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Miresme de Prier
Gânduri calde de aprilie străbat prin aeru-ngheţat și potrivnic. 
Un suflu glasat de iarnă se-ncăpăţânează să rămână peste 
fire verzi de iarbă și flori încă timide. Și totuși, ca de fiecare 
dată, raze de aţă încălzesc și desenează dantele de lumină 
jucăușă, decupată pe chipuri ce au uitat să zâmbească ori și-au 
ascuns surâsul. Zăpada mieilor mai zburătăcește până când 
întreaga fire se dezice de vraja palatului de cleștar, cu sclipiri 
ce-ademenesc.
Și-n urma fulgilor de-argint se-aud în taină izbucniri de roz 
pudrat dintr-o pomadă de prinţesă și verde transparent în 
pruni grăbiţi să iasă cu vălul lor la soare. Și ce de flori îmbujo-
rate în piersicii infatuaţi ori bucheţele de flori mari și albe în 
perii cu miros înţepător! Nici sufletul de gheaţă n-ar rămâne 
statuie la asemenea frumuseţe și gingășie de artist…. Treptat, el 
se topește în baie de lumină și ploaie de petale parfumate. 

Luisa Maria Ţuculeanu

 www.revistabranche.ro |  | aprilie 2021 | 3



4 | aprilie 2021 |  | www.revistabranche.ro

pediatrie

Screening-uri  
recomandate  
pentru copii
Autor: Dr. Lavinia Rusu, medic specialist pediatrie la Policlinica 
Providenţa
 www.providentamedical.ro

Screeningul se referă la depistarea cât mai 
devreme posibil a unor boli sau doar a 
unor factori care pot afecta sănătatea. În 

lipsa simptomelor unei afecţiuni, copiii nu au în 
general nevoie de multe analize de screening.

testarea auditivă la copii 
Este recomandată tuturor nou-născuţilor în 
maternitate. În cazul unui test pozitiv pentru 
hipoacuzie, nou-născutul va fi reevaluat conform 
recomandării medicului audiolog.

Screening-ul oftalmologic la copii
Nu este obligatoriu la nou-născutul normal, 
testarea fiind însă recomandată oricând există 
suspiciunea unei afectări oculare congenitale 
sau dobândite precoce (ex. retinopatia prematu-
rului, cataractă congenitală, etc.). 
Academia Americană de Oftalmologie şi 
Strabism recomandă examinarea oftalmologică  
a tuturor copiilor între 6 luni şi 1 an, apoi la 3 ani 
şi înainte de a merge la şcoală, la vârsta de 5 ani.  
Miopia, astigmatismul, strabismul sunt câteva 
dintre afecţiunile care pot fi depistate precoce 
și corectate până la împlinirea vârstei de 5 ani.

Ecografia de șold 
Considerată standardul de aur în depistarea 
anomaliilor de dezvoltare ale șoldului (displazia 
de șold) este recomandată a fi făcută între 4 și 6 
săptămani de viaţă.

Screening-ul de anemie prin deficit de fier
Carenţa de fier poate fi cauzată de o hemoragie 
severă, o disfuncţie genetică sau de incapaci-
tatea organismului de a absorbi fierul (de ex. 
medicamentele administrate copilului pentru o 
boala cronică, precum boala celiacă).

Factorii de risc pentru anemia prin deficit de fier 
la copiii mici pot fi:
• alăptarea exclusiv la sân după 4 luni, fără 
suplimentare de fier
• consumul a peste 700 ml de lapte de vacă pe 
zi, după vârsta de 12 luni
• prematuritate sau greutate scăzută la naștere
• alimentaţia restrictivă care nu furnizează sufi-
cient fier 
• istoric de consum de medicamente care inter-
ferează cu absorbţia fierului.
Screeningul se  recomandă a se face între 9 și 12 
luni, având în vedere faptul că problemă anemiei 
prin carenţă de fier este tot mai des întâlnită la 
copiii cu vârste cuprinse între 1-2 ani. Anemia 
duce la probleme de comportament și învăţare, 
la disfuncţionalităţi grave ale organismului. 
Depistarea anemiei feriprive se realizează prin 
analize de sânge (hemoglobină, hematocrit, 
indici eritrocitari, fier seric, feritină).

Screening-ul stomatologic
Se recomandă a se face după apariţia primilor 
dinţi de lapte, în primul an de viaţă al copilului.  
Pedodontul va face un examen amănunţit, 
adecvat vârstei, eventual un periaj demonstrativ 
și, dacă este cazul, va impune sigilarea și fluori-
zarea dinţilor pentru reducerea riscului apariţiei 
cariilor. Astfel se evaluează riscurile dezvoltării 
unor afecţiuni și se descoperă eventuale demi-
neralizări, pete și carii.

