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În luna cireşelor de rubin
În luna cireşelor de rubin şi-a teiului îmbălsămat de soare, 
lumina scapără artificii de sărbătoare. De-atâta aur şi căldură, 
florile s-au năucit: împart miresme şi buchete de roze catifelii 
cât e ziua de lungă. De Sânziene, la Naşterea Sf.Ioan Botezătorul, 
plantele sunt bune şi de leac, nu doar că ţes peisaje de vară ca-n 
vremurile de demult, încununate de bucurii şi râsete ce saltă 
până-n văzduh. În grădina copilăriei, maci roşii de mătase 
îşi ridică pălăria-n iarbă, margarete înspumate se leagănă pe 
marea de verde şi regina nopţii de la poarta îmbrăcată în petale 
purpurii răspândeşte un parfum ameţitor. Floarea cu ţinută 
regală apare fantomatic printre straturi şi ghivece, ascunzân-
du-se de privirile arzătoare ale soarelui. În timpul zilei, vrea 
să lase impresia că e veştedă, dar, odată cu venirea nopţii, se 
trezeşte la viaţă şi împrăştie un miros ca dintr-o parfumerie 
scumpă. Iasomia doar o egalează în nobleţe şi arome diafane. 
Amintirea lor e vie-n fiecare vară şi călătoreşte în pagini de 
carte pusă la păstrare în sufletul oricărui poet.

Luisa Maria Ţuculeanu
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ochii nu sunt doar poarta sufletului, ci și 
organele ce oferă 80% din informaţiile 
ce permit integrarea organismului în 
mediu. Astfel este foarte important să 

avem grijă de sănătatea acestora, de aceea vă 
prezentăm o serie de sfaturi:

Examinarea regulată, de rutină, 
a ochilor chiar dacă nu aveţi 
probleme cunoscute
Există multe cazuri în care bolile se descoperă 
prin șansă, fără a avea simptome speciale. Boli 
grave, cum ar fi glaucomul, retinopatia diabe-
tică, tumori intraoculare nu își fac simţită de la 
început prezenţa, iar când o fac, uneori e prea 
târziu pentru un tratament eficient. O dată pe 
an e bine de făcut un control riguros al vederii. 
În situaţia în care există problem, rămâne la 
latitudinea specialistului de a stabili următoarea 
vizită.

nu ignoraţi simptomele ochilor, 
nu amânaţi controlul, evitaţi 
automedicaţia
Dacă ochii sunt roșii , prezintă mâncărime, 
secreţii sau senzaţia de nisip, spălaţi cu apă 
sau ser fiziologic și prezentaţi-vă la doctor. 
Persistenţa acestor simptome sau apariţia 
scăderii bruște a vederii, a vederii înceţo-
șate, perceperea unor fulgere la nivelul 
ochiului, a vederii duble sau deformate nu 
sunt deloc de ignorat, ci constituie adesea 
urgenţe oftalmologice.

cunoașteţi-vă istoricul medical și 
familial
Multe dintre bolile care par să nu aibă legătură cu 
ochii pot afecta vederea. Hipertensiunea arterială 
și diabetul pot reduce fluxul sanguin către ochi. 
Boli autoimune sistemice, boli ale tiroidei, plămâ-
nilor pot da inflamaţii la nivelul ochilor. Alte pato-
logii cu risc sunt scleroza multiplă, anevrismele, 
cancerul. Oftalmologul trebuie avertizat de bolile 
asociate din prezent sau din trecut și de eventu-
alele patologii prezente în familie. Multe boli ale 
ochilor au o componentă ereditară.

Sfaturi pentru păstrarea 
sănătăţii ochilor

respectaţi pauzele necesare 
ochilor
Utilizarea prelungită a oricărui dispozitiv 
digital va duce în timp la oboseală oculară și 
senzaţia de ochi uscat. Cliptul în timpul privirii 
unui ecran este redus la jumătate. Putem urma 
regula din literatura anglosaxona 20/20/20: la 
fiecare 20 de minute să privim pentru cel putin 
20 de secunde la o distanta mai mare de 20 
de picioare (6m) sau la fiecare 2 ore, câte 10 
minute pauză. Ecranul trebuie plasat ușor mai 
jos decât nivelul ochilor. Trebuie îndepărtate 
din jur surse de lumină care strălucesc în 
ecran.

