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Lecturi de toamnă
A trecut vara şi ploile mărunte aduc melancolii de toamnă, 
călătorind odată cu frunzele de-aramă. Mirosul lor aspru, de 
verde-ngălbenit, pe-alocuri ruginit cu pulbere de roşu-cărămidă 
şi stropite cu vânt cenuşiu, uscat, se lasă peste câmpuri, case ori 
străzi. Apoi, pătrunde şi în suflet. Miresmele toamnei nu se uită 
uşor, ci se păstrează în sertarul cu-amintiri, lângă primele zile 
de şcoală, cu parfum de nuci brune şi aurii sau pere pistruiate. 
Găseşti, poate, şi creioane colorate, proaspăt ascuţite, gata să-
ţi poarte mâna care vrea să regăsească drumul şcolarului cu 
bucurie-n ochi. Mai afli şi etichete pe care vei scrie cu gânduri 
înfiorate de dor (de şcoală, de flori şi cărţi): freamăt, jocuri, 
galben, file de caiet, lumină strecurată prin ferestre. Şi nu în 
ultimul rând, toamnă pastelată, ferecată în ramă de argint şi 
trăită de fiecare dată aievea. Ca într-un basm cu dovleci mari, 
plini de sine, transformaţi în caleşti dantelat, cu arabescuri 
regale, meniţi să ne poarte prin urâtul lumii la destinaţie ca 
vântul şi ca gândul.

Luisa Maria Ţuculeanu
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Puseurile de creștere 
la copii
Autor: Dr. Lavinia Rusu, medic specialist pediatrie la Policlinica 
Providenţa
 www.providentamedical.ro

Mămicile ar trebui să fie pregatite pentru 
puseurile de creștere ale copiilor, eveni-
mente normale care apar în evoluția 

organismului și care se manifestă cam în aceeași 
perioadă la toți copiii, chiar dacă sunt alimentați 
natural sau artificial.

ce sunt puseurile de creștere?
Puseurile de creștere sunt perioade de creștere 
rapidă a greutății sau a lungimii, precum și apariția 
unor noi achiziții, cum ar fi momentele în care încep 
să-și țină capul, să stea în șezut, să se întoarcă de 
pe o parte pe cealalta, înceapă să meargă sau să 
vorbească.

când au loc aceste puseuri?
Momentul apariției puseurilor de creștere variază 
de la copil la copil, fiecare organism având propriul 
său ritm de creștere. Ele apar în primul an de viață, 
astfel:
•în primelezile de la nastere;
•între ziua 7 și ziua 10 de viață;
•la 2 - 3 săptămâni;
•la 4 - 6 săptămâni;
•la 3 luni;
•la 4 luni;

•la 6 luni;
•la 9 luni.
Puseurile de creștere nu se opresc după primul an 
– cele mai multe dintre mămici observă asemenea 
moment la fiecare câteva luni în perioada copilăriei 
și periodic, ulterior, în anii adolescenței.

cât durează un puseu de creștere?
Durata puseurilor de creștere este, în medie, de 
2 - 3 zile, dar poate varia între 1 și 7 zile. Dacă 
această perioadă se prelungește sau dacă apar 
și alte simptome, cum ar fi febra, vărsăturile sau 
absența tranzitului, se recomandă ca bebelușul să 
fie evaluat de către medical pediatru.

care sunt semnele puseurilor de creștere?
1. Copilul mănâncă mai des.
În cazul sugarilor alimentați natural, în timpul 
acestor perioade, bebelușul suge mai frecvent și 
stă mai mult timp la sân, astfel că mama poate 
crede că micuțul nu se satură sau că laptele nu 
mai este destul de sațios. Dacă înainte de puseul 
de creștere bebelușul sugea la 2 - 3 ore, în timpul 
puseului acesta poate să sugă mult mai des (din 
oră în oră sau chiar din 15 în 15 minute). Aceeași 
situație o întâlnim și în cazul sugarilor alimentați 
cu lapte praf, care, după terminarea prânzului, dau 
senzația că nu s-au săturat cu cantitatea care ante-
rior le era suficientă.
2. somnul copilului își modifică durata și 
caracterul.
Înainte și în timpul unui puseu, bebelușul poate 
părea mai somnoros decât de obicei. Se poate trezi 
mai rar noaptea pentru că-și canalizează energia în 
creștere. Studiile au sugerat că bebelușii pot dormi 
până la 4 ore și jumătate mai mult decât de obicei, 