Screening pentru obezitate
Excesul ponderal este una dintre cele mai 
frecvente probleme observate de medicii pedi-
atri. Acesta implică numeroase probleme de 
sănătate, de la riscul de a dezvolta diabet de tip 
2, hipertensiune arterială la colesterol mărit, 



afecţiuni articulare, sindromul de apnee în  somn 
sau probleme sociale și psihologice. 
La fiecare consult pediatric trebuie evaluate 
următoarele: 
• obiceiurile alimentare ale copilului
• nivelul activităţii fizice și obiceiurile sedentare
• istoricul familial de obezitate, diabet de tip 2 și 
hipertensiunea arterială.  
Academia Americană de Pediatrie (AAP) reco-
mandă screening de rutină pentru obezitate 
la copii începând cu vârsta de 2 ani. Cel puţin 
o dată pe an, un medic ar trebui să evalueze 
statusul greutăţii copilului.
Pentru estimarea grăsimii corporale este utilizat 
indicele de masă corporală (iMC), în care 
sunt  luate în considerare  Greutatea, Înălţimea, 
precum și Vârsta și Genul copilului – Indicele 
calculat al copilului se compară cu anumite 
valori  existente în graficele de creștere.
• Supraponderal: IMC are o valoare mai 
mare decât o au 85% dintre copiii cu aceeași 
vârstă și gen conform graficelor de creștere 
standardizate.
• Obez: IMC are o valoare mai mare decât o 
au 95% dintre copiii de aceeași vârstă și gen 
conform  graficelor de creștere sandardizate.

Screening pentru diabet
Măsurarea valorilor glicemiei ca metodă de scre-
ening pentru Diabetul de tip 1 la copiii care nu 
prezintă simptome nu este considerată de către 
specialiști ca fiind necesară. Pe de altă parte, unii 
tineri cu diabet de tip 2 nu dezvoltă semne sau 
simptome evidente de hiperglicemie, în special 
în stadiul incipient al bolii, iar screeningul poate 
fi un instrument util. Deși încă nu este frecvent 
la copiii sub 10 ani, incidenţa Diabetului de tip 2 a 
crescut dramatic în ultimii ani.
Părinţii și copiii ar trebui să știe că obiceiurile 
alimentare sănătoase și 
activitatea fizică reduc 
riscurile individuale de 
a dezvolta diabetul de 
tip 2 și complicaţiile 
asociate bolii mai târziu 
în viaţă.
Factorii de risc sunt:
• mama are diabet sau 
a avut diabet gestaţi-
onal (de sarcină)
• rudă de gradul I cu 
diabet de tip 2 

• exces ponderal, obezitate și lipsa mișcării 
• greutate mică la naștere
• afecţiuni asociate cu rezistenţa la insulină 
precum acanthosis nigricans (prezenţa în pliu-
rile pielii a unor pete de culoare închisă, maronii 
sau negre)
• hipertensiune arterială
• niveluri mari ale lipidelor din sânge 
(dislipidemie) 
• sindromul ovarului polichistic.
Asociaţia Americană a Diabetului (ADA) reco-
mandă luarea în considerare a screeningului 
pentru copilul supraponderal care are doi sau 
mai mulţi factori de risc pentru diabet, o dată 
la 3 ani, începând cu vârsta de 10 ani sau la 
debutul pubertăţii, dacă aceasta se produce mai 
devreme.
Metodele de screening care se pot utiliza:
• Determinarea glicemiei a jeun – masoară 
nivelul glucozei în sânge pe nemâncate (ultima 
masă, în urma cu 8-12 ore).
• Determinarea Hemoglobinei a1c ( hemo-
globina glicată) – reflectă nivelul de glucoză în 
sânge, în medie, în decursul ultimelor 2-3 luni și 
care a fost recomandată ca metodă suplimen-
tară de screening pentru diabet.
• efectuarea testului de toleranţă orală la 
glucoză – măsoară glicemia  a jeun, dintr-o 
proba de sânge, urmată de consumul unei 
băuturi care conţine zahăr( 1.75 g glucoză/ kg 
corp până la maxim 75 grame) și recoltarea unei 
probe de sânge la 2 ore de la consumul soluţiei 
cu glucoză, pentru a analiza cum răspunde orga-
nismul la încărcătura de glucoză.
Dacă se constată rezultate anormale la oricare 
dintre aceste analize, se recomandă repetarea 
într-o altă zi. Ulterior, dacă rezultatele se 
menţin anormale, este stabilit diagnosticul de 
diabet.
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Metode minim-invazive 
ghidate imagistic  
de tratare a durerii
Dr. Cătălin Constantin Lulciuc,
Medic Specialist Radiologie și Imagistică Medicală și Radiologie 
intervențională

