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SFATUL SPECIALISTULUI
Aici găsești informații 
proaspete despre 
cele mai recente 
descoperiri în 
domeniul sănătății 
și al stării de bine și 
diverse sfaturi utile și 
curiozități medicale.

Ai auzit de regimul fructarian? 
Fructarienii sunt o minoritate în expansiune care se hrănesc 
preponderent cu tot ce înseamnă fructe, de la cele exotice 
la cele locale, și ale căror performanțe fizice au fost măsura-
te cu de-amănuntul, dovedind o excelentă formă internă (să-
nătate optimă) și externă (greutate și tonus excelent). Chiar 
dacă stilul lor de viață este o excepție, ce putem învăța de 
aici este că chiar și una-două săptămâni în care ne propu-
nem să excludem alimentele procesate și să le înlocuim 
cu minimum o masă de fructe pe zi (poate fi micul-dejun, 
prânzul sau cina), reprezintă o bună variantă de detoxifiere 
atunci când ne simțim corpul greoi și obosit.

Știai că prin strânsul 
mâinii se transferă 
mai mulți germeni 
decât prin sărut? 
Mâinile nostre 
intră în contact cu 
milioane de germeni 
și bacterii zilnic.
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ȘTIAI CĂ...
dacă vrei să-ți amintești ce visezi tot ce 
trebuie să faci este să iei un supliment de 
vitamina B6, conform publicației Journal 
Perceptual and Motor Skills? Vitamina 
B6, care se regăsește în fasole, pește, 
avocado, crește nivelul de serotonină, 
ceea ce ajută să ai mai mult somn REM 
(faza de visare). 

Cinci uleiuri cu reputație 
științifică ce-ți vor aduce beneficii 
incontestabile pentru sănătate:
Cimbru: dezinfectează și ajută sistemul  
respirator în același timp.
Mentă: relaxează căile respiratorii,  
te trezește și te energizează.
Lavandă: relaxant, îmbunătățește calitatea 
somnului, ameliorează migrenele. 
Bergamotă: inhalat, reduce producția de  
cortizol (hormonul stresului) în 15 minute,  
potrivit Complementary Medicine Research. 
Mușețel: când este aplicat pe piele, ajută la 
reducerea inflamațiilor. Dar este indicat și în 
problemele de somn. 

6.000 și 9.000 de pași efectuați zilnic scad 
semnificativ riscul de boli cardiovasculare 
pentru persoanele în vârstă. Acesta este rezultatul unui studiu 
efectuat pe 20.000 de subiecți din Statele Unite și alte 42 țări 
și publicat în jurnalul Circulation. În comparație cu persoanele 
care au mers 2.000 de pași, cercetătorii au descoperit că 
aceia care au mers între 6.000 și 9.000 de pași zilnic au 
redus riscul de boli cardiovasculare cu 40-50%.  

Sănătate ∙ 5 



FARMACISTUL 
DR.MAX  
ne vorbește despre 
insuficiența 
cardiacă

Farmacist
Mihaela Nica

Inima este unul dintre organele vitale care 
pompează sângele în organism. Insuficiența 
cardiacă afectează funcționarea inimii, nemai- 
îndeplinindu-și rolul. Peste un milion dintre 
români suferă de insuficiență cardiacă, astfel  
calitatea vieții este puternic influențată.

Simptome
• Unul dintre cele mai frecvente semne ale 
insuficienței cardiace este dificultatea de a res-
pira la eforturi mici, pe care, înainte, pacientul 
putea să le facă fără nicio problemă.
• Reținerea apei în organism, umflarea vizibilă 
a gleznelor, acumularea de lichid la nivelul 
abdomenului.
• Treziri nocturne, cu senzație de sufocare și 
necesitatea pacientului de a sta pe mai multe 
perne pentru a respira mai ușor.
• Bătăi neregulate și rapide ale inimii, pulsul 
crescut sunt semne des întâlnite în cazul paci-
enților cu insuficiență cardiacă.
• Dureri sau amorțeli la nivelul brațelor sau al 
picioarelor.
• Oboseală, slăbiciune, deoarece inima nu 
poate pompa destul sânge în organism.
• Tuse severă, uneori însoțită de spută roz.
• Pacientul poate resimți senzație de greață 
sau preaplin.
• Nevoia imperioasă de a urina în timpul nopții.
• Slăbirea memoriei, dezorientarea, confuzia 
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sunt semne care indică faptul că organele nu 
primesc necesarul de sânge și din această 
cauză nu funcționează corespunzător.

Cauze
Insuficiența cardiacă este o afecțiune care se 
dezvoltă treptat, fiind determinată de diferite 
afecțiuni sau factori:
• afecțiunile cronice – hipertensiunea arterială, 
ateroscleroza, infarctul de miocard, aritmiile, 
anemia;
• fumatul – substanțele nocive deteriorează 
sănătatea vaselor de sânge;
• vârsta – odată cu trecerea anilor, mușchiul 
cardiac devine mai rigid și funcționează mai 
greu, dar există și cazuri de pacienți tineri care 
suferă de insuficiență cardiacă;
• valorile crescute ale colesterolului, deoare-
ce determină îngustarea vaselor de sânge;
• istoricul familial, predispoziția spre a mani-
festa insuficiență cardiacă este mai mare dacă 
au existat cazuri în familie;

• sexul – bărbații sunt mai pre-
dispuși să sufere de insuficiență 
cardiacă decât femeile;
• confundarea simptomelor insu-
ficienței cardiace cu cele ale unor 
boli necardiace precum anemia 
severă, boli endocrinologice sau 
pulmonare poate determina agra-
varea stării pacientului.  

Cine pune diagnosticul?
Medicul cardiolog este cel care 
va pune diagnosticul în urma unui 
examen clinic, investigații speci-
fice (analize de laborator, test de 
efort, EKG, ecografie cardiacă, 
ecocardiografie). Cardiologul va 
stabili perioada de timp la care 
pacientul trebuie să revină pentru 
reevaluarea stării sale de sănătate. 
Dacă starea pacientului se modi-
fică, medicul trebuie informat. El 
poate cere investigații suplimen-
tare pentru a exclude alte posibile 
afecțiuni. 

Complicații
Acestea pot pune în pericol viața 
pacientului. Statisticile arată faptul 
că 30% din cazuri ajung la spital în 
stadii agravante ale bolii. De cele 
mai multe ori sunt afectate și func-
țiile hepatice, pulmonare și renale.

În cazul apariției unei dureri 
toracice care depășește zece 
minute și nu se ameliorează la 
repaus sau determină pierderea 
conștienței, se recomandă a se 
apela 112.
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 Doamna Popovici întreabă:  
Ce suplimente aș putea să iau pentru 
o bună funcționare a inimii?  
Insuficiența cardiacă este o afecțiune care nu 
se vindecă, dar se poate trata. Este important 
să colaborați cu medicul curant. Pe lângă trata-
mentul medicamentos, vă pot ajuta suplimen-
tele cu:
• omega 3 are efecte benefice asupra siste-
mului cardiovascular, contribuind la scăderea 
trigliceridelor și a colesterolului „rău”- LDL;
• păducelul asigură un aport bogat de nutrienți 
pentru menținerea sănătății inimii. Este benefic 
persoanelor după vârsta de 50 de ani pentru 
îmbunătățirea circulației sanguine la nivelul 
inimii și activarea circulației cerebrale;
• suplimente care conțin potasiu și magne-
ziu, deoarece potasiul contribuie la menținerea 
tensiunii arteriale în limite normale și la buna 
funcționare a sistemelor muscular și nervos. 
Magneziul menține echilibrul electrolitic și 
reduce oboseala;
• carnitina fortifică aparatul cardiovascular și 
este cardioprotectoare prin reducerea coles-
terolului;
• coenzima Q10 este un antioxidant produs de 
către organism, dar după vârsta de 30 de ani 
producția sa scade.  De-a lungul timpului 
s-a observat că administrarea coenzi-
mei Q10 pacienților care urmează 
să aibă intervenții chirurgicale pe 
cord poate sprijini funcțiile inimii și 
poate scădea incidența aritmiilor 
în timpul recuperării. Beneficiile 
coenzimei Q10: susține sistemul 

imunitar și aparatul cardiovascular, 
are rol anti-aging, reglează nivelul 
de zahăr din sânge. Coenzima 
Q10 poate influența efectul medi-
camentelor anticoagulante.
• extractul de măslin împiedi-
că depunerea colesterolului pe 
artere, iar tensiunea arterială se 
menține în parametrii optimi;
• L-arginina ajută la menținerea 
aparatului cardiovascular;
• ginko biloba îmbunătățește 
circulația sanguină;
• resveratrolul asigură energia 
necesară contracției normale a 
mușchiului cardiac;
• vitamina E are efect cardiopro-
tector;

Mai multe informații sunt disponibile 
pe www.drmax.ro dar și pe  

facebook.com/drmaxfarmacie.
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Iau tratament, cum altfel aș putea 
preveni agravarea stării mele?
• reduceți aportul de sare;
• monitorizați aportul de lichide și evitați bău-
turile cu adaos mare de zahăr și cafeină;
• consumați cât mai multe fructe și legume, 
produse lactate cu conținut mic de grăsimi;
• evitați expunerea la temperaturi extreme;
• exercițiile fizice moderate vă pot îmbunătați 
rezistența la efort;
• mențineți greutatea în limite normale;
• odihniți-vă suficient;
• păstrați o atitudine pozitivă, evitați emoțiile 
negative și stresul;
• evitați alimentele bogate în grăsimi;
• urmați tratamentul recomandat de medic;
• controlați-vă tensiunea arterială și încercați 
să o țineți sub control; 
• înscrieți-vă în programe de reabilitare car-
diovasculară;
• evitați îmbrăcămintea strâmtă care poate 
determina formarea de cheaguri;
• ascultați sfaturile cardiologului;
• administrați medicamente antiinflamatoare 
doar la recomandarea medicului.