pediatrie



în decurs de una sau două zile. Unii micuți par să 
aibă nevoie de somn mai puțin în timpul creșterii, 
astfel încât se trezesc mai frecvent pe timp de 
noapte sau are reprize de somn mai scurte.
3. modificări ale comportamentului copilului
În timpul unui puseu de creștere, copilul poate fi 
mai agitat decât de obicei. Frecvent își dorește să 
fie ținut în brațe și plânge mai mult, neconsolat și 
aparent inexplicabil. Nu se știe exact cauza acestor 
schimbări în comportamentul său, însă pot fi luate 
în discuție senzația de oboseală sau copleșire, 
deoarece își dedică energia hrănirii și creșterii. 
Există, de asemenea, o teorie conform căreia 
schimbările comportamentale pot fi un semn al 
apariției unui salt în dezvoltare.

ce trebuie făcut în timpul puseelor de 
creștere?
Cel mai important este ca mama să urmărească 
indiciile pe care le oferă copilul și să răspundă 
nevoilor lui, fie că vorbim de mai multă hrană, un 
somn în plus sau doar o perioadă de liniște în care 
să fie ținut în brațe, să fie alintat. 
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Fructele și legumele ar trebui să fie o parte importantă a dietei zilnice, deoarece conțin 
vitamine și minerale care vă pot ajuta să vă mențineți sănătoși. Acestea includ vita-
minele A (beta-caroten), C și e, magneziu, zinc, fosfor, acid folic. Acidul folic poate 

reduce nivelul sanguin al homocisteinei, o substanță care poate fi un factor de risc pentru 
bolile coronariene. 

Fructele și legumele sunt sărace în grăsimi, sare și zahăr, fiind  o sursă bună de fibre 
dietetice. Ca parte a unei diete bine echilibrate, regulate și a unui stil de viață sănătos și 
activ, un aport ridicat de fructe și legume vă poate ajuta să reduceți obezitatea și să menți-
neți o greutate sănătoasă, să reduceți creșterea colesterolului și să controlați creșterea 
tensiunii arteriale. 

Legumele și fructele conțin fitochimicale sau substanțe chimice pentru plante. Aceste 
substanțe biologic active vă pot ajuta să vă protejați de unele boli. Consumate în mod 
regulat, ne pot proteja de riscurile de diabet, accident vascular cerebral, boala cardiacă, 
cancer. 

Veți obține cele mai multe beneficii pentru sănătate dacă mâncați o mare varietate de fructe 
și legume. Alimentele cu culori similare conțin compuși de protecție similari. Încercați să 
mâncați un curcubeu de fructe și legume colorate în fiecare zi pentru a obține întreaga gamă 
de beneficii pentru sănătate. 

naturiste

Fructele și legumele, 
parteneri de viaţă lungă  
Autor: Ing. drd. Daniela Troia
 www.herbalrom.ro



• Alimentele roșii - cum ar fi roșiile și pepenele verde, conțin licopen, care este important 
pentru combaterea cancerului de prostată și a bolilor de inimă.
•Legumele verzi - cum ar fi spanacul și varza, conțin luteină și zeaxantină, care ajută la 
protejarea împotriva bolilor oculare legate de vârstă.
•Alimentele albastre și violet - cum ar fi afinele și vinetele, conțin antociani, care ajută 
la protejarea organismului de cancer. 
•Alimentele albe - cum ar fi conopida, conțin sulforafan și pot ajuta la protejarea impotriva 
unor tipuri de cancer.

Pentru a maximiza nutrienții, cumpărați și serviti diferite tipuri de fructe și legume. 
mâncați toate fructele și legumele apărute în fiecare anotimp, acesta fiind modul naturii 
de a ne asigura că primim un amestec sănătos de substanțe nutritive și chimice din plante. 
Încercați rețete noi, lăsați culorile să vă ghideze – obtineți diferite combinații de nutrienți, 
punând un „curcubeu” de culori (verde, alb, galben – portocaliu, albastru – violet, roșu) pe 
farfurie. Consumați-le crude, dacă este posibil.

tăiați doar părțile necomestibile ale legumelor. Uneori, cei mai buni nutrienti se găsesc în 
piele, chiar sub piele sau în frunze. Nu le preparați prea mult, pentru a reduce pierderile de 
nutrienți. serviți mesele cu sos vegetal în locul smântânii, untului și sosurilor cremoase.