ochelari de soare
Radiaţiile ultraviolet pot afecta ochii. 
Efectele se însumează și pot cauza probleme 
ca arsuri ale corneei, cataracta și chiar 
cancer al pleoapelor. Purtarea ochelarilor 
de soare blochează razele ultraviolet până 
la 90-100%. Zăpada, apa, nisipul, asfaltul 
pot reflecta razele uv amplificându-le. 
Ochelarii trebuie achiziţionaţi din centrele 
de optică și nu din magazine nespecializate, 
pentru că există ochelari întunecaţi care 
permit să intre în ochi o cantitate mai mare 
de lumină, dar care nu blochează eficient 
razele dăunătoare. Ramele trebuie alese 
mai mari și se pot monta și există și lentile 
de soare cu dioptrii.

medical
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Autor: Dr. Doctor Daniela Cionca, medic primar 
Oftalmologie, la Policlinica Providenţa
www.providentamedical.ro / 0232 215 940 sau 
0729 292 897

Utilizarea ochelarilor de protecţie
Aproape jumătate din accidente se petrec 
acasă, nu la lucru. Trebuie utilizaţi ochelari de 
protecţie în timpul unor activităţi în care parti-
cule sau așchii pot ajunge în ochi cum ar fi tăiatul 

lemnelor, al unor bucăţi de metal sau lucrul cu 
substanţe chimice. Pot fi utilizate lentile din 
policarbonat cu o rezistenţă de 10 ori mai mare 
decât a altor materiale.

alimente sănătoase colorate
Hrana care îmbunătăţește circulaţia este bună 
pentru ochi și vedere. În afara morcovilor bine 
cunoscuţi, sunt utile citricele, fructele de pădure 
(afine, mure, coacăze), plantele cu frunze verde 
închis (spanac, salată, varză kale), brocoli, cere-
alele integrale, fructele și seminţele oleaginoase 
(nuci, migdale, seminţe de dovleac), peștele gras 
(ton, somon, macrou, anşoa. păstrăv), fasole, 
linte, gălbenuș de ou.

igiena riguroasă în cazul portului 
de lentile de contact
Mâinile trebuie întotdeauna spălate înaintea 
manevrării lentilelor. Utilizaţi doar lentile 
prescrise de medicul oftalmolog. Curăţaţi, 
clătiţi și uscaţi cutiuţa lentilelor ori de câte ori 
îndepărtaţi lentilele din ea și înlocuiţi-o la fiecare 
2-3 luni. Nu purtaţi lentilele mai mult decât 
trebuie și îndepărtaţi-le în cazul în care apare un 
discomfort.

citiţi prospectele
Multe tipuri de medicamente sau combinaţii 
pot afecta vederea. Adresaţi-vă doctorului 
dacă apare vederea în ceaţă, dublă, scăderea 

sensibilităţii la lumină, pleoape umflate sau 
căzute, ochi lăcrimos sau uscat. Nu luaţi singuri 
decizia de a schimba sau a întrerupe un medica-
ment, fără acordul doctorului.

aruncaţi produsele de machiaj 
vechi
Bacteriile găsesc un mediu propice pentru a 
se dezvolta în produsele de machiaj lichide 
sau cremoase. Dacă dezvoltaţi o infecţie la 
ochi, aruncaţi toate produsele care au intrat 
în contact și înlocuiţi-le după vindecare. Dacă 
faceţi alergii la produse cosmetice, tatonaţi câte 
un singur produs. Nu utilizaţi produse folosite în 
prealabil de alte persoane sau mostre deschise 
de la magazine. Spălaţi faţa înainte și după ce vă 
demachiaţi, nu aplicaţi machiaj în interiorul liniei 
genelor.

opriţi fumatul
Persoanele expuse fumului de ţigară au un risc 
mai mare și mai precoce de a dezvolta cataracta, 
degenerescenţa maculară, afectarea nervului 
optic.
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Alimentaţia pentru 
sănătatea şi frumu-
seţea pielii

     Mariana Chelariu,  Nutriţie şi Dietetică
     Iaşi, Str. General Berthelot,  Nr. 4, Et. 2, Cam. 4, 
     0728.082.951
     www.marianachelariu.ro

P
revenţia este cheia şi atunci când vorbim 
de sănătatea şi frumuseţea pielii. Nu 
există un moment optim pentru a începe 

să avem grijă de pielea noastră. Cu cât mai 
devreme acţionăm, cu atât vom întârzia, pe 
cât posibil, efectele îmbătrânirii.
Poluarea, fumatul, somnul insuficient sau 
neodihnitor, stresul, expunerea prelungită 
la soare, stilul de viata haotic, alimentaţia 
hipercalorică, consumul exagerat de zahar, 
alcoolul în exces, hidratarea insuficientă, ne 
conduc încet, dar sigur, către o piele lipsită de 
vitalitate, fără elasticitate, ternă şi ridată. 
Alimentele prietene ale unui ten frumos:

• Alimente bogate în vitamina C
După vârsta de 35 de ani, producţia de 
colagen scade considerabil. Este vârsta 
apariţiei primelor riduri profunde. Vitamina 
C stimulează producţia de colagen şi ajută la 
păstrarea elasticităţii pielii.
Spanacul, fructele de pădure, citricele, 
ardeiul roşu, varza roşie, kale, cartof dulce şi 
broccoli sunt doar câteva dintre alimentele 
bogate în vitamina C pe care le putem 
introduce cu uşurinţă în dieta zilnică. 