terapia durerii

Ce reprezintă terapia durerii?
Terapia durerii este o specialitate relativ nouă la nivel mondial, apărută în ultimii 20 de ani 
și este o ramura medicală ce reunește, sub aceeași umbrelă, medici din diferite specialități 
medicale, toți pregătiți să trateze simptomul comun numit DURERE. Este foarte important 
ca pacienții cu dureri cornice să beneficieze de un consult multidisciplinar, în urma căruia 
opiniile diferite ale medicilor să ajungă la un consens care să ajute pacieții să scape de 
durere. Pentru un astfel de pacient munca în echipă este cea mai importantă.

Care sunt principalele avantaje ale acestei noi metode de tratament?
Metodele minim invazive de tratare a durerii se fac doar cu sedare, pacientul fiind conștient 
pe tot parcursul procedurii, deci, fără anestezie generală sau spitalizare, iar pacienții bene-
ficiază de o recuperare foarte rapidă. Aceste practici sunt adresate pacienților cu dureri 
cornice, dar și celor în episode acut pentru a se evita operațiile mari, deschise, cu riscuri 
operatorii mari, cu procese de recuperare îndelungate și complicații intra- și postoperatorii.
Desigur metodele minim-invazive nu înlocuiesc metodele invazive, respectiv operațiile 
deschise, care au indicație clară, dar de cele mai multe ori prelungesc termenul până la o 
asemenea procedură complexă, sau cu ajutorul recuperării medicale asociate scoate paci-
netul din indicațiile unei astfel de intervenții (operații deschise). Metodele minim-invazive 
vin și în sprijinul pacienților care au suferit o intervenție chirurgicală deschisă și au rămas 
cu dureri post-operatorii.
 
În ce afecțiuni putem apela la intervențiile minim-invazive?

Gama de intervenții minim-invazive în terapia 
durerii avansează de la an la an datorită 

tehnologiei, iar noi, prin diverse dispo-
sitive sau ace putem ajunge la nervii 
care provoacă senzația de durere și 
cu diferite substanțe sau instrumente 
putem să-i dezinflamăm, să-i amorțim 

pe termen lung, topim sau îngheța.
Cea mai des întâlnită patologie care se 

prezintă este cea a coloanei, asta din cauză 
că suntem o generație care devine din ce în ce 

mai sedentară și mai supraponderală. Acest stil de 
viață vicios duce la afectarea musculară și, implicit, 
destabilizarea coloanei vertebrale, care produce 

modificari degenerative: hernii intraspongioase, 
osteofite, punți osteofitice, hernii de disc etc. În 



afară de patologia de coloană, printre cele mai întâlnite afecțiuni se numără patologia de 
genunchi, umăr, durerea provocată de metastaze sau formațiuni tumorale primare etc.

Care ar fi rata de suscces?
În general 8 din 10 pacienți răspund bine tratamentului minim-invaziv, iar perioada de 
răspuns variază de la caz la caz: poate dura pentru totdeauna de la prima procedură 
dacă se merge în paralel cu un program de recuperare medicală, câteva luni sau săptă-
mâni. Pentru pacienții care răspund pe termen scurt se recomandă repetarea infiltrațiilor 
mergând în paralel cu recuperare medicală. Din păcate, sunt și pacienți care nu răspund, 
atunci indicația este cea chirurgicală.
Însă, diferența dintre infiltrațiile normale "în orb" și cele ghidate imagistic este că prin 
ghidaj radioscopic sau ecografic putem vedea cu exactitate dacă substanța injectată ca și 
tratament ajunge exact la sursa durerii și nu migrază în alte teritorii care nu sunt respon-
sabile de durerea cronică pentru care a venit pacinetul.

În ce măsură a afectat pandemia sănătatea pacienților care suferă de diferite dureri 
cronice?
Perioada de pandemie a agravat foarte mult situația pacienților cu dureri cronice, deoarece 
clasa de risc a stat foarte mult în casă, nefăcând mișcare. Pacineții când ajung la medic, 
prezintă un episod de durere acut, cu deficit motor semnificativ. 

Domnul doctor Dr. Cătălin Constantin Lulciuc poate fi găsit la  
Clinica Explora din Suceava, Bd. Academician Vasile Grecu (Șcheia),  

telefon 0755.655.655 | www.explora.ro
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Zona Zoster 
Autor: Dr. Madeleine Nechifor, medic primar
dermato-venerologie, doctor în ştiinţe medicale, 
competenţa în dermatologie estetică şi chirurgicală

estetică

Termenul corect pentru zona Zoseter 
este herpes zoster și reprezintă  o 
boală cu atingere neuro-cutanată. 