Unele substanțe nutritive, cum ar fi carotenoizii, pot fi de fapt crescute dacă mâncarea 
este gătită. roșiile au mai multe carotenoide, în special licopen, atunci când sunt fierte. 
Așezați-vă la masă să mâncați și să vă bucurați de mâncare în tihnă, fără televizor.
Nu în ultimul rând, copiii au o capacitate stomacală mai mică și au nevoie de energie mai 
mare decât adulții. Încurajați-i să mănânce o varietate de fructe și legume. mâncând 
bine, copiii vor avea energia de care au nevoie pentru a se juca, concentra mai bine, 
învăța, dormi mai bine. Își vor construi dinți și oase mai puternice. Construirea unor 
obiceiuri bune în primii ani poate oferi, de asemenea, protecția unei diete sănătoase 
pe tot parcursul vieții.
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Fitness bine făcut este un concept nou, 
marca WorkTape Medical Botoșani.  

Sedentarismul reprezintă este considerat unul 
dintre factorii principali care determină apariția 
bolilor cardiovasculare, fiind inclus în această 
categorie alături de tabagism, obezitate, istoric 
familial de boli cardiovasculare și nivelul ridicat 
de lipoproteine cu densitate joasă care conțin 
cea mai mare cantitate de colesterol.

Prezența unei afecțiuni a inimii nu reprezintă 
o infirmitate și contrar unor vechi concepte, 
există programe de exerciții și activități fizice 
care pot fi efectuate și, chiar recomandate în 
cazul acestor afecțiuni. Toate acestea trebuie 
să fie realizate sub stricta supraveghere și 
îndrumare a unui specialist.

Pentru a nu suprasolicita inima pe parcursul 
realizării antrenamentelor, antrenorii personali 
realizează planuri de antrenament (periodizări), 
având ca punct de plecare principiul “Primum 
non nocere” (Întâi de toate, nu face rău). 

Antrenamentele sunt concepute cu respec-
tarea unor reguli stricte:
• Fiecare antrenament va începe cu încălzirea 
corpului prin exerciții care vor crește lent 
ritmul respirator și fluxul sangvin, pregătind 
astfel mușchii și articulațiile pentru efort.
• În timpul antrenamentelor este necesară 
monitorizarea frecvenței cardiace, fiind reco-
mandată echiparea cu un monitor de ritm 
cardiac (de obicei acestea sunt incorporate 
în smartwatch-uri sau în brățările fitness). 
Frecvența cardiacă va fi păstrată la un nivel 
optim, în conformitate cu periodizarea întoc-
mită de antrenorul personal.
• Creșterea intensității exercițiilor se va realiza 
treptat, în funcție atât de periodizarea reali-
zată de antrenor, cât și de rezistența fizică a 
persoanei în cauză.
• În timpul ședințelor se va acorda o atenție 
deosebită modului de respirație, întrucât un mod 
de a respira incorect poate conduce la creșterea 
tensiunii arteriale, implicit la stări de amețeală 
sau alte complicații în cazul efortului sporit.
• Se recomandă o hidratare corespunzătoare a 

corpului atât înainte, 
în timpul, cât și după 
antrenament întrucât 
aceasta menține un 
volum sangvin adecvat 
necesar pentru susți-
nerea performanței.
• Fiecare antrenament 
se va încheia prin exer-
ciții de streching care 
vor relaxa mușchii ten- 
sionați și vor scădea 
treptat ritmul cardiac.

Pentru a ne bucura de 
sănătatea inimii, speci-
aliștii recomandă cel 
puțin 150 de minute 
de exerciții fizice pe 
săptămână, efectuate 

kinetoterapie

Fitness bine făcut împotriva 
sedentarismului
Autori: Antrenor personal fitness Mihai Venedict & Diana Ciobanu
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la o intensitate medie. În cadrul WorkTape 
Fitness antrenorii realizează antrenamente 
personalizate în funcție de problemele de sănă-
tate existente pentru a asigura atingerea obiec-
tivelor dorite fără riscuri.

Ca un exemplu concret cu unul din clienții 
noștri, după 20 antrenamente în 60 zile cu 
antrenorul personal WorkTape Fitness avem 
următoarele rezultate:
• scăderea procentului de grăsime de la 57,5 la 
51,9; am scăpat de peste 20 cm la abdomen și 
nu numai;
• scădere în greutate de la 155,2 la 138,2, adică 
850 grame/antrenament;
• am crescut procentul de apă de la 38,1 la 
39,7;
• am crescut masa musculară de la 28,5 la 29,4;
• am normalizat tensiunea arterială, frecvența 
cardiacă în repaus, saturația din sângele arte-
rial și IMC – ul de la obezitate morbidă la obezi-
tate de gradul 2;
• clientul are o stimă de sine mai ridicată, 
mai multă încredere, o postură îmbunătățită, 

durerile de la nivel lombar și al genunchilor 
diminuate prin introducerea de elemente de 
recuperare medicală, un tipar de gândire ușor 
schimbat în bine și un somn odihnitor;

Pentru un fitness bine făcut vă așteptăm pe 
Bulevardul George Enescu 9C, capăt 1, stația 
taxi, clădirea noua, demisol sau cu programare 
la 0740 281 777.