• Alimente bogate în colagen
Supa de oase este concentrată în colagen, 
putând fi folosită la prepararea supelor şi 
ciorbelor, adăugată legumelor sau sosurilor 
fierte. 
Alimentele bogate în vitamina C, licopen 
(roşiile) şi zinc (carnea roşie, fasolea, năutul, 
nucile) stimulează producţia de colagen. 

• Alimente bogate în acizii graşi omega-3
Peştele gras, fructele de mare, fructele 
avocado, nucile, seminţele de in, seminţele 
de chia sunt sprijin de nădejde pentru o piele 
catifelată şi luminoasă.
 
• Alimente bogate in vitamina A şi E 
Migdale, nuci, alune de pădure crude, 
avocado, seminţe de floarea-soarelui, 
morcovi, dovleac, suc de roşii consumate 
în cadrul unui stil de viaţă echilibrat, ajută 
pielea să devină mai luminoasă, să îşi 
păstreze elasticitatea.

• Apa
Fără hidratare, pielea noastră îşi pierde 
fermitatea, elasticitatea şi aspectul sănătos. 
Vitaminele şi mineralele din alimentele pe 
care le mâncăm nu mai sunt absorbite la 
capacitate optimă, iar pielea, ca şi întreg 
organismul de altfel, nu vor mai primi ceea ce 
au nevoie. Asta face hidratarea să fie un pas 
vital absolut, peste care nu putem sări dacă 
ne dorim o piele frumoasă.

O piele sănătoasă, catifelată şi strălucitoare, 
trebuie să o îngrijeşti zilnic. Numai că, alături 
de produsele cosmetice de calitate, pielea 
nu îşi poate păstra însuşirile fără o nutriţie 
optimă.

nutriţie





8 | iunie 2020|  | www.revistabranche.ro

Tratamentul cuperozei, roşeţii 
simple şi al rozaceei
Autor: Dr. Madeleine Nechifor, medic primar dermato-venerologie, doctor în ştiinţe  
medicale, competenţa în dermatologie estetică şi chirurgicală

estetică

Începutul sezonului luminos marchează adesea o accentuare/
agravare a simptomatologiei cuperozei, rozaceei sau a simplei 
roşeţe a feţei, care sunt frecvente la populaţia de rasă albă, agra-

vate în mod cert de expunerea necontrolată la UV (sunt întotdeauna 
mai accentuate vara!), asociate cu unele patologii interne.

Cuperoza se caracterizează printr-o înroşire intermitentă a pielii, care 
duce la apariţia unor bubiţe roşii, dure vizibile. Localizarea efectelor 
cuperozei este întâlnită preponderent la nivelul obrajilor, nasului şi a 
bărbiei.

Cauzele apariţiei cuperozei pot fi multiple, enumerând schimbările de 
temperatură, emoţiile, consumul de alcool, alimentaţia greşită, tutun, 
expunerea prelungită la soare, folosirea unor produse cosmetice dure 
care au efecte dăunătoare asupra tenului dumneavoastră. 

Asemenea cuperozei, rozaceea este o afecţiune 
a pielii care se caracterizează prin apariţia de 
roşeaţă şi coşuri. Zonele afectate într-un prim 
stadiu sunt nasul şi obrajii, urmând să fie afec-
tate în următoarele stadii, fruntea şi bărbia. 
Rozaceea apare în general la adulţi, în special 
femei, cu vârste de peste 30 de ani, care au 
pielea sensibilă şi deschisă la culoare. Nu s-a 
stabilit deocamdată o cauză specifică a apariţiei 
rozaceei, dar din studiile efectuate s-a ajuns la 
concluzia că unii dintre factorii care favorizează 
apariţia acesteia sunt perioadele de emoţii exce-
sive, exerciţii fizice prelungite şi intense, alimen-
taţia picantă, schimbările de temperatură.

Dat fiind faptul că sezonul călduros este 
pe cale să înceapă, orice tratament derma-
to-cosmetic începe în primul rând cu protecţia 
solară, la care se adaugă diverse medica-
mente  cu efect antiinflamator, pe cale gene-
rală sau aplicate local.