Este manifestarea de reizbucnire a virusului 
varicelo-zosterian, cel care în copilaria 
noastră  determina varicela. Virusul  rămâne 
dormant în ganglionii nervilor spinali sau 
cranieni timp de zeci de ani și redevine 
“activ“  în anumite condiții.

Condițiile  favorizante frecvente sunt:
 bolile cronice,
 cancerele,
 vârsta înaintată,
 unele tratamente imunosupresoare,
 transplantul.

Zona Zoster apare ceva  mai frecvent în 
anotimpul rece, decât  vara și mai mult la 
vârstnici, decât la tineri.  Erupția apare, 
caracteristic, de-a lungul unui dermatom, 
adicț pe teritoriul cutanat ce corespunde 
unui anumit filet nervos, e unilaterală și 
e alcatuitț din grupuri de vezicule  cu un 
conținut clar sau sanguinolent, cu durată 
medie de 14 zile. 

Gravitatea erupției este foarte variabilă, 
de la leziuni foarte puține, asemănătoare 
unui herpes, și până la forme foarte intinse, 
rareori bilaterale sau variceliforme, în 
special la cei imunodeprimați (cancere, 
diabet, SIDA, tratamente imunosupresoare  
etc). Pacientul este contagios  pe durata  
existenței veziculelor, dar numai pentru cei 
care nu au avut varicelă (de exemplu, pentru 
copii).

Variată este și simptomatologia: de la forme 
complet fără durere sau cu prurit local lejer 
(“mâncărime“), până la forme cu durere 
extremă (ceea ce conferă  reputația bolii).   

Complicațiile curente sunt suprainfecția 
leziunilor și nevralgia (durerea) intensa și 
persistentă, uneori săptămâni și luni după 
boală.

Tratamentul  se bazează în principal  pe 
medicamente antivirale specifice, anti-
septice sau creme epitelizante și pe trata-
mentul durerii (uneori foarte  problematic 
și de durată). La ora actuală există pe piața 
farmaceutică două vaccinuri specifice (indi-
cate în special pentru vârstnici și pentru cei 
cu boli cronice), dar din nefericire, foarte 
puțin intrate în practica din țara noastră.

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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Dispozitivele Lyapko 
și diabetul zaharat 

terapii alternative

D iabetul este oboală caracterizată prin 
creșterea nivelului glucozei în sânge 
și dezechilibrarea metabolismului în 

corpul uman. În cazul hiperglicemiei fie 
pancreasul nu produce insulina, fie orga-
nismul nu metabolizează adecvat acest 
hormon secretat. 
Principalii factori care duc la apariţia diabe-
tului sunt ereditatea, sedentarismul, stresul, 
bolile infecţioase, hrana dezechilibrată, 
obezitatea. Diabetul în sine nu creează 
disconfort mare (în stadiul incipient putând 
fi descoperit doar la prelevarea analizelor 
de sânge), dar complicaţiile posibile impun 
luarea de măsuri urgente. 
Consecinţele diabetului netratat sunt: tulbu-
rările cardiace, renale, pierderea vederii, 
probleme vasculare, neurologice, cangrena 
la degetele membrelor inferioare, etc. 
În ultima perioadă se constată dezvoltarea 
diabetului de tip doi la persoanele care au 
fost depistate pozitiv la infecţia cu virusul 
covid, inclusiv în lipsa factorului ereditar. 
Cauza o constituie atacarea de către virus a 
sistemului nervos vegetativ.
Stimularea meridianelor energetice și a 
punctelor focar (concomitent cu multitu-
dinea  remediilor naturiste: plante medici-
nale, produse homeopatice), se consideră 
ca una dintre cele mai eficiente măsuri de 
prevenire și tratament al diabetului zaharat. 
Reglarea energetică se poate efectua prin 
acupunctură clasică sau presopunctură, fără 