Pentru programări sunaţi la 0758 959 677 
sau completaţi formularul online la 

www.worktape.ro/programari.
Pagina noastră de facebook 

se poate accesa la adresa: 
FB/WorkTapeMedical
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Tulburări de învățare 
la copii

autism

Mulți copii se confruntă la școală cu 
tulburări de învățare cu mult înainte 
de a fi diagnosticați. Acest lucru poate 

afecta motivația unui copil. Tulburările de 
învățare pot face dificilă citirea, scrierea sau 
exercițiile de matematică simplă.

ce este o tulburare de învățare?
O tulburare de învățare este o problemă de 
procesare a informațiilor care împiedică o 
persoană să învețe o abilitate și să o folo-
sească eficient. Tulburările de învățare afec-
tează, în general, persoanele cu inteligență 
medie sau peste medie. Ca urmare, tulbu-
rarea apare ca un decalaj între abilitățile 
așteptate, bazate pe vârstă și inteligență, și 
performanța academică.
Tulburările frecvente de învățare afectează 
abilitățile unui copil în:
• Lectură: citit într-un ritm tipic, nivelul 
de înțelegere scăzut, lipsă detalii, nu pot 
discuta pe marginea lecturii.
• Scriere. Scrierea necesită abilități 
complexe vizuale, motorii și de procesare a 
informațiilor. O tulburare de învățare poate 
provoca: scriere de mână lentă, dificultate 
de a pune gândurile în scris, text slab orga-
nizat sau greu de înțeles, probleme de orto-
grafie, gramatică ș ipunctuație.
• Matematica. O tulburare de învățare în 
matematică poate provoca probleme cu 
următoarele abilități: înțelegerea modului în 
care funcționează numerele și relaționează 

între ele, memorarea calculelor de bază, 
folosirea simbolurilor matematice, înțele-
gerea cerințelor.
• Abilități nonverbale. Un copil cu o tulbu-
rare de învățare în abilitățile nonverbale 
pare să dezvolte abilități lingvistice de bază 
bune și abilități puternice de memorare la 
începutul copilăriei. Dificultăți sunt prezente 
în abilitățile vizual-spațiale, abilitățile vizu-
al-motorii și alte abilități necesare în funcți-
onarea social sau academică. Un copil cu o 
tulburare de învățare în abilitățile nonverbal 
poate avea probleme cu următoarele abili-
tăți:  interpretarea expresiilor faciale și a 
indicilor nonverbali în interacțiunile sociale, 
folosirea adecvată a limbajului în situații 
sociale, coordonarea fizică, abilități motorii 
fine, atenție, planificare și organizare.

ce cauzează tulburările de învățare?
Factorii care ar putea influența dezvoltarea 
tulburărilor de învățare includ:
• Istoria familiei și genetica. Un istoric fami-
lial de tulburări de învățare crește riscul ca 
un copil să dezvolte o tulburare.
• Riscuri prenatale și neonatale. Creșterea 
slabă a uterului (restricție severă de creș-
tere intrauterină), expunerea la alcool sau 
droguri înainte de naștere, nașterea prema-
tură și greutatea foarte scăzută la naștere
• Traumatisme psihologice. Traumatismele 
psihologice sau abuzul în copilăria timpurie 
pot afecta dezvoltarea creierului și pot 
crește riscul tulburărilor de învățare.
• Traume fizice. Leziunile capului sau infec-
țiile sistemului nervos ar putea juca un rol în 
dezvoltarea tulburărilor de învățare.
• Expunerea la mediu. Expunerea la niveluri 
ridicate de toxine, cum ar fi plumbul, a fost 
legată de un risc crescut de tulburări de 
învățare.

care sunt semnele tulburărilor de 
învățare?
• Copilul nu stăpânește abilitățile de citire, 
ortografie, scriere sau matematică la 



nivelurile de vârstă și de clasă sau aproape 
de acestea.
• Are dificultăți în înțelegerea și respectarea 
instrucțiunilor.
• Are problem să-și amintească ceea ce 
tocma ii-a spus cineva.
• Nu are coordonare în mers, sport sau abili-
tăți, cum ar fi ținerea unui creion.
• Pierde cu ușurință obiecte.
• Are dificultăți în înțelegerea conceptului 
de timp.
• Nu rezistă să facă teme sau activități care 
implică citirea, scrierea sau matematica 
sau, în mod constant, nu pot finalize temele 
fără ajutor semnificativ.
• Ostilitate sau reacții emoționale excesive 
la școală sau în timpul activităților didactice.