• nattokinaza protejează vasele 
de sânge prin reducerea riscului 
formării trombilor și creșterea elas-
ticității capilarelor.

Când mergem la medic?
• Dacă observăm că reținem apă 
în organism sau creștem brusc în 
greutate.
• Dacă avem tuse persistentă cu 
spută albă sau roz.
• Dacă avem bătăi rapide ale 
inimii.
• Dacă pierdem capacitatea de 
concentrare.
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NICIODATĂ SINGURI la Centrul 
de Socializare al Seniorilor
Centrul de Socializare al Seniorilor, cel mai recent program lansat de Asociația 
Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor în luna iulie a lui 2022 cu sprijinul 
farmaciilor Dr.Max, continuă să crească și să pună zâmbete pe fețele a peste  
125 de seniori din București și din împrejurimi.

NEVOIA VÂRSTNICILOR de 
a se întâlni, a se împrieteni, a 
socializa, de a alunga singu-
rătatea și de a își deschide 
orizonturile sunt obiective 
principale pentru Asociația 
Niciodată Singur. La Centrul 
de Socializare vârstnicii au un 
program divers de activități 
unde toate aceste nevoi se 
împlinesc și unde, mai mult, 
sunt mereu primiți cu căldură 
și cu o vorbă bună.
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C.E., 73 ani, beneficiară a centrului din august, 2022

„Mi-am format o rutină de 
care nu mă mai pot lipsi. Vin 
cu bucurie aproape zilnic la 
activitățile de la Centru, simt 
că am mai multă energie, 
un elan pe care nu l-am mai 
simțit de mult timp, zâmbesc 
mai mult și mă bucur de 
prezența noilor mei prieteni!”

Gândit să fie altfel, Centrul de Sociali-
zare al Seniorilor vine în întâmpinarea 
intereselor și problemelor seniorilor 
beneficiari și oferă activități diverse edu-
cative, culturale sau distractive, la care 
vin specialiști care răspund întrebărilor 
vârstnicilor și le oferă acestora informații, 
idei de petrecere a timpului liber sau de 
dezvoltare personală.

Moderatorii care susțin activități lunare 
pe Intrarea Mântuleasa la numărul 4 sunt 
oameni minunați, cu drag de oameni 
și de a face bine, implicați și dedicați 
cauzei vârstnicilor singuri și se asigură 
că orice întrebare își găsește un răs-
puns, că orice supărare se transformă în 
zâmbet și mai ales că toți beneficiarii se 
simt extraordinar.

„Ceea ce ar fi trebuit să fie o singură 
activitate la lansarea Centrului, s-a 
transformat într-o frumoasă colabo-
rare ce continuă lună de lună. Am 
întâlnit o echipă dornică și hotărâtă 
să facă cu adevărat ceva pentru seni-
ori, să dezvolte programe cu adevărat 
benefice. Atât de fain e cu ei, încât 
m-am înscris și ca voluntar al Asocia-
ției Niciodată Singur, iar acum, pe lân-
gă activitățile pe care le desfășurăm 
la centru, am ales să am și un bunic 
cu care sa împart energie și frumos.”

Toni Besnea, moderator de activități la Centrul de Socializare al Seniorilor
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ÎN CELE 7 LUNI DE ACTIVITATE, Cen-
trul de Socializare al Seniorilor a găzduit 
ateliere creative, prezentări pe multe 
subiecte de interes pentru vârstnici. Au 
fost medici și specialiști în domeniul 
sănătății care au răspuns la întrebări, 
cursuri de tehnologizare, un club de as-
trologie, sesiuni de întrebări cu avocați, 
șezători de tricotat, serbări lunare ale 

beneficiarilor aniversați, cursuri de dans 
și yoga, vizite la muzeu, grupuri de spri-
jin moderate de un psiholog, sesiuni de 
terapie prin râs, recitaluri și spectacole 
de teatru, activități inter-generaționale, 
expoziții, prezentări de oportunități de 
voluntariat pentru seniori, jurnaliști care 
i-au ajutat pe seniori să înțeleagă mai 
bine mass media.

„Eu vin zilnic la Centru. Copiii de aici 
(n.r. echipa asociației) chiar se sperie 
dacă lipsesc vreodată. Mie îmi place 
mult să vorbesc! După ce mi-am 
pierdut soția și am rămas singur mi-a 
fost foarte greu să nu mai am cu cine 
să împart o vorbă. Aici am găsit locul 
perfect pentru a avea parteneri de 
discuție în fiecare zi. Stau la povești 
și cu cei de vârsta mea, dar și cu cei 
tineri de aici și mă bucur de fiecare 
întâlnire. Sunt mai senine zilele în 
care vin la Centru.”

N.N., 81 ani, beneficiar al centrului din iulie, 2022
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PROGRAMUL CONTINUĂ ȘI ÎN ACEST AN, cel puțin la fel de 
divers, cu speranța că vom ajunge la și mai mulți beneficiari 
vârstnici, care resimt singurătatea și nevoia de a socializa, care 
sunt dornici să participe la gama complexă de activități dedica-
te pe care Centrul de Socializare al Seniorilor le-o oferă.

Centrul de Socializare al Seniorilor este sprijinit de Farmaciile Dr.Max și  
este situat pe Intrarea Mântuleasa nr. 4, sector 2, București, iar activitățile se 
desfășoară de luni până vineri, începând cu ora 10:00. Persoanele de peste  
65 de ani care se confruntă cu singurătatea și se pot deplasa singure se pot 
înscrie foarte simplu, făcând o vizită la Centru.

„Sunt aici mereu cu un zâmbet cald, 
seninătate și deschidere față de proble-
mele cu care seniorii vin la Centru. Încă 
din prima zi de activitate a Centrului am 
dorit să menținem și să creștem acest 
loc ca un sanctuar al prieteniei pentru 
acești oameni minunați care au atât de 
mare nevoie să le reamintim cât sunt 
de valoroși, apreciați și relevanți pentru 
societate. Cel mai mult mă bucură să 
văd prieteniile care s-au legat aici, să 
aflu că ele continuă și în afara Centrului. 
Este minunat să știi că ai ajutat oamenii 
să lege relații de prietenie când aveau 
cea mai mare nevoie de ele. Am fost 
extraordinar de fericit să aud că membri 
ai centrului au plecat în excursii de câte 
o zi, că la finalul activității de la centru 
au plecat împreună la restaurant, că  
se sună, se caută și sunt importanți  
unul pentru celălalt.”

Valentin Georgescu, coordonatorul 
Centrului de Socializare al Seniorilor
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Balsam de buze cu lanolină, 
15 g
Balsam de 
buze pentru 
îngrijire zilnică, 
cu lanolină 
și unt de 
shea. Testat 
dermatologic.

Vitamina C Long Effect Forte 
1000 mg, 30 cpr. elib. prel.*
Susține funcționarea normală a  
siste-mului imunitar și contribuie la  
reducerea oboselii și a extenuării. 
Asigură eliberarea treptată a  
vitaminei C.

NOUTĂȚI DIN PORTOFOLIUL DE PRODUSE DR.MAX

*Aceste produse sunt suplimente alimentare și nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea 
cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj ale acestora. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă 
medicului sau farmacistului. 

Natural săpun 
lichid, 500 ml
Curăță delicat  
și îngrijește 
pielea mâinilor.

Hemo șervețele umede,  
30 buc.
Curăță blând și reduc disconfortul 
din zona anorectală, având efect 
calmant și astringent. Ușor de 
utilizat, ideale pentru igiena zilnică.

14 ∙ Sănătate – noutăți



Miniorganizator 
medicamente 7 zile, 1 buc.
Compartimentare individuală, etanșă, 
pentru fiecare zi a săptămânii.

Organizator medicamente 
7x4, 1 buc.
Organizator de medicamente 
săptămânal. Compartimente 
zilnice detașabile.

NOUTĂȚI DIN PORTOFOLIUL DE PRODUSE DR.MAX

*Aceste produse sunt suplimente alimentare și nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea 
cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj ale acestora. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă 
medicului sau farmacistului. 