Pielea este intolerantă la produsele curente 
de îngrijire şi necesită produse medicale de 
calitate superioară, foarte atent alese, foarte 
blânde, fără coloranţi şi parfumuri şi obliga-
toriu fotoprotecţie UV înaltă.

Sursa foto:  
pixabay.com



rEcoMandări

• Începeţi  prin a aplica o cremă fotoprotectoare medicală, de calitate 
ireproşabilă şi prin a purta ochelari de soare, pălărie etc.
• Îngrijirea la domiciliu se face cu produse foarte blânde pentru că ne 
adresăm unui tip de piele intolerantă, adesea greşit etichetată drept 
“alergică”.

• Nu utilizaţi: săpun, creme cosmetice obişnuite, aşa-zise produse 
“naturiste” sau din surse neverificate, produse de machiaj prea multe 
sau de calitate îndoielnică! Toate acestea vor fi,  cel mai probabil, 
“biletul de trimitere” la dermatolog!

Tratamentele dermato-estetice cuprind mezoterapia (se poate face la 
interval de 2-4 săptămâni), sclerozarea sau tratamentul cu radiofrec-
venţă  al cuperozei, peeling-uri chimice uşoare cu anumite ingredi-
ente, fără descuamare prea marcată, şi timp de recuperare scăzut, 
dermapen.

În ultimul timp a câştigat popularitate injectarea toxinei botuli-
nice în doze foarte mici  pentru ameliorarea cuperozei – metoda se 
numeşte  “Micro-Botox” sau “PoreFection”, cu rezultate  neaşteptat de 
frumoase. Metoda este diferită complet de injectarea tradiţionalǎ, NU 
dă aspect fix, “îngheţat”, ci un aspect senin, odihnit  şi, evident, ameli-
orarea cuperozei, rozaceei, dar şi a porilor dilataţi, a secreţiei excesive 
de sebum.

Cabinet Medical Individual de Dermatologie generală şi estetică
Iaşi, Bd. Primăverii, Nr. 4 (Policlinica Industrială) 
0745.604.935 | 0232 225 518|  
www.madeleine-nechifor.ro
facebook.com/drmadeleinenechiforiasi
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Recuperarea sportivă 
extrem de rapidă cu ajutorul 
Hiperbarei şi a terapiei TECAR

Majoritatea sportivilor, profesionişti 
sau amatori, ştiu ce înseamnă acci-
dentarea pe terenul de sport. Pe 

lângă durerea şi disconfortul resimţite, există 
şi cazuri în care sportivul (fie el jucătorde 
fotbal, baschet, biciclist, etc.) nu se mai poate 
bucura de sportul favorit decât după urmarea 
unui program (de regulă unul de lungă durată) 
de recuperare. Vă sună cunoscut, sportivilor? 
Dacă da, trebuie să aflaţi că există soluţii mult 
mai rapide şi simple de recuperare sportivă 
decât cele clasice. Veţi vedea cum şi de ce în 
rândurile ce urmează.

Aţi auzit despre beneficiile pe care le oferă 
oxigenoterapia hiperbară? De fapt, bene-
ficii e puţin spus, dacă ne gândim mai bine. 
Această terapie accelerează în foarte mare 
măsurărecuperarea sportivă,creşterea 
randamentului sportivilor şi nu numai. Noi, 
în cadrul Centrului Medical Nova Vita, am 
asistat la recuperareaextrem de rapidă a unui 
sportiv cu vârsta de 28 de ani, cu o leziune gr. 
II de tip acut m. vast medial (1/3 proximală), 

sau poate mai simplu prezentat, o leziune 
fibrilară care îl împiedica să îşi desfăşoare 
activitatea sportivă. Surprinzător a fost 
faptul că acest sportiv, jucător de fotbal mai 
exact, în urma a 10 şedinţe în camera hiper-
bară şi a 10 şedinţe de terapie TECAR s-a 
bucurat de o recuperare completă şi desigur 
de meciurile de fotbal la care atât de mult îşi 
dorea să revină.
Detaliind puţin, lucrurile se prezintă în felul 
următor: sportivul nostru, accidentat pe 
terenul de fotbal, s-a prezentat pentru primul 
consult la ortopedie şi medicină internă în 
cadrul Centrului Medical Nova Vita în data 
de 24.08.2018. În urma examinărilor s-a 
constatat că acesta prezintă la nivelul feţei 
anterioare a coapsei drepte o arie de discon-
tinuitate fibrilară, cu colecţie de tip acut, 
cu extensie de 18/10/37 mm. Cu uşurinţă se 
înţelege deci că tânărul nu a mai avut posi-
bilitatea să practice sportul favorit, aceasta 
fără a mai pune măcar în calcul discomfortul 
şi durerea provocate de leziunea suferită. În 
mai puţin de două săptămâni de tratament 