Intervenția timpurie este esențială în peri-
oada preșcolară. Un copil care nu învață 
treptat informațiile nu va putea aborda 
diverse materii școlare. Copiii care au 
tulburări de învățare pot experimenta, 

de asemenea, anxietate de performanță, 
depresie, stima de sine scăzută, oboseală 
cronică sau pierderea motivației.
Echipa Papillon Clinique vă recomandă 
o evaluare pentru a stabili dacă copilul 
dumneavoastră are o tulburare de învățare. 
Specialistii îl pot ajuta să dezvolte abilitățile 
motorii și lingvistice, strategii de coping și 
să-și folosească punctele forte pentru a 
îmbunătăți învățarea în școală și în afara 
acesteia.

Bacău
0722297527 | 0774045177
www.papillonmedical.ro

 www.revistabranche.ro |  | septembrie 2021 | 11



12 | septembrie 2021 |  | www.revistabranche.ro

Curățarea vezicii, căilor biliare și a tractului intestinal, prin 
metode naturiste, non-invazive

Pe parcursul mai multor secole (sau chiar mii de ani în zona 
Tibetană) medicina a recomandat efectuarea tratamentelor de 
prevenire a formării calculilor biliari (denumiți popular “pietre la 
fiere”). Calculii biliari se pot forma când în bilă există prea mult 
colesterol (acumulat în exces în formă de cristale și ulterior – 
pietre), când în bilă este prea multă bilirubină (supraprodusă de 
ficat), sau când vezica biliară nu se mai golește corespunzător („bilă 
leneșă”).

Una din cele mai eficiente metode de prevenire a formării acestora, 
este curățarea sistemică a vezicii și căilor biliare evitând, astfel, 
intervențiile chirurgicale pentru înlăturarea calculilordeja formați. 
Procedura e simplă și poate fi efectuată atât în condiții de clinică, 
cât și în condiții de casă. Se numește: sondare oarbă sau tiubaj.

Tiubajul vezicii biliare se efectuează acasă în următoarele cazuri:
• dischinezie a căilor biliare (vizica leneșă);
• colecistită acalculoasă;
• recuperare după colecistectomie;

• constipație;
• consumul excesiv de alimente;
• abuzul de alcool.

În ciuda beneficiilor sale, tiubajul vezicii 
biliare nu este recomandat tuturor (cole-
cistita calculoasă este un exemplu în care 
evităm metoda). Sondarea oarbă poate 
provoca o creștere a motilității pereților 
vezicii biliare, ceea ce duce la mișcarea 
pietrelor și blocarea căilor biliare, care la 
rândul ei necesită o intervenție  chirurgicală 
urgentă - colecistectomia. Prin urmare, 
înainte de a efectua tiubajul acasă, trebuie 
să vă consultați obligatoriu cu un gastro-
enterolog și să efectuați o ecografie a vezicii 
biliare. Procedura de sondare oarbă e posi-
bilă numai când medicul, după diagnosticul 
cu ultrasunete, a fost capabil să determine 
starea bilei. Este foarte contraindicat să se 
efectueze sondarea oarbă dacă pacientul 
suferă de dischineziehiperkinetică. Această 
afecțiune este adesea însoțită de contracții  
spastice, fapt ce împiedică eliminarea fluidă 
a secreției biliare.

Tiubajul vezicii biliare
terapii
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Un alt caz, în care este contraindicat tiubajul, 
este diagnosticul ulcerului stomacal sau 
duodenal. Secreția crescută a bilei (ca 
rezultat al tiubajului) va provoca iritarea 
membranei (mucoasei) deja afectate și va 
conduce la agravarea ulcerului peptic.

Nu se recomandă sondarea vezicii biliare la 
domiciliu, la femei în timpul menstruației și 
cu o săptămână înainte de aceasta, pentru 
a evita sângerările și durerile abdominale 
sporite. De asemenea, tiubajul nu trebuie 
efectuat în timpul sarcinii.

Pentru efectuarea sondării oarbe (tiuba-
jului), în dependență de metoda aleasă, e 
posibil să aveți nevoie de una sau câteva 
remedii enumerate aici: sulfat de magneziu, 
ulei de măsline, suc de lămâie, apă mine-
rală de un anumit tip, o placă („Șansă” de 
la Lyapko) pentru stimularea meridianului 

energetic, o buiotă și 2 zile de repaus deplin. 
La efectuarea procedurii e posibilă prezența 
scaunului subțire.