penetrarea pielii, cu ajutorul dispozitivelor 
Lyapko. Este recomandată acţionarea asupra 
a trei puncte, localizate conform desenelor 
din imagine.
Asupra punctelor R-2 și TF-4 se va acţiona 
dimineaţa, prin stimulare (5-8 min.), folosind 
unul din produsele: rola Facială, Bila cu ace, 
placa Camarad sau picăturica. Pe parcursul 
zilei vom armoniza (8-10 min.)  punctul V-48. 
Modul de acţiune se indică în instrucţiunile de 
utilizare a dispozitivelor Lyapko.
Seara, pentru dispersie (calmare), se va pune 
un dispozitiv plat (Șans, Quadro) pe zonele 
5, 6 ale corpului (indicate în instrucţiunile 
dispozitivelor Lyapko), fiind în poziţia culcat  
pe el.
De asemenea, cu ajutorul Branţurilor vom 
reuși stimularea circuitului sanguin peri-
feric al extremităţilor - profilaxia apariţiei 
cangrenei degetelor picioarelor.
În final, atenţionăm asupra necesităţii verifi-
cării zilnice  a glicemiei, de către persoanele 
diabetice, insulino-dependente, în vederea 
reglării individuale a timpului optim de 
stimulare sau dispersie, precum și a  dozelor 
de medicamente  administrate, fiind obţinut 
rezultatul dorit – reglarea funcţiei de produ-
cere autonomă a insulinei.
Descrierea mai detaliată a produselor 
Lyapko, enumerate mai sus, precum și spec-
trul altor maladii, boli, care pot fi tratate 
cu ajutorul acestora, le puteţi găsi vizitând 
site-ul www.aplex.ro.

Sursa: Gid practic 
de prezentare 

sistemică a tuturor 
canalelor subtile, 
editura Ganesha, 
Bucureţti, 2019.
Lyapko România
www.aplex.ro / 
0736.847.470

Centrul Medical 
Sfânta Parascheva 

Tătărași, Str. 
Pictorului, Nr. 3
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5 comportamente logopedice
Autor: Iren A. IONIŢA- Terapeut, specialist în recuperarea  
copiiilor cu dizabilităţi și logopedie specială 
Papillon Clinique, 
Bacău  Str. Buciumului, Nr. 83A/2
0722.297.527
www.papillonclinique.ro

logopedie

Primii ani de viaţă ai copiilor sunt cei 
mai critici în procesul lor de învăţare 
în sensul unei monitorizări eficiente. 

Echipa Papillon Clinique vă ajută cu câteva 
sfaturi logopedice care ajuta la dezvoltarea 
vorbirii, limbajului și comunicării copilului 
dumneavoastră.

1 Încetiniţi ritmul în prezenţa copilului și 
livraţi informatia clar
Amintiţi-vă să încetiniţi ritmul când aveţi 

șansa de a purta o conversaţie cu copilul 
dumneavoastră. Copiii învaţă limbajul în situa-
ţiile de zi cu zi. Activităţile de rutină sunt unele 
dintre cele mai bune momente pentru a vorbi 
cu copilul, deoarece acestea sunt momentele 
pe care le întâlnește cel mai des! 

2 priiviţi copilul și coborâţi la nivelul 
privirii lui
S-ar putea să fii surprins cât de des îi spui 

lucruri copilului tău în timp ce ești departe de 
el. Pentru a-ţi ajuta copilul să înveţe limbajul 
și să fie un bun comunicator, ar trebui să te uiţi 
și la copilul tău când vorbești și să încerci să îl 
privești de la nivelul său. Acest lucru va ajuta 

copilul să se conecteze cu dumneavoastră și 
asupra a ceea ce aveţi de spus. În acest mod 
sunt mult diminuaţi distractorii din jur.

3 așteptaţi să înţeleagă și să răspundă
În viaţa aglomerată de astăzi, timpul este 
esenţial. Ne așteptăm la rezultate rapide 

de oriunde: mâncare rapidă, mesaje cu direcţi-
onare rapidă, transport rapid! Dar nu așa învaţă 
copiii limbajul. Au nevoie de ajutorul nostru și au 
nevoie de noi să fim răbdători. Asiguraţi-vă că 
acordaţi suficient timp pentru ca să vă răspundă. 
Poate nici nu vă daţi seama, dar uneori facem 
prea mult în locul lor pentru că ne grăbim fără  
să așteptăm să vedem dacă o pot face singuri.

4 Începeţi să comunicaţi
Deși este important să îl învăţaţi pe copil 
numerele, formele și culorile, nu trebuie 

să vă concentraţi prea mult pe acest lucru în 
primii ani. Desigur, nu le excludeţi, dar ar trebui 
să le expuneţi în situaţii mai naturale, concrete, 
în timpul unor activităţi practice. În acești primi 
ani sunt capabili să absoarbă cele mai multe 
informaţii. Așadar, lăsaţi literele și numerele 
să se împletească încet în vocabularul său. 