în cadrul Centrului 
de Recuperare Nova 
Vita şi a Centrului de 
Medicină Hiperbară 
Nova Vita, sportivul e 
din nou pe teren. 
Probabil puteţi trage 
singuri concluziile 
deja, însă pe cât de 
mare încântarea 
jucătorului nostru de 
a reveni pe terenul 
de fotbal şi a cole-
gilor noştri pentru a 
fi avut posibilitatea 
şi şansa să îl ajute în 
acest sens, trebuie să 
accentuăm şi noi:

recuperare



CENTRUL MEDICAL NOVA VITA
Str. Liviu Rebreanu, nr. 29A,

Tîrgu Mureş, Jud. Mureş, România
0265.260.460; 0735.701.713

E-mail: receptie@nova-vita.ro

Recuperarea sportivă (şi nu numai) cu 
ajutorul OXIGENOTERAPIEIHIPERBARE 
din cadrul Nova Vita (şi a terapiilor aplica-
teîn bine cunoscutul Centru de Recuperare 
de aici) se realizează mult, mult mai simplu 
şi mai rapid (în termen de săptămâni) 
comparativ cu metodele clasice aplicate 
pentru recuperarea sportivilor.

Acum, încă câteva aspecte doar despre 
terapiile aplicate în cazul sportivului mai 
sus menţionat, care au oferit rezultate mult 
peste aşteptări: Oxigenoterapia hiperbară 
din cadrul Centrului Medical Nova Vita se 
realizează într-o cameră hiperbară monoloc 
Perry Sigma 36 presurizată cu oxigen 100%, 
cu flux continuu, pe baza unor protocoale 
terapeutice. Acest lucru permite efectuarea 
şedinţelor de oxigenoterapie în mod perso-
nalizat pentru fiecare pacient, în funcţie de 
necesităţi. Oxigeno terapia hiperbară este 
o formă de tratament medical care stimu-
lează regenerarea celulară prin creşterea 
cantităţii de oxygen disponibil ţesuturilor. 
În timpul tratamentului, pacientul respiră 
oxigenpur la o presiune crescută, de obicei 
peste 2 atmosfere, în acest fel oxigenul este 
dizolvat direct în plasmă şi poate fi trans-
portat în zone ale corpului unde circulaţia 
sangvină este diminuată sau blocată. 
Astfel, cantitatea de oxygen crescută la nivel 
tisular întreţine metabolismul cellular în 
ţesuturile hipoxice şi stimulează regene-
rarea celulară precum şi formarea de vase 
sangvine noi prin neovascularizaţie. Deşi 
indicaţia iniţială pentru oxigenoterapiahi-
perbară este boala de decompresie, aceasta 
este folosită pentru o serie de afecţiuni 
grave precum: intoxicaţia cu monoxid de 
carbon, arsuri, emboliagazoasă, sindromul 
de strivire, abcese intracraniene, gangrene 
gazoasă, osteomielita refractară, infecţiile 
necrozante ale ţesuturilor moi, ulcerul 
diabetic.  
De asemenea este folosită ca şi terapie 
adjuvantă pentru recuperarea post acci-
dent vascular cerebral, după intervenţiile 
chirurgicale, în consolidarea fracturilor 
şi scurtarea timpului de recuperare, trata-
mentul bolilor autoimune, migrene. Această 
terapie este utilizată de mulţi sportivi de top 

pentru recuperarea după diverse acciden-
tări precum şi pentru îmbunătăţirea perfor-
manţelor, oxigenoterapia hiperbară nefiind 
considerată metodă de dopaj.

Terapia TECAR este o formă particulară 
de termoterapie endogenă, care utilizează 
frecvenţe cuprinse între 0.45 Mhz şi 0,6 
Mhz, adică în banda MF (media frecvenţă) 
a undelor radio.

Efectele biologice induse de sistemul 
TECAR sunt cele ale terapiei endogene: 
 Antialgic prin acţiunea directă asupra 
receptorilor şi prin secreţia de endorfine
 Diminuarea contracturii şi a rigidităţii 
articulare
 Creşterea elasticităţii ţesutului conjunctiv
 Creşterea metabolismului celular
 Stimularea sistemului imunitar 
 Hiperemie profundă cu creşterea fluxului 
de oxigen şi de substanţe nutritive la ţesu-
turi lezate, creşterea vitezei de resorbţie a 
edemelor şi hematoamlor, etc.
Ca şi o scurtă concluzie, sportivii şi nu numai 
ei, au acum şansa recuperării rapide după 
diverse leziuni şi traumatisme, dar toto-
dată şi ocazia de a-şi creşte randamentul cu 
ajutorul şedinţelor la hiperbară şi a terapiilor 
de recuperare (cum este şi terapia TECAR) 
din cadrul Centrului Medical Nova Vita.
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alimentație

cE EStE glUtEnUl?
Strict medical, glutenul reprezintă proteinele conţinute în grâu, secară, orz, unele varietăţi de 
ovăz, alac şi hibrizii acestora. Deci, întâlnim gluten în orice produs derivat din aceste cereale 
(ex: pâine, bere, paste, produse de patiserie etc.).