Pentru ca tiubajul să aducă rezultatul 
scontat, trebuie efectuat o dată în lună (cu 
pauză ulterioară), de 2-3 ori pe an. Utilizarea 
acestei metode, mai des decât periodici-
tatea recomandată mai sus, se va efectua 
după consult cu medicul.

Informații suplimentare privind modul 
de efectuare a tiubajului le puteți primi la 
procurarea dispozitivului „Șansă”,  precum 
și la tel 0736847470.

lyapko românia
www.aplex.ro
0736.847.470
centrul Medical Sfânta Parascheva 
tătărași, Str. Pictorului, nr. 3
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Cinci metode simple și 
sănătoase de a reduce 
porțiile

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

Pentru a pierde în greutate ar trebui să ardeţi mai multe calorii decât consumaţi, dar 
şi să alegeţi sursele potrivite de nutrienţi. Asta nu înseamna nicidecum că vă este 
sortit să vă fie foame tot timpul! Pentru a vă atinge obiectivele, voi enumera câteva 

modalităţi sănătoase de a reduce porţiile.

1  Înainte de masă beţi un pahar cu apă Dacă veţi bea un pahar mare cu apă cam cu 
10 minute înainte de fiecare masă o să simtiţi mai puţin foamea. Nu numai că va ajuta 
să vă umpleţi stomacul, ci, uneori, deshidratarea este motivul real pentru care vă este 
foame. Uneori mâncăm atunci când suntem plictisiţi, aşa că un pahar mare de apă vă 
poate satisface, de fapt, dorinţa de a mânca din plictiseală.

2  cât mai multe legume Ori de câte ori gătiţi o masă, adăugaţi cât de multe legume 
cu putinţă.  Au valoare calorică scăzută şi densitate mare de nutrienţi cu reale bene-
ficii aduse sănătăţii. Mâncaţi legumele oricum: crude, gătite, salate, garnituri. Vor da 
culoare şi savoare oricărui fel de mâncare.

3  alegeţi farfurii colorate Este dovedit că persoanele care consumă alimentele pe 
farfurii a căror culoare nu contrastează cu culoarea hranei, mănâncă cu 22% mai 
multe alimente. Explicaţia ar fi că atunci când mâncarea servită contrastează cu 
farfuria, puteţi aprecia cantitatea de alimente cu mai multă precizie, evitând astfel 
consumul suplimentar.

4  adăugaţi carbohidrati, nu adăugaţi la carbohidraţi Nu faceţi o masă bazată pe 
carbohidraţi. Întâi alegeţi legumele şi proteinele şi apoi, dacă trebuie, adăugaţi carbo-
hidraţi. De exemplu, nu umpleţi un castron cu fulgi de ovăz şi apoi acoperiţi cu fructe 
și iaurt. Întâi puneţi iaurtul, fructele şi la urmă adaugaţi fulgi de ovăz. Același lucru 
este valabil pentru paste: faceţi legume la grătar şi câteva bucăţi de carne dacă doriţi 
şi abia apoi adăugaţi pastele, astfel încât cea mai mare parte a mesei este din legume 
şi carne, nu carbohidraţi!

5  respectă porţia Ar fi benefic ca fiecare dintre noi să îşi cunoască porţia de alimente 
potrivită cu greutatea şi nivelul de activitate fizică desfăşurat. Unele dintre alimentele 
cumpărate au înscripţionate pe ambalaj cât reprezintă o porţie, altele nu. Oricum, dacă 
alegeţi să mâncaţi, să zicem, alune, puneţi pe o farfuriuţă 15- 20 bucăţi cât reprezintă 
o porţi,e iar restul puneţi-l în dulap, nu la îndemână sau la vedere. Dacă vedeţi alimen-
tele în faţa dumneavoastră aveţi mai multe şanse să le mâncaţi.

nutriţie
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Gutuia este prietenul digestiilor fără balonare, iar toamna este momentul pentru a vă bucura 
de acest fruct galben.