Nu vrem ca vocabularul 
copilului să fie format 
doar din acestea, așa 
că încercaţi să comuni-
caţi despre tot ceea ce 
vedeţi dumneavoastră 
și copilul dumnea-
voastră în mediul său. 
Când copilul arată ceva, 
vorbește  cu el despre 
asta. Puneţi întrebări și 
așteptaţi să răspundă. 
Povestiţi ce faceţi 
fiecare în parte zilnic. 
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Vorbește cu el pentru a învăţa să comunice, să 
poată forma propoziţii, să povestească!

5 regândiţi jocurile și alegeţi jucăriile
Nu doar adulţii trebuie să meargă la 
muncă în fiecare zi. Copiii merg la muncă 

când se joacă. Timpul de joacă, care este 
distractiv, este un moment foarte important 
pentru copii de a învăţa. Aceștia învaţă și folo-
sesc limbajul în joc, așa că este important să 
aveţi jucării creative! Îţi sugerăm să scapi de o 
mulţime de jucării colorate strălucitoare care 
se aprind, vorbesc și dansează. Aceste jucării 
fac toată munca în sine, copiii doar privesc. 
Alege jucării care permit multe oportunităţi 
de joc deschise, cum ar fi cuburi și mingi. De 
asemenea, jocurile de rol încurajează cu sigu-
ranţă limbajul! Un lucru foarte important îl 
reprezintă alternarea jucăriilor. În acest fel, 
micuţul nu are timp să se plictisească pentru 
că apare o jucărie nouă de fiecare dată! Îl 
ajută să înveţe și mai mult, deoarece îi oferă 

ocazia de a reîmprospăta abilităţile care nu au 
fost exersate o vreme.

Aceste cinci tehnici vă pot ajuta copilul să aibă 
mai mult succes la școală, să își construiască 
stima de sine și să devină un comunicator mai 
independent.
Mulţi oameni când se gândesc la logopedie, se 
gândesc la actul literal de a vorbi. Acesta face 
parte din logopedie ca și tulburările de limbaj 
și abilităţile sociale. Copiii care nu sunt verbali 
pot beneficia de logopedie, deoarece trebuie 
să poată comunica în mod eficient. Copilul 
dumneavoastră poate fi îndrumat pentru 
terapie dacă are probleme cu pronunţarea 
anumitor litere, este greu de înţeles când 
vorbește, întâmpină dificultăţi în a înţelege ce 
spun alţii sau au alte probleme de comunicare.
Papillon Clinique poate evalua copilul pentru o 
gamă largă de tulburări de vorbire și limbaj și 
poate dezvolta un plan de terapie personalizat 
pentru a le satisface nevoile de dezvoltare.
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Apetitul crescut  
și conduita alimentară

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

nutriţie

Apetitul este o poftă și nu este același lucru cu foamea, o nevoie fiziologică. Pentru a 
controla pofta de mâncare trebuie adoptată o anumită conduit alimentară și să optăm 
pentru alimente bogate în grăsimi nesaturate, fibre și proteine. Această combinaţie de 

elemente reglează nivelul zahărului din sânge și încetinește procesul digestive și ne vom simţi 
mai sătui pentru mai mult timp.

Dintre elementele de conduită, menţionez următoarele:
Consumul meselor principale pe cât posibil cam la aceleași ore
Hidratare optimă pe tot parcursul zile, cu lichide necalorice (apă, ceai neîndulcit)
Somn odihnitor sau, mai bine zis, o igienă corespunzătoare a somnului

În ce privește alimentaţia, ţinta este obţinerea saţietăţii fără aportul unei cantităţi mari de 
alimente. Saţietatea este definită ca senzaţia de plenitudine pe care stomacul și intestinele o 
transmit către creier. 

Pentru aceasta este important:
1.Să cosumăm fibre alimentare.
Fibrele sunt prezente în principal în fructe, legume și cereal integrale. Acestea umplu stomacul 
și prelungesc senzaţia de saţietate după mese. Strategia pentru a crește aportul de fibre este 
de a consuma orez brun, pâine integrală, fulgi de ovăz, paste integrale, precum și seminţe cum 
ar fi cele de chia sau de in. Trebuie să consumăm cel puţin 4 porţii de legume zilnic.

2.Să nu evităm grăsimile
Lipsa lor crește apetitul dar trebuie să le alegem pe cele sănătoase din pește, ulei de măsline, 
avocado, alune și nuci. Grăsimile animale și cele trans trebuie evitate. Mai mult, studiile spun 
că atunci când oamenii consumă alimente bogate în acid oleic (avocado, măsline și uleiul de 
măsline, nuci și seminţe) au o senzaţie de foame mult mai târziu după masă, iar la masa urmă-
toare consumă mai puţine calorii.