Glutenul se referă la proteinele întâlnite în endospermul boabelor de cereale, având rolul de a 
hrăni embrionii plantelor în timpul germinaţiei. De asemenea, el este cel care conferă elastici-
tatea aluatului frământat din făina de cereale.

Beneficiile consumului de gluten asupra sănătăţii sunt, de fapt, cele ale consumului de cereale 
integrale (reducerea riscului de boli cardiovasculare, neoplazii, diabet, obezitate etc.).

diagnoSticE caUzatE dE glUtEn
Din păcate, glutenul este “duşmanul” pentru 
pacienţii diagnosticati cu:
•boala celiacă (afecţiune genetică, autoi-
mună care apare ca o reacţie la consumul de 
gluten de către persoanele cu predispoziţie 
genetică, în contextul unor triggeri (stres, trau-
matisme, posibil infecţii virale), cu afectarea 
epiteliului intestinului subţire (atrofie viloasă 
şi aplatizarea celulelor parietale), ce duce la 
malabsorbţia nuţrientilor. Simptomele clasice 
includ diaree, balonare, constipaţie, scădere 
ponderală, anemie, întârziere de creştere la 
copii. Alte simptome: migrene, infertilitate, 
fatigabilitate, dureri articulare, osteoporoză 
prematură, depresie. Lezarea intestinului 
subţire se produce la fiecare ingestie de gluten, 
chiar dacă simptomele nu sunt prezente!)

• dermatita herpetiformă (formă de boală 
celiacă, manifestată predominant la nivel 
tegumentar prin apariţia de vezicule prurigi-
noase determinate de depunerea de anticorpi 
de tip IgA în straturile superficiale ale pielii; 
afectarea intestinului subţire este mai puţin 
severă decât la pacienţii cu boala celiacă.)

• intoleranţa la gluten (afecţiune nu foarte bine 
definită, cu simptome asemănătoare celiachiei, 
dar cu rezultate negative la testele de diagnostic 
pentru boala celiacă sau alergia la grâu)

GluTEnul,  
benefic sau periculos?
Autor: Dr. Sorina Onceanu, Medic Specialist Medicină Internă, Clinica Gral



• alergie la grâu (o formă rară de alergie mediată IgE, cu simptome la nivelul tegumentelor, 
tractului respirator sau intestinal determinate de reacţia sistemului imun la una din sutele de 
proteine prezente în grâu (nu neapărat gluten!).

cE EfEctE arE rEnUnţarEa la glUtEn?
Fiind un amestec de proteine cu valoare nutriţională şi biologică scăzută din punct de vedere 
nutriţional, excluderea din alimentaţie a glutenului nu determină probleme importante. Din 
păcate, este greu sa separăm glutenul de restul componentelor de care avem nevoie din cere-
alele integrale. De aceea, decizia de a adopta o alimentaţie fără gluten ar trebui făcută doar 
dacă există motive medicale care să o justifice. Nu există dovezi ştiinţifice care să sugereze că 
o astfel de abordare are efecte benefice pentru mai mult de 90% din populaţie, care nu suferă 
de afecţiuni legate de consumul de gluten. Dimpotrivă, poate afecta echilibrul bacteriilor din 
tractul digestiv, determinând creşterea excesivă a bacteriilor “rele”, deoarece oligozaharidele 
din cerealele integrale (ce conţin şi gluten) acţionează ca prebiotice, hrănind bacteriile “bune”.

De asemenea, o dietă fără gluten poate duce la deficienţe nutriţionale, deoarece acele cereale 
integrale sunt bogate în vitamine şi minerale (vitamina D, grupul de vitamine B, fier etc). Nu 
în ultimul rând, dieta fără gluten poate afecta scăderea ponderală, deoarece, deşi restricţiile 
asociate cu un astfel de stil de viaţă pot duce la pierderea câtorva kg (mai ales când “amidonul” 
este înlocuit cu opţiuni mai sănătoase), consumul unor cantităţi prea mari de alimente “fără 
gluten” poate duce la creştere ponderală, deoarece mulţi producători adaugă grăsimi sau 
zaharuri pentru a ameliora gustul produselor, făcându-le astfel cel puţin la fel de calorice ca şi 

echivalentele lor tradiţionale.