Vitamina D Baby, 10 ml*
Contribuie la menținerea sănătății 
sistemului osos 
și a dinților, la 
funcționarea 
normală a 
sistemului 
imunitar și 
la absorbția 
calciului și a 
fosforului.

Vitamina C Baby, 25 ml*
Contribuie la 
funcționarea 
normală a 
sistemului 
imunitar 
și crește 
absorbția 
fierului.
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GASTRITA ȘI ULCERUL 
„ÎNFLORESC“ PRIMĂVARA 

SE SPUNE CĂ PRIMĂVARA se 
reactivează gastrita și ulcerul, iar 
persoanele care au aceste pro-
bleme cu stomacul resimt mult mai 
acut durerile în acest sezon. 

Gastrita este o inflamație, o iri-
tație sau eroziune a mucoasei sto-
macului, care poate apărea brusc 
sau treptat. Ea poate fi cauzată de 
consumul excesiv de alcool, văr-
sături cronice, stres sau utilizarea 
anumitor medicamente, cum ar 
fi aspirina sau alte medicamente 

antiinflamatoare. De asemenea, 
poate fi cauzată de Helicobacter 
pylori (H. pylori), o bacterie care 
trăiește în mucoasa stomacului, de 
un reflux biliar (un retur de bilă în 
stomac din tractul biliar), de infecții 
cauzate de bacterii și virusuri.

Dacă gastrita este lăsată 
netratată, poate duce la o pierde-
re severă de sânge (hemoragie 
digestivă superioară) și poate 
crește riscul de a dezvolta cancer 
de stomac, iar infecția poate duce 
la ulcere.
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duodenale sunt mai frecvente 
decât ulcerele gastrice. Compara-
tiv rare sunt ulcerele esofagiene, 
care se formează în esofag și sunt 
adesea rezultatul expunerii la 
medicamente, cum ar fi anumite 
antibiotice sau antiinflamatoare 
sau abuzul de alcool.

Până la mijlocul anilor 1980, 
se spunea că ulcerul se formea-
ză ca urmare a stresului, a unei 
predispoziții genetice la secreția 
excesivă de acid din stomac și a 
obiceiurilor proaste ale stilului de 
viață (inclusiv consumul excesiv de 
alimente grase, alcool, cofeină și 
tutun).

Cercetările efectuate de la 
mijlocul anilor 1980 au arătat că 
bacteria Helicobacter pylori(H. 
pylori) este prezentă în peste 90% 
din ulcerele duodenale și în apro-
ximativ 80% din ulcerele gastrice. 

Mai există și alți factori care 
par să contribuie, de asemenea, 
la formarea ulcerului, în special la 
cineva cu H. pylori: de exemplu, 
utilizarea excesivă a analgezicelor 
fără prescripție medicală (cum ar 
fi aspirina, ibuprofenul și naproxe-
nul), consumul intens de alcool, 
stresul psihologic, fumatul.

Alte studii arată că ulcerul la 
stomac este mai probabil să se 
dezvolte la persoanele în vârstă. 
Acest lucru se poate datora fap-
tului că artrita este răspândită la 
persoanele în vârstă, iar atenuarea 
durerii de artrită poate însemna 

Care sunt simptomele 
gastritei? 
Te roade stomacul mai des în 
acest sezon? Ai dureri între mese 
sau chiar noaptea? Posibil să fie 
o gastrită. Simptomele gastritei 
variază de la persoană la persoa-
nă. Cele mai frecvente simptome 
includ: greață sau tulburări de sto-
mac recurente; balonare; durere 
abdominală; vărsături; indigestie; 
senzație de arsură; sughiț; pierde-
rea poftei de mâncare; vărsături 
cu sânge sau „în zaț de cafea”; 
scaune negre, gudronate. 

Pentru a diagnostica gastrita, 
medicul îți va face o anamneză,  
va chestiona istoricul tău medical 
personal și familial, îți va face o 
evaluare fizică amănunțită și apoi 
îți va recomanda oricare dintre 
următoarele teste:
• endoscopie superioară.  Medi-
cul va verifica dacă există infla-
mație și poate efectua o biopsie 
– procedură în care recoltează 
o probă minusculă de țesut și o 
trimite la laborator pentru analiză;
• analize de sânge; 
• test de sânge ocult în fecale –  
verifică prezența sângelui în sca-
un, un posibil semn de gastrită.

Ulcer la stomac
Ulcerele sunt găuri sau rupturi în 
căptușeala protectoare a duode-
nului (partea superioară a intes-
tinului subțire) sau a stomacului 
- zone care vin în contact cu acizii 
și enzimele stomacului. Ulcerele 
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administrarea de doze zilnice de 
aspirină sau ibuprofen.

Odată cu înaintarea în vârstă, 
pilorul (valva dintre stomac și 
duoden) se relaxează și permite 
excesul de bilă să se infiltreze în 
stomac și să erodeze mucoasa 
stomacului.

Cum sunt diagnosticate 
ulcerele?
Dacă medicul tău crede că ai 
ulcer gastric sau duodenal, după 
un examen fizic îți va recomanda 
câteva teste, inclusiv endosco-
pia și testul pentru H. pylori. S-ar 
putea să ți se ceară să bei un 
lichid lăptos numit bariu înainte de 
a efectua radiografii ale stomacu-
lui (radiografie cu tranzit baritat). 
Această băutură acoperă sistemul 
digestiv și face ca probleme pre-
cum ulcerul să apară mai clar.

Tratament medicamentos 
și regim alimentar
Tratamentul gastritei și ulcerului se 
face la indicația medicului. Medi-
camentele sunt recomandate în 
funcție de cauze, dacă e prea mult 
acid gastric, se vor indica medi-
camente antiacide, care reduc 
cantitatea de acid gastric, dacă e 
vorba de o infecție sunt necesare 
antibiotice; mai pot fi prescrise 
medicamente anti-secretorii, 
alcalinizate dar și medicamente 
care protejează mucoasa gastrică. 
Stilul de viață trebuie schimbat, 

și în mod special alimentația, care trebuie să 
excludă alimentele picante, preparatele prăjite 
și băuturile carbogazoase. Tutunul, cafeaua 
și alcoolul irită mucoasa gastrică, deci trebuie 
limitate sau chiar eliminate.

Mesele servite la ore regulate sunt extrem 
de importante, ținându-se cont de trei mese 
principale și două gustări, intervalul dintre ele 
să nu depășească mai mult de trei-patru ore de 
la prima masă până la următoarea. Atenție la 
cantități: nici prea mari pentru a îngreuna diges-
tia, nici prea mici!

Algacid, 14 pl.
Dispozitiv medical sub 
formă de plicuri unidoză, 
utile în contracararea 
refluxului gastro-
esofagian și a senzațiilor 
de arsură. Protejează 
mucoasa gastrică.
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VIRUSURILE RESPIRATORII 
provoacă boli ce afectează nasul, 
gâtul și căile respiratorii, inclusiv 
plămânii. Virozele sunt provocate 
de diverse virusuri cum ar fi virusul 
gripal, adenovirusul, rinovirusul 
sau virusul sincițial respirator, iar 
în ultimii ani, SARS-CoV-2 (cauza 
COVID-19). La majoritatea persoa-
nelor ele declanșează simptome 
ușoare. Excepție fac, însă, copiii 
mici, persoanele în vârstă și cele 
cu boli cronice, la care virozele 
respiratorii pot da simptome mai 
grave.

Se răspândesc de la o persoa-
nă la alta prin inhalarea picăturilor 
aruncate în atmosferă de o per-
soană infectată atunci când aceas-
ta respiră, tușește sau strănută. Se 
mai pot transmite prin atingerea 
unei suprafețe sau a unui obiect 
contaminat de o persoană infecta-
tă care a tușit sau a strănutat, apoi 
atingerea cu mâna contaminată a 
propriilor ochi, nas sau gură.
Simptomele virozelor respiratorii 
pot fi diferite în funcție de virusul 
care cauzează boala și chiar și 
persoane infectate cu același virus 
pot avea simptome și grade de 
severitate diferite. Cu toate aces-
tea, există simptome care sunt 
comune multor virusuri respiratorii.  

Acestea includ febră, tuse, secreții nazale, 
strănut, dureri în gât, cefalee, dureri musculare, 
oboseală și stare generală de rău. Simptomele 
sunt adesea ușoare sau moderate, dar unii 
oameni se pot simți foarte rău, lucru cauzat 
de complicațiile apărute ca urmare a agravării 
infecției. Cele mai frecvente complicații includ 
bronșiolita, bronșita, laringita, pneumonia, sinu-
zita acută și infecțiile acute ale urechii.

În general virozele respiratorii se tratează 
la domiciu cu antiinflamatoare, antitermice și 
analgezice pe lângă un regim alimentar ușor și 
hidratare corespunzătoare.

 Atenție!  Virozele respiratorii nu se tratează 
cu antibiotice, pentru că acestea nu au efect 
asupra virusurilor, ci doar asupra bacteriilor. 