3.Consumul de proteine, atât cele de origine animală, cât și cele de origine vegetală la 
fiecare masă principală. 
Ouăle reprezintă una dintre cele mai importante surse de proteine de la animale. Un studiu 
publicat în Jurnalul European de Nutriţie Clinică a concluzionat că persoanele care mănâncă 
ouă la micul dejun consumă cu până la 400 decalorii mai puţin în restul zilei și au un apetit 
mult diminuat.
Somonul este o sursă bogată de omega 3. Studiile au arătat că omega 3 poate ajuta la creș-
terea saţietăţii și ajută la reducerea poftei de mâncare.
Fasolea boabe conţine proteină vegetală, fibre și amidon care dau o bună saţietate.
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Timp de decenii ni s-a spus să reducem 
la minimum toate grăsimile pentru a ne 
menţine inima sănătoasă, însă anumite 

tipuri sunt sănătoase și benefice. 

avocado, prin conţinutul bogat în vitamina E, 
fibre și carotenoizi, este o modalitate excelentă 
de a obţine acea grăsime „bună”. Substanţele 
lui nutritive pot chiar contracara unele inflamaţii 
declanșate de alimente mai puţin sănătoase 
consumate în acelasi timp. 

dovleacul este o legumă plina de carotenoizi, 
precum beta-carotenul, care acţionează ca 
un antioxidant. Consumul regulat de alimente 
bogate în carotenoizi (produsele portocalii și 
verde închis) este asociat cu un risc scăzut de 
inflamaţie și boli de inimă.

Peștele este unul dintre cele mai bune surse 
ale acizilor grași. Se recmandă consumul de 
peste de două ori pe săptămână, 180-200 grame 
, pentru a obţine aceste beneficii de protecţie a 
inimii. Surse de omega-3: somon, conservele de 
ton, somn, sardinele, hamsii și creveţii.

consumul de vin cu masură va ajuta într-o 
abordare alimentară sănătoasă și la un stil de 

viaţă pe termen lung. Vinul rosu conţine resve-
ratrol, un compus asociat cu scăderi semnifica-
tive ale riscului de boli de inimă. 

Seminţele de in au foarte mulţi nutrienţi iar 
acest lucru se datorează unui tip unic de fibre 
care nu se găsește în mod obișnuit în alte 
alimente, polifenoli și acizi grași omega-3. 
Efectele antiinflamatorii din această combinaţie 
acţionează pentru scăderea tensiunii arteriale și 
pentru îmbunătăţirea valorii de colesterol. 

Consumul a 28 grame de nuci sau arahide, 
caju, migdale, fistic, etc. în fiecare zi reduce riscul 
bolilor de inimă cu 35% și reduce semnificativ 
colesterolul. Acest lucru este atribuit efectelor 
antiinflamatorii ale nutrienţilor din nuci, cum ar fi 
acizii grași nesaturaţi, fibrele, folatul, vitamina E, 
fitosterolii și potasiul. Persoanele care consumă 
nuci zilnic sunt mai susceptibile de a avea o greu-
tate corporală normală. 

căpșunile, murele, afinele și alte fructe de 
pădure de vară oferă un mare avantaj când vine 
vorba de reducerea inflamaţiei pentru sănătatea 
inimii. Acest lucru se datorează antocianinelor, 
compuși care dau fructelor de pădure culoarea 
roșu-violet și acţionează ca antioxidanţi pentru 

naturist

10 alimente antiinflamatorii  
pentru sănătatea inimii
Autor: Ing. Drd. Daniela Troia
www.helbalrom.ro



a preveni acumularea de plăcuţe de colesterol 
în artere și pentru a îmbunătăţi fluxul sanguin. 
Fructele de pădure sunt sărace în calorii și ne 
aduc o sursă bună de fibre (2-4g fibre pe jumă-
tate de cană). O mare parte din aceaste fibre 
sunt solubile, ceea ce se asociază cu reducerea 
valorilor colesterolului. 

fasolea, lintea și mazărea sunt o altă sursă 
bogată în nutrienţi antiinflamatorii, iar printr-un 
consum variat al acestor leguminoase, de 3-4 
ori pe săptămână avem porţia necesară preve-
nirii oricărei afecţiuni cardiovasculare. Nu numai 
că leguminoasele au un conţinut ridicat de fibre 
(1\2 de cană are 7-9g) care scad colesterolul și 
sunt markeri inflamatorii ai sângelui, dar sunt și 
surse excelente de proteine pe bază de plante. 
Înlocuirea surselor de proteine pe bază de plante, 
cum ar fi fasolea neagră, lintea și năutul, cu 
proteine animale cu conţinut ridicat de grăsimi de 
câteva ori pe săptămână, reduce, de asemenea, 
riscul bolilor de inimă.

