anul
1999. Aici veţi regăsi soiuri precum Negru de
Drăgăşani şi Novac, soi unic născut în podgoria
Drăgăşani, Crâmpoşie selecţionată, al cărei
nume indică origini preromane, fiind chiar
blazonul zonei Drăgăşani, Fetească Regală
şi Tămâioasă Românească, alături de soiuri
internaţionale, toate vinificate impecabil din
soiuri pure. Mirosul, gustul şi aroma fiecaruia
vă vor învălui simţurile.
Strâns legată de Domeniul Ştirbey este şi
Crama Bauer din vecinătate, fondată în 2012,
de către oenologul Oliver Bauer, ale cărui

creativitate şi dăruire s-au materializat în unele
dintre cele mai fine şi delicate vinuri, cu ajutorul
unor procese tehnologice unice la noi în ţară.
Vinul ORANGE, produs prin metode antice,
este o încântare a simţurilor, provenind din
struguri absolut sănătoşi şi perfect copţi dintr-o
plantaţie de Sauvignonasse veche, de peste 40
ani – Via Rozopol.
Un alt soi unicat, cultivat şi valorificat de Crama
Bauer este Petit Verdot, a cărui aromă este mai
degrabă condimentată decât fructată. Aici, veţi
fi invitaţi la degustare chiar pe prispa casei, de
unde priveliştea către Râul Olt este mirifică, iar
via se revarsă în valuri către vale.
O altă cramă, ceva mai nouă, însă foarte
bine pregătită pentru a primi turişti, atât
pentru degustare, cât şi pentru o ședere mai
îndelungată în zonă, la propria pensiune,
este Crama Drăgaşi, situată între cele două
menţionate anterior. Aici, experienţa vizitei
va fi completată, în funcţie de preferinţe, de o
degustare a preparatelor culinare desăvârşit
alese şi prezentate, dar mai ales gătite.
O bogăţie de gusturi şi arome vă va delecta şi
veţi fi plimbaţi prin toate nuanţele, de la alb la
roşu intens, pe un scaun orientat spre Olt.
Via este încă tânără, iar vinurile
sunt mai jucăuşe.

Nu plecaţi prea repede, ci intraţi pe plantaţie,
unde veţi putea degusta soiuri precum Pinot
Gris, Sauvignon Blanc, Cabernet Franc, chiar
din via în care cresc atât de frumos.

Iar asta nu este tot...

Cele trei crame se află pe Strada Dealul Olt,
chiar deasupra oraşului Drăgăşani, însă, de
acolo de sus, pari a fi într-o altă lume. Pentru
a le vizita pe toate şi a putea trăi o experienţă
cât mai complexă, vă recomandăm să zăboviţi
în zonă cel puţin două zile.
Dacă vă pasionează acest domeniu, trebuie să
ştiţi că în împrejurimile Drăgăşaniului se află
şi alte crame, precum Avincis, Casa de vinuri
Isărescu, Via Sandu, Crama Spârleni, iar spaţii
de cazare veţi găsi negreşit.

Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour

Știați că...

... lungimea coloanei vertebrale este de aproximativ 73 cm la bărbaţi şi 63 cm la femei?
... coloana vertebrală reprezintă, în medie, 40% din lungimea totală a corpului?
... folosim cel puțin 36 de mușchi când zâmbim?
... nasul este sistemul nostru personal de aer condiționat: încălzește aerul rece, răcește
aerul fierbinte și filtrează impuritățile?
... pe măsură ce înaintăm în vârstă, creierul pierde aproape un gram pe an?
... dacă vei clipi cu un ochi, vei mișca peste 200 de mușchi?
... este nevoie de până la 6 luni pentru ca o unghie să crească de la rădăcină la vârf?
... culoarea ochilor este determinată de cantitatea de melanină din iris?
... lipsa somnului poate afecta creierul în mai multe moduri și îţi poate încetini reacțiile?
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