Solicită sfatul medicului dacă simptomele se 
agravează sau dacă te confrunți cu o scurtare a 
respirației care face dificilă desfășurarea activi-
tăților obișnuite.

VIROZELE RESPIRATORII

Majoritatea oamenilor poate gestiona 
afecțiunile respiratorii în siguranță acasă, 

cu odihnă, antitermice, antiinflamatoare 
și analgezice comune și cu o hidratare 

corespunzătoare. 

Dr. ALINA GHIDION, medic specialist medicină de familie
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CALCULII RENALI, supranumiți și litiază sau 
pietre la rinichi sunt niște agregate minerale  
cel mai frecvent constituite din oxalat și fosfat 
de calciu, acid uric și fosfat amoniaco-mag- 
nezian. Majoritatea calculilor renali sunt sufi-
cient de mici pentru a fi eliminați prin urinare, 
asta însemnând că pot fi eliminați prin trata-
ment, la domiciliu.

În cazul calculilor de mici dimensiuni, pro-
cesul de eliminare durează de obicei una-două 
zile, este dureros și poate fi însoțit de episoade  
intermitente de durere, colicative. Pentru a 
diminua simptomele neplăcute, respectiv 
durerea, medicul poate recomanda un medica-

CE SUNT CALCULII RENALI?  
Prevenție și tratament

ment antiinflamator nesteroidian. 
În același scop el va mai putea 
recomanda alfa-blocante (medi-
camente care ajută la eliminarea 
calculilor) și medicamente antis-
pastice. În perioadele intermitente, 
când durerea dispare, se reco-
mandă creșterea raportului de 
lichide (apă, ceaiuri). În episoadele 
de durere acută aportul de lichide 
trebuie redus semnificativ.

Calculii renali de dimensiuni 
prea mari pentru a fi eliminați în 
mod natural, sunt, de obicei, înde-
părtați prin intervenție chirurgicală. 
Principalele tipuri de intervenții 
chirurgicale pentru îndepărtarea 
pietrelor la rinichi sunt litotriția cu 
unde de șoc (utilizarea ultrasune-
telor), ureteroscopia și nefrolitoto-
mia percutanată.

Cel mai bun mod de a preveni 
pietrele la rinichi este alimentația 
echilibrată și un consum optim de 
lichide. Băuturile precum ceaiul, 
cafeaua și sucul de fructe pot 
conta pentru aportul de lichide, 
dar apa este cea mai sănătoasă 
opțiune. Ar trebui să bei mai mult 
când este cald sau când faci 
exerciții fizice pentru a înlocui 
lichidele pierdute prin transpirație. 
În funcție de tipul de pietre pe 
care îl ai, medicul te poate sfătui 
să reduci consumul anumitor tipuri 
de alimente.

Șef lucrări SIMONA HOGAȘ, medic primar nefrologie
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ASTENIA DE PRIMĂVARĂ este un 
sindrom marcat de un grup de modificări 
fiziologice care apar atunci când organis-
mul se adaptează la schimbările climati-
ce, legate de anotimpuri. 

Termenul „astenie” înseamnă o lipsă 
de vigoare sau o scădere a forței fizice.  
Există astenia funcțională, care este 
legată de factori precum stresul, anxieta-
tea și stările depresive, și există astenia 
organică, legată de probleme cardiace, 
boli pulmonare și alte patologii. Timpul 
este esențial în clasificarea asteniei. Este 
oboseală prelungită când depășește 
o perioadă de o lună, în timp ce dacă 
aceste simptome durează mai mult de 
șase luni, este un caz cronic.

Cauzele pot fi stabilite pe baza 
schimbărilor fiziologice din organism în 
încercarea de a se adapta la schimbările 
climatice. Acestea includ modificări ale 
luminii, temperaturii, umidității și presiunii 
atmosferice. În afară de aceasta, interfe-
rența cu reglarea ritmurilor circadiene și 
biologice poate juca un rol în dezvolta-
rea acestei probleme. O dietă dezechili-

Cum combatem ASTENIA?
brată, stresul și sedentarismul pot agrava 
această problemă.

Simptomele asteniei de primăvară 
sunt: oboseala și disconfortul general, 
scăderea energiei, apetitului și libidoului, 
lipsa de concentrare și a capacității de 
memorare, iritabilitate, nervozitate, anxie-
tate, tulburări de somn.

Cum poți combate astenia?
Pentru a preveni și combate simptomele 
asteniei de primăvară se recomandă:
• o alimentație sănătoasă bogată în 
fructe și legume, în special cele cu un 
conținut ridicat de vitamina C, fără ali-
mente cu zahăr, procesate sau fast-food;
• 1,5-2 litri de apă pe zi, fără băuturi 
alcoolice, zaharoase și energizante;
• 30 de minute de activitate fizică zilnic;
• evitarea fumatului;
• minimum opt ore de somn pe noapte.

Iată câteva alimente eficiente în com-
baterea simptomelor asteniei: portocale-
le, lămâile, kiwi-ul, ciupercile, semințele 
de dovleac, migdalele, iaurtul, usturoiul, 
spanacul, cartofii dulci, bananele.
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FRUMUSEȚE  
de primăvară 

PRODUSELE DE ÎNGRIJIRE 
zilnică, precum și cele de machiaj 
– au cu toate o dată de expirare. 
Câteodată, acestea învechesc și 
cel mai bine este să le aruncăm 
fără regrete: în loc să strângem o 
mulțime de produse care ne aglo-
merează trusa, geanta sau sertarul 
fără să ne fie cu adevărat de folos, 
este sănătos este să facem spațiu 
pentru lucruri noi, care ne plac și 
de care avem nevoie în prezent. 
În continuare, îți oferim detalii 
despre ce ar trebui să nu lipseas-
că niciunei femei din arsenalul de 
frumusețe, ținând cont că primă-
vara este anotimpul reînnoirii – și 
merităm să ne răsfățăm cu câteva 
noutăți – și, mai ales, că vremea 
caldă care vine necesită câteva 
produse specifice care să ne facă 
să arătăm și să ne simțim cât mai 
bine în pielea noastră.

Crema hidratantă  
de zi cu zi 
Fiecare femeie are un tip de ten 
diferit – de la pigment la textură 
și la aspect general – dar crema 
cu care ne dăm zilnic pe față 
trebuie să fie „perechea noastră 
ideală”. Întocmai ca unui partener 
potrivit de viață, acest produs 
este important să fie compatibil 
cu tipologia noastră specifică de 
piele și să fie baza de la care por-
nim în fiecare dimineață, imediat 
după ce ne spălăm pe dinți și pe 
față. Posibil să încercăm mai multe 
mărci și formule până ajungem la 

La început de sezon este momentul 
perfect să ne actualizăm conținutul 
trusei cosmetice. Vedem ce rămâne,  
ce adăugăm, la ce renunțăm pentru  
a face loc frumuseții.
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Pentru că este primăvară, pentru 
îngrijirea tenului îți recomandăm să 
încerci un produs nou, cu o textură mai 
lejeră decât cea a cremei pe care ai 
folosit-o pe timp de iarnă.

cea mai bună, însă atunci când o 
cremă ne priește, chipul nostru se 
transformă la câteva minute după 
ce o aplicăm și masăm în piele: 
arată proaspăt, catifelat, radios și 
odihnit. Recomandăm întotdeauna 
alegerea unui produs specific vâr-
stei: nu folosi la 30 de ani o cremă 
anti-îmbătrânire destinată persoa-
nelor de 50+, de exemplu. 

Produsele de acoperire
Din arsenalul oricărei femei – fie 
că merge la birou, la cumpărături 
sau la o plimbare în oraș – nu poa-
te să lipsească acel produs care 
îi dă tenului un aspect uniform, 
acoperă înroșelile sau petele și 
maschează porii măriți. În funcție 
de cum arată în mod natural pielea 
lor, unele femei preferă fondul de 
ten – o formulă clasică cu capa-
citate mărită de camuflaj, și pe 
care este important să o găsim cât 
mai aproape de pigmentul nostru 
natural, pentru a nu arăta ca o 
mască prin comparație cu pielea 
de pe brațe/mâini și gât/decolteu. 
Alternativa mai lejeră – se întinde 
mai repede și ușor și nu necesită 
alegerea exactă a nuanței – este 
orice BB sau CC Cream, care 
se potrivește perfect cu timpul 
primăvăratic de acum. În ambele 
cazuri – și pentru fond de ten, și 
pentru BB Cream –, pentru o aco-
perire eficientă, recomandăm și un 
produs separat corector pentru a 
camufla coșurile, colorațiile, riduri-
le fine sau cicatricile.