În concluzie, dieta fără gluten este sănătoasă 
atât timp cât celelalte alegeri de alimente pe 
care le facem sunt sănătoase!

altErnativE pEntrU glUtEn
Pe de altă parte, pentru pacienţii cu boala 
celiacă sau intoleranţă la gluten, alimentaţia 
fără gluten este salvatoare. Poate fi utilă, 
de asemenea, şi unei categorii de pacienţi 
diagnosticaţi cu sindrom de colon iritabil, 
prin eliminarea zaharidelor (mono, di, oligo) 
fermentabile conţinute în cereale. Important 
este ca pacienţii cu indicaţie clară de elimi-
nare a glutenului din alimentaţie să ştie ce 
alternative au la dispoziţie; există cereale ce 
nu conţin gluten (pseudocereale), care se pot 
adăuga listei de alimente recomandate.

O atenţie deosebită trebuie dată ambalajelor, 
pentru a evita sursele ascunse de gluten: 
de exemplu, multiplele nume sub care se 
găseşte făina de grâu (durum, graham, semo-
lina, kamut, spelta (alac)), proteinele vegetale 
hidrolizate, siropul de glucoză (produs deseori 
din grâu), germeni de grâu (wheatgerm), malţ, 
aromele (chiar naturale), dextrina, coloranţi 
(caramel) etc.
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Anemia la copil
Autor: Dr. Camelia Toader, medic specialist pediatrie Sanador

Aproape jumătate dintre sugari şi un 
procent dintre copii şi adolescenţi 
suferă de anemie. Cel mai frecvent tip 

de anemie a copilului este determinat de lipsa 
de fier. În afara deficitului de fier, deficitul 
alimentar pentru acid folic, vitamina B 12, 
vitamina C pot produce alte tipuri de anemie.

În timp ce la adult deficitul de fier este deter-
minat, în cele mai multe cazuri, de pierderea 
cronică a unor cantităţi de sânge, la sugari şi la 
copiii mici deficitul de fier este consecinţa unui 
aport alimentar insuficient corelat cu nevoile 
crescute datorate procesului de creştere.

Prevenirea anemiei la sugari poate începe 
prin suplimentarea cu fier a mamei în timpul 
sarcinii şi apoi pe timpul alăptării, însoţită 
uneori de suplimente de acid folic şi vitamina 
B 12. După naştere, alimentaţia ideală în 
primele 6 luni de viaţă este laptele matern, 
fierul din laptele matern fiind absorbit de 2-3 
ori mai eficient decât din laptele de vacă. În 
lipsa acestuia, sugarul va primi o formulă de 
lapte îmbogăţită cu fier şi vitamine. Rezervele 
de fier ale sugarului se epuizează după vârsta 
de 6 luni, iar creşterea rapidă a bebeluşului îi 

măreşte necesarul, astfel încât de la această 
vârstă el are nevoie de aport zilnic de fier şi 
vitamine. De aceea, se recomandă ca de la 
această vârstă să primească zilnic alimente 
cu conţinut crescut de fier. Cele mai bune 
surse de fier din alimente sunt carnea (în 
special cea roşie), oul, peştele, ficatul. Este 
bine ca mamele care vor să le ofere hrană 
vegetariană copiilor lor să ştie că alte surse 
de fier se sunt cerealele integrale, legumele 
verzi – fasole, linte, broccoli, spanac, ştevie, 
fructe uscate -, însă fierul de origine vegetală 
nu este la fel de bine absorbit precum cel de 
origine animală, iar unii copii necesită supli-
mente de fier sub formă de sirop sau picături. 
De asemenea, trebuie să ţinem cont de faptul 
că vitamina C favorizează absorbţia fierului 
şi că este bine să introducem în hrana copi-
lului şi alimente bogate în vitamina C (fructe, 
legume, sucuri proaspete) şi alimente bogate 
în vitamina B 12, acid folic.

Alături de fier, la fel de important pentru creş-
terea şi dezvoltarea copiilor este şi calciul, 
împreună cu vitamina D, dar trebuie să ţinem 
cont că suplimentele şi alimentele cu calciu pot 
împiedica absorbţia fierului. Ca urmare, acestea 

trebuie luate în peri-
oade diferite ale zilei.

Majoritatea copiilor 
pot preveni apariţia 
deficitului de fier, vita-
mina B 12, vitamina 
B 6, calciu, vitamina 
D, printr-o alimen-
taţie echilibrată, dar 
uneori este nece-
sară administrarea 
de suplimente, sub 
stricta îndrumare a 
medicului.