Îmbunătăţirea sănătăţii inimii ar putea fi la 
fel de ușoară și printr-un consum de ceai 

cald în fiecare zi. Atât frunzele de ceai negru, 
cât și cele verzi, conţin compuși polifenolici 
cunoscuţi sub numele de flavonoli și cate-
chine. Acești compuși acţionează pentru a 
reduce producţia și absorbţia colesterolului. 
Consumul a 2-3 căni pe zi are potenţialul de 
a reduce semnificativ atât colesterolul total, 
cât și LDL sau colesterolul „rău”. Acest lucru 
reduce riscul general de boli de inimă și blocaje 
la nivel cardiac și circulator. În timp ce ambele 
au mai puţină cofeină decât cafeaua, ceaiul 
verde are cea mai mică cantitate. Și pentru 
o mai bună eficacitate, vă recomand reţeta 
noastră pentru reducerea colesterolului din 
sânge și a trigliceridelor: urzică, soc, mentă, 
tei, mesteacăn, păpădie, sânziene, teci fasole, 
nuc, frasin,c oada calului, pir rădăcină. https://
herbalrom.ro/trigliceride-si-colesterol-ceai/

Ţinând seama de complexitatea reacţiilor 
biochimice, tratamentul hipercolesterolemiei 
și a inflamaţiei organismului privind afecţiunile 
cardiovasculare trebuie să fie făcut cu mare 
atenţie pentru a evita eventualele efecte secun-
dare grave.
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fieruL,  
9 sfaturi nutriţionale

naturist

Fierul este esenţial pentru construirea 
celulelor roșii din sânge și pentru oxige-
narea corpului. Sfaturi practice despre 

obţinerea „dozei corecte” zilnice și evitarea 
anemiei.

Puneţi proteine în toate meniurile
Organele, carnea, carnea de pasăre, peștele 
și crustaceele sunt bogate în fier hemic. 
20-25% din acest fier este absorbit de orga-
nism. De exemplu, din cele 24 mg / 100 g de 
fier din midii, 5 până la 6 mg vor fi absorbite.
Alimentele bogate în fier sunt ficat de 
pasăre: 15 mg / 100 g, stridii: 10 mg / 100 g, 
ficat de viţel: 10 mg / 100 g, carne de vită: 4 
mg / 100 g.

completaţi cu legume
Legumele oferă fier non-hem, care este 
absorbit între 1 și 5% de către organism. De 
exemplu, dacă 100 g de pătrunjel conţine 
5,5 mg / 100 g de fier, doar 0,27 mg vor fi 
absorbite.
Plantele cele mai bogate în fier sunt păpădia, 
năsturelul, spanacul... Fierul din legume 
este cel mai bine asimilat atunci când sunt 
consumate cu alimente care conţin fier 
hemic. Așadar, însoţiţi-vă carnea și peștele 
cu salate.

consumaţi citrice la masă
Lămâia, portocala, grapefruitul conţin între 
37 mg / 100 g și 53 mg / 100 g de vitamina 
C. Această vitamină, consumată în timpul 
meselor, ajută la absorbţia fierului nehem. 
Simţiţi-vă liber să stoarceţi suc de lămâie 
sau portocală pe salatele de fructe, adău-
gaţi-l la sosurile de salată etc.

faceţi gustări din fructe uscate
Gustă la 11 a.m. sau 4 p.m fructe uscate. 
Caisele uscate și curmalele oferă între 3 și 5 
mg / 100 g de fier.

Beţi ape minerale feruginoase
Unele ape minerale conţin fier. Beţi-le ca 
tratament pentru câteva zile, în special în 
timpul menstruaţiei la femei.

Puneţi spirulină în salate
Spirulina este o microalgă care conţine 15 
mg de fier la 10 g. Se prezintă sub diferite 
forme: tablete, granule și fulgi. Nu ezitaţi să 
stropiţi salatele sau supele cu spirulină. Se 
găsește în magazinele naturiste.

Beţi ceai și cafea departe de mese
Aceste băuturi conţin polifenoli. Blochează 
fierul din intestin și împiedică absorbţia 
acestuia de către organism. Prin urmare, 
este mai bine să le consumaţi departe de 
mese.

nu abuzaţi de cacao
Boabele de cacao conţin catehină, epica-
techină, quercetină. Acești polifenoli pot 
reduce absorbţia fierului non-hemic. 

Moderaţi consumul de bere sau vin
Taninurile din bere și vin previn, de 
asemenea, absorbţia fierului în timpul 
meselor. Consuma-ţi cu moderatie

Sursa: santemagazine.fr