Fardul pentru buze, 
pleoape și pomeți
Un strop de culoare care ne 
atinge chipul ne transformă instant 
în versiunea noastră cea mai 
atractivă. Pentru trusa de cosme-
tice pe care o purtăm cu noi în 
geantă, acum putem economisi 
și spațiu și bani achiziționând un 
produs 3-în-1, care vine, de obicei, 
sub forma unui fard cremos și care 
se poate aplica cu degetul curat 
direct pe buze, pe obraji și/sau 
pe pleoape. Pentru acest sezon, 
recomandăm nuanțe clasice de 
roz suav sau piersică pârguită, 
care se pot accentua în funcție de 
cât de tare apeși, tapotezi și fixezi 
produsul pe fiecare dintre aceste 
zone-cheie.
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DUPĂ VÂRSTA DE 30 DE ANI, 
femeile încep să remarce mici 
schimbări și degradări ce apar în 
mod firesc pe corpul lor. Cu fieca-
re decadă din viață, transformările 
devin mai evidente din cauza 
faptului că producția de substanțe 
din interior încetinește sau chiar se 
oprește – un proces natural de îm-
bătrânire al organismului, care însă 
poate provoca emoții negative 
atunci când ne privim în oglindă. 
Colagenul se diminuează de la 
30 de ani, iar în jurul vârstei de 
45-50 de ani, atunci când majori-
tatea femeilor intră la menopauză, 
nivelul de estrogen și alți hormoni 
se modifică și el.

Aceste procese nu trebuie să 
ne alarmeze, întrucât fac în mod 
natural parte din ciclul vieții, iar 
vestea bună este că dacă nu le 
neglijăm, există multiple formule 
disponibile în farmacii sau online 
care să ne ajute fața și corpul să 
se găsească în cele mai bune 
versiuni ale lor posibile, indiferent 

Suplimente  
pentru 
FRUMUSEȚE

că avem 40, 60 sau 70 de ani. Alături de o 
dietă sănătoasă și un stil de viață care include 
mișcare, activitate fizică și activitate mentală, 
iată câteva sugestii generale de substanțe ce 
pot fi suplimentate cu succes:
• colagenul și peptidele de colagen; 
• acidul hialuronic;
• acizii grași polisaturați omega-3 și omega-6;
• antioxidanții;
• ceramidele;
• biotina;
• diverse combinații de vitamine și minerale 
pentru față, păr și/sau unghii.

Având de ales dintre zeci de mărci și formu-
le simple sau complexe, te sfătuim să consulți 
farmacistul pentru a-ți recomanda formula potri-
vită pentru vârsta și nevoile tale specifice. 

Biotin Plus, 60 cpr. film.
Are rol în menținerea sănătății pielii, a părului și a unghiilor. 
Reduce oboseala și extenuarea, ajută la metabolismul ener-
getic normal și contribuie la o performanță mentală normală.

28 ∙ Îngrijire și frumusețe





PENTRU O HIDRATARE SĂNĂTOASĂ 
ȘI CORECTĂ, e nevoie să te îngrijești de 
mai multe aspecte, după cum urmează:
• Bea un pahar mediu de apă plată 
cu lămâie înainte de cafea și/sau micul 
dejun. Dimineața, după ce te trezești, 
ficatul și rinichii au nevoie să fie „spălați” 
în substanțe alcaline, prin care primesc 
combustibilul pentru a funcționa corect. 
Lămâia stoarsă în 250 ml de apă (la 
temperatura camerei sau puțin încălzi-
tă) alcalinizează și învigorează sistemul 
digestiv.

Câteva picături de uleiuri 
esențiale (de trandafir, 
lavandă, mușețel, mușcată, 
rodie etc.) adăugate în 
apă atunci când faci baie 
contribuie la hidratarea și 
hrănirea pielii.

• Orice fruct și legumă din ali-
mentația zilnică hrănesc corpul 
cu vitaminele și mineralele nece-
sare, dar și hidratează în același 
timp. Medicii naturopați sunt de 
părere că persoanele cu rinchii 
slăbiți asimilează mai ușor apa 
filtrată de un fruct sau o legumă 
suculentă, decât pe cel dintr-un 
pahar de apă simplă. 

• Apa de izvor (plată sau carbo-
gazoasă), ceaiurile și infuziile de 
plante, sucurile proaspăt stoarse, 
supele și ciorbele reprezintă cele 
mai bune opțiuni de hidratare. 
Cafeaua, ceaiul negru și tare, 
alcoolul, în schimb deshidratează, 
de aceea este cel mai bine să 
compensezi cu aceeași cantitate 
de apă băută în paralel sau după.
• Pe lângă hidratarea internă, 
uscăciunea pielii poate fi contra-
carată prin utilizarea zilnică a unei 
creme emoliente. Ingredientele 
care hrănesc și oferă elasticitate 
sporită pielii sunt glicerina, uleiul 
cosmetic de cocos sau de avoca-
do și cremele cu acid hialuronic 
sau extract de aloe vera.

O PIELE 
HIDRATATĂ  
pas cu pas
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DIN FARMACIA NATURII:

CRUDE SAU USCATE, aceste micuțe fructe săl-
batice sunt un elixir pentru sănătate. Substanțele 
potente vin în doze mici – este o constatare din 
natură care se potrivește de minune în cazul meri-
șoarelor.  O mână plină de merișoare consumate ca 
atare, sunt nu numai plăcute la gust, ci reprezintă 
și un tonic excelent pentru corpul uman. Oamenii 
de știință au descoperit de mult beneficiile acestor 
fructe sălbatice în alimentație, dintre care cele mai 
evidente avantaje sunt:
• Prevenția simptomelor de infecție urinară. 
Persoanelor care sunt predispuse la această 
afecțiune li se recomandă consumul săptămânal de 
merișoare crude în formă congelată.
• Reducerea inflamației. Datorită dozei extrem de 
ridicate de substanțe anti-oxidante, merișoarele sunt 
campioane la prevenirea bolilor cronice, mai ales a 
celor cardiovasculare.
• Îngrijirea dinților. Nutrienții din merișor anihilează 
formarea bacteriilor rele de la nivelul cavității bucale, 
restabilind echilibrul și pH-ul optim pentru prevenția 
cariilor și a afecțiunilor gingivale.
• Îngrijirea florei digestive. Se derulează cercetări 
pentru a stabili dacă consumul de merișoare poate 
preveni cancerul gastrointenstinal sau de colon, 
întrucât s-a constatat deja o creștere a bacteriilor 
bune din intestine în urma includerii lor în dietă.

Dr.Max Merișor, 60 cpr. film.
Are un puternic efect antioxidant care contribuie la 
reducerea manifestărilor neplăcute de la nivel urinar. 
Susține funcționarea normală a sistemului imunitar.

Pentru efecte sănătoase maxime, 
recomandăm merișoarele crude, 

congelate sau deshidratate simplu, 
deoarece sucurile sau sosurile din 
comerț conțin un adaos de zahăr 

care poate fi dezavantajos pentru cei 
ce suferă de anumite afecțiuni sau 

kilograme în plus. 

merisoarele
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MARIA MARTAC, biolog, consultant în nutriție, health coach

ÎN TIMPUL DIGESTIEI, stomacul secretă 
în mod natural acid clorhidric pentru a 
mărunți alimentele și pentru a le pregăti 
pentru trecerea în intestinul subțire. În 
cazul persoanelor afectate de reflux 
gastric – întoarcerea conținutului gastric 
înapoi în cavitatea bucală, fără vărsături – 
sau în cazul în care la masă se consumă 
un tip de preparate care declanșează, 
temporar, simptome de iritare și arsură, 
este nevoie să se adopte o alimentație 
care să nu declanșeze aciditatea clorhi-
drică în exces. 

Anumite suplimente și pastile amelio-
rează simptomele de hiperaciditate însă, 
mucoasa stomacului, pe termen lung, 
poate dezvolta inflamații precum gastrita 
sau ulcerații. În astfel de situații este bine 
să trecem la un stil alimentar prietenos 
pentru un stomac sensibilizat. 

Care sunt regulile de care e bine să 
ținem cont atunci când vrem să ne prote-
jăm mucoasa gastrică? Evitând produse-
le care produc cea mai mare aciditate și 
substituindu-le cu variante sănătoase:
• orice este prăjit, în casă, la restau-
rant sau la fast-food se înlocuiește cu 
preparate fierte, coapte sau gătite la 

cuptor. Evită mâncarea chinezească, 
indiană, americană (care e prăjită în ulei 
și picantă) și alege o friptură sau pește la 
grătar, cu garnitură de piure sau legume 
gătite la aburi;
• băuturile carbogazoase – apa mine-
rală, sucurile, berea – produc hiperacidi-
tate, așadar se vor consuma doar lichide 
plate, fără bule; 
• condimentele iuți – piper, ghimbir, 
turmeric, muștar, oregano – irită mucoa-
sa stomacului, însă plantele aromatice 
uscate, precum busuiocul, pătrunjelul, 
mărarul, leușteanul, menta etc., pot da 
gust mâncării, fără efecte negative;
• cafeaua și ceaiul negru sunt băuturi 
acide, și dacă nu poți renunța la ele este 
esențial să nu le consumi niciodată pe 
stomacul gol;
•  citricile și alte fructe (precum anana-
sul, mărul, căpșunile, cireșele, vișinile) 
sunt de evitat în formă crudă, dar se pot 
consuma fără probleme dacă sunt fierte, 
în compot sau coapte. Același lucru se 
recomandă pentru legume: dacă îți dau 
de furcă în stare proaspătă, se vor găti 
pe aragaz, grătar sau la cuptor.