trei motive sănătoase pentru a mânca gutui
Calmează diareea: gutuia conține polifenoli și pectine. Primele încetinesc contracțiile intes-
tinului și au, de asemenea, un efect antiseptic, cele din urmă rețin apa, ceea ce face posibilă 
oprirea diareei mai repede. Siropul de gutui este folosit și în farmacii pentru a lupta împotriva 
diareei.
remineralizează organismul: gutuia conține multe minerale: potasiu, fosfor, magneziu, calciu, 
sodiu, iod, zinc și fier. Sumele variază de la 5% la 13% din diurna recomandată. „Aceste minerale 
sunt importante pentru oase, mușchi, sistemul nervos, sistemul imunitar…
Favorizează reglarea colesterolului: gutuia furnizează, în mare majoritate (75%), fibre inso-
lubile precum celuloza, lignina. Acestea au capacitatea de a încetini absorbția grăsimilor de 
către sistemul digestiv și de a promova eliminarea corectă, ceea ce ajută la menținerea nivelului 
corect de colesterol.

naturist

Gutuia, un fruct de toamnă  
bogat în minerale



Un fruct nu prea dulce
Conține 11 g de carbohidrați la 100 g, ceea ce îl face un fruct moderat dulce. Este, de asemenea, 
un fruct cu calorii medii. Gutuia oferă 57 de calorii la 100 g. Printre fructele de toamnă, este ca 
și cum ai mânca un kiwi. Este mai puțin caloric decât strugurii sau mango, de exemplu.

gutuia conține multe vitamine
Conține practic toate vitaminele din grupa B (cu excepția B8 și B12) care consolidează funcțiile 
cognitive, echilibrul psihic, previn bolile cardiovasculare și osteoporoza, precum și vitaminele 
antioxidante E și C, chiar dacă acestea din urmă scade în timpul gătitului.

alegerea și păstrarea gutuii
Cum să o alegi? Când este copt, gutuia are o frumoasă culoare galben strălucitor. Trebuie să fie 
foarte cărnoasă, fermă și parfumată.

cum să-l păstrez? 
Timp de câteva săptămâni  în sertarul pentru legume al frigiderului.

Atenție la alergii încrucișate! Persoanele alergice la mesteacăn pot fi, de asemenea, alergice la 
gutui, care face parte din familia Rosaceae, cum ar fi mărul, caisul, para, piersica, pruna…

Sursa: santemagazine.fr / Foto: pixabay.com
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OsTeOarTriTa:  
un tratament pe bază  
de plasmă își arată eficacitatea

sănătate

Un nou studiu raportează rezultate 
bune în tratarea osteoartritei folosind 
plasmă bogată în trombocite. Cu toate 

acestea, acest studiu pilot a fost realizat 
doar pe douăsprezece persoane și, prin 
urmare, va trebui confirmat de alte lucrări.

Este posibil ca cercetătorii să fi dezvoltat un 
tratament nou pentru osteoartrita. Într-un 
mic studiu pilot, adică un studiu de fază II 
conceput pentru a evalua doza minimă efec-
tivă a medicamentului testat și posibilele 
sale efecte secundare, acestea raportează 
beneficiile tratamentului cu plasmă bogată 
în trombocite.

Publicat în luna august în revista 
Regenerative Medicine, studiul a arătat că o 

singură injecție de plasmă bogată în trom-
bocite și leucocite (globule albe) a îmbună-
tățit semnificativ mobilitatea funcțională, 
durerea și calitatea vieții pentru toți cei 
doisprezece pacienți.

În acest studiu, oamenii de știință au încorporat 
tehnologie purtabilă pentru a evalua obiectiv 
rezultatele funcționale, cum ar fi timpul de 
așteptare, timpul necesar unei persoane pentru 
a se ridica de pe un scaun. Deoarece, în afară de 
această tehnologie, rezultatele se bazează pe 
feedback-ul subiectiv al pacienților cu privire la 
osteoartrita lor.

Denumit LR-PRP, produsul injectat aici este 
preparat din sângele pacientului, din care au 
fost eliminate celulele roșii, iar concentrația 
de trombocite și celule albe din sânge a fost 
crescută.

„În acest studiu, am constatat că o singură 
injecție de LR-PRP în genunchi îmbunătă-
țește semnificativ mobilitatea funcțională, 
durerea și calitatea vieții la șase săptă-
mâni”, afirmă dr. Prathap Jayaram, co-autor 
la studiu și profesor în departamentul de 
medicină fizică, reabilitare și chirurgie orto-
pedică la Baylor College of Medicine (Texas, 
SUA). 

„Din cunoștințele noastre, studiul nostru 
este primul care a raportat eficacitatea 
LR-PRP asupra rezultatelor funcționale 
obiective folosind tehnologia senzorului 
portabil și rezultatele validate ale paci-
entului. Rezultatele noastre oferă o bază 
pentru efectuarea de studii clinice randomi-
zate mai mari pentru acest tip de tratament 
”, a adăugat el.