Sursa foto:  
pixabay.com

pediatrie
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Supraprotecţia inhibă 
dezvoltarea copilului
Autor: Iren A. IONIŢĂ - Manager General Papillon Clinique, 
specialist în terapia de recuperare a copilului cu TSA, Bacău 
Str. Buciumului, Nr. 83A/2
0722.297.527
www.papillonclinique.ro

Copiii au un curaj nativ, ei vor mereu să 
ajungă să facă lucruri ca și ceilalți.
Supraprotectia părinților, îndeosebi 

a mamei, descurajează încercările teme-
rare ale copilului. Teama că s-ar putea lovi, 
murdări, că nu a mâncat suficient, că poate 
obosi într-o activitate, că se frustrează dacă 
nu primește cel puțin același lucru ca și alt 
copil și atitudinea protectoare prin îndepăr-
tarea oricărui posibil pericol, inhibă dorința 
copilului de a explora. Treptat ajunge să nu își 
mai dorească să încerce, se izolează, începe 
să aibă frici induse de teama că s-ar putea lovi 
sau murdări, lucruri firești de altfel la vârstă 
copilăriei mici.
Explorarea înseamnă cunoaștere, învățare, 
satisfacerea nevoilor senzoriale, dezvoltare 
motorie, coordonare, dezvoltarea autonomiei, 
motivare și, nu în ultimul rând, socializare. 
Toate acestea trebuie să se întâmple în 

prezența adultului care are rolul de a suprave-
ghea jocul, de a ajuta în realizarea unor încer-
cări, de a încuraja și de a se bucura alături de 
copil pentru victoriile acestuia.

Un copil va ajunge un elev bun la școală dacă 
are dezvoltate abilități la vârstă preșcolară:
 Orientarea spațială și temporală
 Echilibru corpului și coordonare
 Memorie și cunoștințe adecvate vârstei
 Inițiativă și joc de rol
 Echilibru emoțional
 Dacă știe că are susținere și primește 
încurajări

Copilul ținut departe de întâmplările firești, își 
ridică bariere, se retrage, devine trist și neinte-
resat, se refugiază în stereotipii, își construiește 
propriile reguli și ajunge să nu știe să comu-
nice, pentru că îi lipsește motivația. Bucuria 

unei năzdrăvănii va 
fi înlocuită de teama 
de a nu fi la înălțimea 
cerințelor, de frus-
trarea că nu va reuși. 
Atunci când copilul 
începe o activitate, el 
de fapt își constru-
iește o strategie, care 
se bazează pe logică, 
pe o secvenţialitate a 
acțiunilor.
Încurajările justificate 
întăresc în mintea 
copilului faptul că acel 
tip de acțiune este 
pozitiv, că ceea ce a 
realizat este datorită 

sănătate
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lui și că v-a primi aprecieri dacă v-a continuă 
în același mod, ceea ce este valabil și la adult.
De ce să ne concentrăm pe acțiunile negative 
când este mult mai constructiv să încurajăm 
încercările pozitive ale copilului.

Dezvoltarea copilului se întâmplă și atunci 
când:
 Sare în bălți, pentru că înțelege cum e să fii 
ud, dar liber
 Se cațără în copaci, deoarece vede lumea 
cu alți ochi
 Țipă, își aude vocea și puterea ei
 Merge desculț, explorează și înțelege glasul 
pământului
 Aleargă prin ploaie, ascultă și înțelege 
magia naturii
 Sparge un vas, înțelege că uneori finalul 
poate fi trist, ajută-l să strângă și să continue 
în alt fel
 Mâzgălește pereții, vrea să se exprime 
plastic

Încurajează copilul să viseze și să se dezvolte, 
pășește alături de el pe drumul vieții, dar nici-
odată în locul lui !
Echipa Papillon Clinique are o abordare opti-
mistă în ceea ce privește dezvoltarea oricărui 
individ și explorează la maxim resursele inte-
rioare are fiecărui copil și ale familiei acestuia. 
Prin complexitatea serviciilor terapeutice 
și o abordare coerentă reușim să creștem 
performanțele fiecărui copil ajutat de familia 
sa și de expertiza echipei. Motivația noastră 
este încrederea în actul terapeutic și eficienta 
protocolului de intervenție.
Dacă ești părinte și vrei să primești informații 
de la specialiști, vrei să dezvolți abilitățile 
copilului tău, sau te confrunți cu o tulburare în 
dezvoltarea lui, îți recomandăm o programare 
pentru evaluare psihomotrică și îți punem 
la dispoziție o echipa care lucrează zilnic la 
transformarea și evoluția personală a fiecărui 
beneficiar.
Programări la tefefon: 0722.297527
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