Alimentație contra 
HIPERACIDITĂȚII
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Vine, vine, primăvara...  
ATENȚIE LA RINITA ALERGICĂ!

PRIMĂVARA ESTE FRUMOASĂ, 
dar este și o perioadă cheie a 
anului pentru alergiile sezoniere. 
Pe măsură ce plantele eliberează 
polen, milioane de oameni cu 
febra fânului încep să strănute. In-
clusiv copiii care au rinită alergică 
sunt expuși în acest sezon.

Unul dintre factorii declan-
șatori ai alergiei de primăvară 
este polenul. Când pătrunde în 
nasul unui copil cu teren aler-
gic, sistemul imunitar al acestuia 

identifica polenul ca pe un pericol și eliberează 
anticorpi care atacă alergenii. Aceasta duce la 
eliberarea în sânge a unor substanțe chimice 
numite histamine. Histaminele sunt vinovate de 
curgerea nasului, mâncărimea ochilor și alte 
simptome prezente în alergii. Polenul nu este 
singurul factor declanșator al sezonului. Odată 
cu ploile de primăvară, aparitia mucegaiurilor 
atât în interiorul cat și în exteriorul casei pot fi 
de asemenea stimuli alergeni!

 Dacă nu știai că cel mic ar putea să aibă 
această problemă, dar ai observat că îi curge 
nasul, are ochii umezi, strănută, tușește, are 
mâncărimi la ochi și la nas, inclusiv cearcăne, 

Dr. ROXANA DUDA, medic primar ORL
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Rinita alergică este de mai multe feluri, de-
pinde de perioada în care se manifestă și în 
funcție de durata și severitatea simptomelor.

Rinitele alergice sezoniere se declan-
șează în special primăvara, vara și toamna. 
Rinitele perene sunt tot timpul anului, și mai 
există cele profesionale.

În funcție de durata și gravitate rinitele 
alergice pot fi intermitente, simptomele 
fiind prezente mai puțin de patru zile pe 
săptămână sau mai puțin de patru săptă-
mâni consecutive, sau rinite persistente. 
In funcție de severitatea lor rinitele pot 
îmbracă de la forme ușoare pana la cele 
moderat-severe care afectează activitățile 
zilnice și calitatea vieții.

mai ales primăvara sau după ce 
este expus la factori declanșatori 
precum: polen, acarieni, praf, 
mucegai, ar fi bine să mergi la un 
medic alergolog.

Specialistul alergolog îi poate 
face copilului in funcție de vârstă o 
serie de teste: fie un test cutanat, 
care implică înțeparea suprafeței 
pielii cu o cantitate mică de aler-
gen (prick test) sau injectarea unei 
probe mici de alergen diluat sub 
pielea brațului sau a spatelui, fie 
aplicarea unui patch pe spate, fie 
teste de sânge. Dacă cel mic este 
alergic la substanță, se va forma o 
mică umflătură roșie.

 
Factorii de risc
Rinita alergică poate să debuteze 
de la vârste mici, chiar sub doi ani. 
Este adevărat că sunt mai vulne-
rabili cei care au deja un teren ato-
pic, cei care au părinți cu alergii. 
Un copil cu ambii părinți alergici 
prezintă un risc de aproximativ 
50% de a dezvolta o alergie.

Copiii care fac mai des otită 
medie, infecții acute ale căilor aeri-
ene superioare, dermatite cronice, 
astm bronșic, care au intoleranță la 
lapte sau alte intoleranțe alimen-
tare sunt mai predispuși la alergii 
și, deci, și la rinită alergică. De 
asemenea, băieții sunt mai predis-
puși decât fetele la rinită alergică, 
dar și copiii care s-au născut în 
plin sezon de polen. Expunerea la 
fumul de țigară mai ales în primul 
an de viață, inclusiv din perioada 

Tipuri de rinită alergică
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onat de la mașină și din casă trebuie curățate 
și schimbate periodic. Curățenia casei trebuie 
făcută sistematic, mucegaiul luat imediat ce 
apare, pardoselile trebuie spălate frecvent, 
praful șters, lenjeria de pat schimbată regulat, 
spălată, scuturată pentru a reduce expunerea 
la acarieni. Husele antialergice pentru perne, 
pilotă și saltea sunt utile.  

Antihistaminicele reduc strănutul și 
mâncărimea de la nivelul nasului și ochilor prin 
scăderea cantității de histamină din organism. 
Decongestionantele nazale reduc edemul mu-
coasei ameliorand respirația. Există și combi-
nații între antihistaminice și decongestionante, 
toate însă trebuie administrate la sfatul medicu-
lui si pe perioade scurte de timp pentru a evita 
anumite efecte secundare.

Spray-urile nazale cu steroizi scad infla-
mația și sunt tratamentul inițial preferat. Se mai 
recomandă și soluții saline.

În majoritatea cazurilor, simptomele rinitei 
alergice sunt ușoare și pot fi tratate fără pro-
bleme. Există însă și situații, în care simptomele 
nu se remit decât după câțiva ani, de aceea e 
important să fie copilul mereu sub observația 
medicului.

39

intrauterină, expunerea copilului la 
alergenii de interior, dar și adminis-
trarea antibioticelor foarte devre-
me după naștere pot contribui la 
apariția rinitei alergice la copii.

 
Tratamentul rinitei 
alergice
Aproximativ 50% din populația 
globului suferă de alergii. Cel 
puțin o treime dintre persoanele 
alergice suferă de rinită sau rino-
conjunctivită alergică. Netratate, 
rinitele alergice in timp pot duce la 
astm bronșic, de aceea este foarte 
important să nu fie ignorate, mai 
ales la copii.

Primul pas, din momentul în 
care se cunosc factorii declanșa-
tori ai rinitei alergice, este evitarea 
contactului cu alergenii. In functie 
de factorii declansatori interni 
sau externi masurile de preventie 
includ evitarea expunerii la polen, 
respectiv să stea în interior în 
perioadele în care polenul este la 
apogeu, adică la mijlocul dimi-
neții, seara, ori când bate vântul, 
să încerce să nu-și frece ochii. În 
ceea ce privește îmbrăcămintea 
copilului, evitați s-o uscați în aer 
liber, dacă alergia este provocată 
de un alergen din exterior.

Dacă alergenii din interior sunt 
de vină, atunci umiditatea din casă 
trebuie să fie scăzută între 30% 
și 50%, iar dezumidificatoarele 
pot fi de folos în acest sens. Aerul 
condiționat e de bază, de aceea 
filtrele aparatelor de aer condiți-

Spray nazal cu apă  
de mare pentru copii, 
30 ml
Destinat curățării mucoasei 
nazale și a sinusurilor. 
Ameliorează simptomele 
congestiei nazale. Produsul este 
destinat utilizării în cazul copiilor 
cu vârsta între 0 și 6 ani.
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ESTE O INFECŢIE VIRALĂ EXTREM de con-
tagioasă care afectează în special copiii, mai 
ales pe cei intrați deja în colectivitate. Afecțiu-
nea este provocată în majoritatea cazurilor de 
virusul Coxsackie, dar poate fi declanșată și de 
alte enterovirusuri. 

Între a treia și a cincea zi de la intrarea în 
contact cu virusul, copilul începe să se simtă 
rău: face febră moderată (în jur de 38-39ºC), 
apoi pierde pofta de mâncare, are durere în 
gât, dificultate la înghițire și rinoree. Toate aces-
te simptome pot induce în eroare, fiind asemă-
nătoare unei răceli. După circa două zile de la 
instalarea acestor simptome apar mici vezicule 
și, uneori, o neplăcută senzație de mâncărime. 
Veziculele apar în palme și pe tălpi, dar și pe 
gingii, limbă și în interiorul obrajilor. La bebeluși, 
chiar și pielea de pe funduleț poate fi afectată. 

Boala mână-gură-picior se răspândește prin 
contact direct cu picăturile de salivă, mucozi-
tățile sau materiile fecale ale unei persoane 
deja infectate, prin strănut și tuse, dar și prin 
atingerea lichidului conținut în vezicule. Copilul 
contaminat este foarte contagios începând de 
la apariția primelor simptome și până la dispa-
riția veziculelor de pe piele (șapte-zece zile 
mai târziu). Acestea, de obicei, trec de la sine, 
nefiind necesar vreun tratament, complicațiile 
bolii fiind rar întâlnite.