Sursa: santemagazine.fr
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sănătate

Vrei să te lași  
de fumat?

Autor: Alina Ciupercovici, Manager Clinica Aliat 
Suceava, psihoterapeut

www.clinica-aliat-suceava.ro

De ce vrei să te lași de fumat? Motivele 
pentru care o faci sunt esențiale pentru 
a susține procesul. Nicotina e foarte 

adictivă și trebuie să știi că nu e simplu. Dar 
tenul, plămânii și starea ta generală de sănă-
tate vor fi mult mai bune. Dacă ești destul 
de convins/ă de asta, atunci să trecem mai 
departe.

Fi pregătit/ă să simți simptomele de 
sevraj. Țăgările sunt eficiente în distribuirea 
de nicotină în corp și oprirea lor te va expune 
la senzații neplăcute: anxietate, posibil 
depresie, dureri de cap, tensiune musculară, 
poftă de mâncare și creștere în greutate, 
posibile probleme de concentrare.

Pregătește-te pentru recădere, dar nu te 
demoraliza. Cam 5% din oamenii care vor să 
se lase reușesc asta de prima dată. Restul se 
reapucă. Dar e important să menții decizia și 
să nu te demoralizezi că ai avut o recădere și 
ai mai fumat o țigară sau două. Iartă-te dacă 
s-a întâmplat. Nu ajută să te culpabilizezi.
Alege o dată anume la care vrei să începi. 
Dacă spui că de la 15 mai nu mai pui țigara 
în gură, asta dă o structură mai clară deci-
ziei tale. Te ajută să te pregătești de ceea ce 
urmează, lucru care face mai puțin stresant 
procesul.

Alege o metodă clară. Vrei să te lași definitiv 
dintr-o dată? Sau să reduci treptat numărul 
de țigări? Dacă mergi pe varianta a doua, 
decide exact câte țigări vei fuma pe zi și 
încearcă să nu treci de acel număr.
Vei avea șanse mai mari de reușită dacă 
combini consilierea psihologică cu medicația. 
Clinica Aliat Suceava te poate ajuta cu ambele.

pregătește-te de simptomele de sevraj, de 
„cravings”. Craving-ul este nevoia de a fuma, 
care poate fi foarte puternică. Pentru acele 
momente, să ai ceva la îndemână (gumă de 
mestecat, un fruct, etc). Esențial e să treacă 
momentul respectiv. Poți încerca cu puțină 
activitate fizică, o plimbare când vrei să 
fumezi sau câteva genuflexiuni. Ideea să e îți 
abați atenția de la dorința acută de tutun.

renunță la tot ce îți amintește de obiceiul 
acesta. Aruncă scrumierele, brichetele, etc. 
Asigură-te că dormi bine, asta reduce stresul 
(stres care, de obicei, conduce la nevoia de 
fumat).

Cere ajutor. Familia și amicii te pot susține. 
Spune-le care e dorința ta și spune-le să 



se abțină de la fumat în preajma ta, dacă ei 
fumează deja.

Află care sunt triggerii tăi, stimuli care te 
fac să dorești să fumezi. Unii oameni simt 
dorința de a fuma în anumite context. Vrei 
să fumezi la cafea dimineața, ori când ești 
stresat la muncă. Concepe răspunsuri la situ-
ațiile când vei fi tentat. Dacă vineva îți oferă o 
țigară, spune: „Nu, mulțumesc, mă las.” Dacă 
ceilalți insistă să fumezi mai departe, ia în 
calcul o pauză de la relația respectivă, pentru 
că ei nu îți vor binele.
Controlează stresul. El este principalul 
trigger și ar trebui controlat cu ore bune de 
somn, sport și mindfulness.

Cere ajutor profesionist. Terapia cogni-
tiv-comportamentală funcționează, tera-
peutul te poate învăța anumite trucuri utile 
pentru când apare craving-ul. La fel de bine 
funcționează anumite medicamente.

Poti sa folosești și anumite medicamente care  
blochează receptorii de nicotină din creier și 
face fumatul mai puțin plăcut. Aceste medi-
camente ( precum Champix de exemplu) se 
iau numai sub supraveghere medicală, la 
o săptămână după ce te-ai lăsat, și să îl iei 
cam 12 săptămâni. Poate avea efecte secun-
dare, precum greață, insomnie, flatulență, 
schimbare a gustului, dar dublează șansele 
de reușită!

Și nu uita, specialiștii de la Clinica Aliat 
Suceava te pot ajuta să te lași de fumat.
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