Îngrijirea copilului presupune administrarea 
de antitermice pentru scăderea temperaturii și 
o hidratare intensivă. Sunt recomandate apa, 
ceaiurile și laptele, dar sunt interzise sucurile 
din fructe, care pot agrava veziculele din cavi-

tatea bucală. Pentru a împiedica 
răspândirea bolii vor fi respectate 
câteva reguli:
• Din momentul în care tempera- 
tura începe să crească și până 
când veziculele se usucă, cel mic 
va trebui să fie izolat în casă,  
pentru a nu răspândi boala;
• Nu vor fi sparte veziculele, pen-
tru că lichidul pe care-l conțin este 
responsabil de infecție;
• Se recomandă folosirea veselei 
și a tacâmurilor de unică folosin-
ță. În caz contrar, tot ce vine în 
contact cu saliva copilului infectat 
(lingurițe, furculițe, castroane, farfu-
rii și căni) vor trebui sterilizate. 

Boala MÂNĂ-GURĂ-PICIOR 

Persoanele care intră în 
contact cu copilul, scutecele, 
hăinuțele sau jucăriile lui se 

vor spăla bine pe mâini.

Dr. DIANA ENĂCHESCU, medic specialist medicină de familie
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IUBIREA ÎNCEPE CU NOI ÎNȘINE.  
Cu modul în care ne privim corpul, 
acțiunile, emoțiile și le acordăm în-
țelegere, blândețe și compasiune. 
Contrar acestui mod de a funcționa 
se află critica de sine, judecata și 
starea de conflict interior. 

Iubirea de sine vine în relație 
directă cu lumea din jurul nostru. 
Pentru că atunci când simțim iubi-
re pentru noi înșine, ne apreciem 
în diferite experințe și ne susținem 
atunci când greșim, avem toată 
atenția pentru noi și nu o cerem la 
cei din jurul nostru. Sunt etape în 
viață când nu știm cum să facem 
acest lucru și avem impresia că 
iubirea se raportează la ceilalți, le 
oferim lor atenția, înțelegerea și 
afecțiunea, iar pentru propria per-
soană rămâne indisponibilitatea. 
De aceea vom vorbi despre grani-
țele personale în relație directă cu 
iubirea de sine. 

Cine stabilește granițele?
Granițele personale, emoționale 
și mentale sunt ceea ce noi am 
creat prin procesul de învățare și 
prin capacitatea de a imita. S-au 
consolidat ca valori, convingeri, 
credințe și ne ajută să ne delimi-

tăm de ceilalți pentru a ne simți în siguranță. 
A pune limite/granițe presupune schimbarea 
direcției dinspre relația cu lumea din jur către 
relația cu noi înșine. 

A avea granițe înseamnă a fi conștient de 
măsurile necesare pentru ca întreaga ta ființă 
să fie protejată și în siguranță. Acest lucru este 
în responsabilitatea ta. Este calea de aliniere 
cu adevărata ta identitate, cu dorințele tale și 
poziția ta în fața lumii.

Este procesul iubirii de sine ce poate să-i 
dezamăgească pe ceilalți. Uneori aceasta im-
pune schimbarea în relația cu lumea, mai ales 
atunci când ceilalți au fost mai presus decât 
propria persoană.  

IUBIREA DE SINE  
și graniţele personale

Ce sunt granițele?
Granițele sunt limite ce separă două 
state, frontiere, hotare. Sunt cele ce 
stabilesc marginea unei proprietăți. 
Acestea au ca scop protejarea spa-
țiului respectiv și crearea siguranței 
acestuia. 

În ceea ce privește ființa uma-
nă, stabilirea granițelor sănătoase 
în relația cu lumea exterioară are 
un impact major asupra bunăstării 
și echilibrului psihic. La nivel de 
persoană, găsim existente granițele 
fizice prin pielea noastră. Aceasta 
protejează corpul de agenții pato-
geni. Corpul este protejat de piele, 
dar de interior cine are grijă?

MĂDĂLINA ELENA ROȘU, psiholog
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 Atunci când mulți ani funcționezi pentru 
ceilalți, fără să ții cont de tine, de cum te simți, 
de ce îți dorești, vei accepta ca fiind adevărat 
despre tine ceea ce ți se impune. Astfel lumea 
din jur este autoritatea și responsabilitatea în 
viața ta. Îi transmiți mesajul că nu știi ce vrei și 
că primești tot ce ți se dă fără să alegi.

Motivul pentru care funcționezi în acest fel 
este pentru că așa ai învățat și ai găsit în asta 
un mod de a fi. Inhibarea propriei opinii vine 
din dorința de a nu-i supăra pe ceilalți, de a nu-i 
dezamăgi, de a evita un conflict sau din teama 
de a fi respins, de a nu fi acceptat. Setarea gra-
nițelor este o formă de respect și iubire pentru 
tine, nu este o pedeapsă pentru ceilalți. 

Cum să schimbi acest lucru? 
∙ Conștientizează care îți sunt sentimentele, 
nevoile, dorințele și exprimă-le curajos! Este 
un pas către iubirea de sine, este procesul de 
cunoaștere și învățare despre cine ești și cum 
poți acționa în favoarea și nu împotriva ta.  

∙ Învață să spui NU atunci când 
simți acest lucru sporește încrede-
rea în forțele proprii și este o con-
firmare a puterii și curajului de a fi 
tu. A spune „da“ dincolo de dorin-
țele tale este ca și când, metaforic 
vorbind, ai lăsa inamicul să intre 
pe teritoriul tău când tu te prefaci 
că dormi. A spune „nu“ înseamnă 
că dorințele, gândurile, emoțiile și 
acțiunile tale sunt importante. 
∙ Cunoaște-te mai bine prin in-
trospecție. Poți opta pentru poziția 
de observator în care să te întrebi: 
„Ce vreau să fac în x situație?”, „Ce 
mă face fericit?”, „Cum aș petrece 
o zi din viața mea dacă mi-aș da 
voie să trăiesc după cum îmi do-
resc?”. Modul în care ne raportăm 
în exterior la lume este felul nostru 
unic de a fi. Cum am funcționat 
până în prezent a fost oglindirea 
învățării și educației. Nu este un 
mod bun sau rău, ci este un mod 
ce poate fi îmbunătățit și schimbat. 

Atunci când avem grijă de cor-
pul, de mintea și emoțiile nostre, 
vom alege acțiuni, oameni și lu-
cruri care să ne onoreze. Suntem 
diferiți și aceasta ne face speciali.

A învăţa să te iubeşti presupune  
a face cunoştinţă cu tine cu bucurie, 
libertate, recunoştinţă, înţelegere 
şi compasiune pentru tot ceea ce 
eşti. Este un proces ce te va conduce 
către multiple schimbări interioare 
sau exterioare până când vei ajunge 
la forma ta perfectă şi completă. 
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DURERILE DE SPATE SUNT FRECVENTE  
în rândul adulților și chiar al adolescenților și 
școlarilor. Cauzele sunt, evident, poziția incorectă 
la birou sau, în cazul elevilor, în bancă, precum și 
faptul că nu suntem conștienți de postura  
noastră. Vestea bună este că putem preveni  
durerile sau, dacă s-au instalat, le putem ameliora 
prin practica yoga.  

Yoga ne ajută să devenim conștienți de 
postura noastră, să fim mai „prezenți” în corp. De 
exemplu, atunci când ne surprindem că stăm cu 
spatele într-o poziție greșită, ne corectăm postura. 
Rotim umerii spre spate și tragem buricul spre 
coloană. Bărbia o ducem paralelă cu solul, în felul 
acesta nu punem presiune pe zona cervicală.

Prin practicarea posturilor de yoga ajungem 
să avem o postură corectă, eliberăm stresul și 
încordarea din corp și, în timp și cu perseverență, 
putem avea rezultate fabuloase în recuperarea 
sănătății spatelui și nu numai. Iată un mic exemplu 
de practică ce eliberează presiunea din zona 
lombară: ne întindem pe spate pe salteluță (sau pe 
covor) și aducem câte un genunchi sau ambii la 
piept. Lăsăm ambii genunchii pe o parte, apoi pe 
cealaltă parte, răsucind capul în direcția opusă.

Postura cu genunchii la piept 
eliberează tensiunea din zona 
lombară.

Postura de răsucire a 
coloanei eliberează tensiunea 
dintre vertebrele coloanei 
vertebrale.

Exercitii  
pentru spate

YOGA pentru  
UN SPATE 
SĂNĂTOS

Postura câinelui  
cu fața în sus  

tonifiază 
musculatura 

spatelui.

DELIA IOANA ROBESCU, antrenor yoga
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FLORENTINA COVACI, asistent  
balneo-fizioterapie și recuperare medicală

ENTORSA GLEZNEI APARE atunci când 
ligamentele care asigură legătura dintre oasele 
piciorului și cele ale gambei sunt răsucite. Lezi-
unile ligamentelor variază de la simple întinderi 
până la rupturi parțiale sau complete:
• gradul I – o întindere a ligamentelor care se 
manifestă printr-o ușoară sensibilitate, inflama-
ție și rigiditate, cu apariția durerii la mers.
• gradul II – lezarea parțială a ligamentelor, 
fiind prezente durerea, edemul și învinețirea 
la un nivel moderat. Zonele sunt sensibile la 
palpare și există durere în timpul mersului;
• gradul III – ruperea completă a ligamentului 
afectat, însoțită de edem și echimoză. În general 
mersul e imposibil din cauza durerii puternice.

Tratamentul entorsei  
Este divizat în patru faze, progre-
sul depinzând de gradul de durere 
și de tumefacție, cât și de modali-
tatea de imobilizare a gleznei.
Faza I: până la 72 ore
Pentru a reduce durerea și tume-
facția locală se aplică gheață 20 
minute la fiecare oră. Se  reco-
mandă compresia gleznei cu fașă 
elastică.

RECUPERAREA 
după entorsă

Faza II: prima săptămână
Se poate încerca deplasarea, fo-
losind o pereche de cârje. Pentru 
că glezna va deveni rigidă, este 
importantă redobândirea mișcări-
lor gleznei. Un exercițiu eficient în 
acest scop este sprijinirea călcâiu-
lui pe planul patului și descrierea 
în aer, cu degetul mare, a literelor 
alfabetului.
Faza III: a doua săptămână
După ce durerea și edemul local 
s-au remis, trebuie să se înceapă 
mersul normal, menținând totuși o 
fașă elastică la nivelul gleznei. 
Faza IV: variabil
Glezna trebuie să fie suficient 
de puternică pentru revenirea la 
activitățile curente. O revenire pre-
coce poate duce la reaccidentări 
sau probleme cronice. 

Compresă rece instant
Ameliorează durerile și umflăturile 

cauzate de arsuri, entorse, 
echimoze, tumefieri, probleme 

dentare și înţepături de insecte. 
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SINDROMUL DE TUNEL CARPIAN 
– restabilirea mobilității
ESTE O AFECŢIUNE CAUZATĂ de compresia 
nervului median la încheietura mâinii. În stadiu 
incipient, simptomele sunt amorțelile și furnică-
turile intermitente de la nivelul degetelor I-IV, 
mai ales noaptea. Cu timpul, aceste amorțeli și 
furnicături devin permanente și se transformă 
în dureri puternice pe timpul nopții. Durerea 
poate fi însoțită și de alte simptome precum 
tremurături, slăbiciune, neîndemânare și atrofia 
unor mușchi ai mâinii. Poate să apară și o du-
rere la încheietura mâinii, dar și dureri atipice, 
localizate la cot sau chiar la umăr.

Pentru reducerea simptomelor și restabili-
rea mobilității afectate de acest sindrom, este 
eficientă kinetoterapia. Programul de terapie 
fizică include, pe lângă exerciții, educația cu 
privire la gestionarea sindromului și împiedi-
carea agravării lui. Specialistul va oferi sfaturi 
cu privire la schimbarea pozițiilor încheieturii 
mâinii (evitarea pozițiilor „îndoit” ale încheieturii 
mâinii pentru perioade lungi), adoptarea unei 
poziții corecte a gâtului și a spatelui, măsuri de 
siguranță pentru atunci când utilizați unelte sau 
ustensile ascuțite și efectuarea de „pauze de 
întindere” în timpul muncii sau a rutinei zilnice.

 Exerciții pentru reabilitare 

1 Rotiți încheietura mâinii în 
sus, în jos și dintr-o parte în 

alta. Întindeți degetele depărtate, 
relaxați-le și apoi întindeți-le din 
nou. Întindeți degetul mare tră-
gându-l ușor înapoi, țineți-l câteva 
secunde, apoi eliberați-l. 

2 Lipiți palmele una de alta în 
dreptul pieptului, chiar sub 

bărbie. Coborâți încet mâinile spre 
linia taliei, ținând mâinile aproape 
de stomac și palmele lipite. Țineți 
apăsat timp de cel puțin 15 până la 
30 de secunde. 

3 Întindeți brațul în față, cu 
palma în sus. Cu cealaltă 

mână „trageți” ușor de degete în 
jos, îndreptându-le spre podea, 
până simțiți o întindere ușoară în 
antebraț. Mențineți 15-30 secunde.

Exercițiile pe care le 
veți face în vederea 

restabilirii mobilității vor 
fi efectuate încet, atent, 

și vor fi oprite dacă aveți 
dureri. Se vor repeta de 

la două până la patru ori 
pentru fiecare exercițiu.
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HOROSCOP
 Berbec  21.03-20.04
Este anotimpul propice 

pentru sădirea intențiilor! 
Gândiți-vă bine ce  doriți 
și simțiți ca și când sunt 
aievea și visele voastre 

vor prinde contur în 
următoarea perioadă. 

 Rac  22.06–22.07
Pentru Raci este o primă-
vară liniștită. De aceea, 
acum este timpul să-și 

asculte gândurile. Nativii 
zodiei sunt invitați să se 
relaxeze și să pună pe 

hârtie cele mai năstrușni-
ce vise.

 Balanță  23.09–22.10
Urmează o primăvară 

plină de schimbări pen-
tru Balanțe. Îmbrățișați 

schimbările, ele aduc în-
totdeauna ceva mai bun, 
îmbogățesc experiențele 
și viața și duc spre evo-

luție personală.

 Capricorn  22.12–20.01
Pentru Capricorni primă-
vara vine cu răsturnări 
de situații și schimbări 

neașteptate. Nu vă speri-
ați, totul se întâmplă spre 
binele vostru, veți scăpa 
de situații și persoane 

toxice.

 Taur  21.04–21.05
Nimic nu este imposibil 

pentru nativii zodiei. 
Taurii pot muta munții din 

loc. Dar nu este cazul, 
dacă vor munci cu plăce-
re și ușurință rezultatele 

vor apărea negreșit.

 Leu  23.07–22.08
Leii vor ieși din conul 
de umbră al iernii și 

vor străluci din nou în 
primăvara aceasta. Au 

inițiativă, au carismă, au 
putere de muncă, deci 
vor avea și succesul pe 

care-l merită.

 Scorpion  23.10–21.11
Pentru Scorpioni pri-

măvara vine cu dorința 
de conectare. Vor dori 
să simtă că sunt iubiți, 
apreciați, protejați. Vor 

simți nevoia să fie alături 
de oameni cu care să 

rezoneze.

 Vărsător  21.01–18.02
Pentru Vărsători pri-

măvara vine cu multă 
liniște. Conectați-vă cu 
latura voastră spirituală. 
Începeți să meditați, să 
vă rugați, să practicați 

recunoștința și vedeți ce 
se întâmplă.

 Gemeni  22.05–21.06
Gemenii au multă ener-

gie în primăvara aceasta. 
O puteți folosi pentru a 
face mișcare, corpul are 
nevoie de asta: începeți 
cu plimbări ușoare, un 

sport nou, orice.

 Fecioară  23.08–22.09
Pentru nativii acestei 
zodii este o perioadă 

propice studiului și învă-
țării. Puteți face un curs 
de perfecționare sau vă 
puteți dedica învățării 
unei activități care vă 

pasionează.

 Săgetător  22.11–21.12
Săgetătorii vor radia în 
această primăvară. Plini 
de energie pozitivă, vor 

atrage oameni care 
își vor dori să stea în 

compania lor. De aici pot 
veni și oportunități de 

colaborare.

 Pești  19.02–20.03
Nativii din Pești vor fi 
deosebit de conectați 
la înțelepciunea natu-
rii, ceea ce va face ca 
lucrurile să vină de la 

sine, fără efort. Deciziile 
bazate pe intuiție vor fi 

cele mai bune.

48 ∙ Divertisment





Antrenează-ți mintea!

Integramele sunt jocuri ce stimulează 
foarte mult mintea, protejează centrul 
memoriei din creier și previn apariţia 
unor boli. Poți îmbina plăcutul cu 
utilul, de aceea te invităm să rezolvi 
această integramă de primăvară.

Prima  
lună de 

primăvară

Bărbierit
Cadru de 

tablou
Metal greu

Luminează pe  
malul mării

Circulă 
prin vasele 
plantelor

Ardere cu 
flacără

Teze fără 
conținut!

Gafă fără cap!

Anotimpul 
renașterii

Fugit din 
închisoare

A doua lună 
de primăvară

Precum

Poezie care 
elogiază fapte 

eroice

Înșelăciune 
(fig.) 

Compătimire

Începutul 
verii!

Autovehicul 
blindat, cu  

șenile

Ulei  
parfumat, 

sfințit

Instrument 
muzical cu 
arcuș (pl.)

Bluză  
populară
Artistă  

admirată  
de public

Bucată de 
pământ 
cultivată

Domol, 
liniștit

Melodie  
de succes

Liană fără 
sfârșit!

Epocă (pl.)

Vestitorul 
primăverii

Stăpân de 
moșii

A treia lună de 
primăvară

Metal sec!

Nu

Serviciu 
de pază pe 

vapor

Cuvânt care 
rimează  
cu altul

Care nu 
există în 

realitate (pl.)
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