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Felicitare de iarnă

Oraşul e o felicitare de iarnă, cu brumă încremenită în glasiu 
lucios şi copaci cu lumini ce clipesc somnoroase, precum un 
motan leneş, tolănit lângă soba încălzită de lemne trosnind 
a voie bună. Podoabe strălucitoare, în chip de îngeri, stele 
colorate sau globuri aurii, prinse de felinare înalte, atârnă 
ca nişte figurine de turtă dulce, mirosind a scorţişoară în 
bucătăria bunicilor. Vitrine aburite lasă la vederea trecă-
torilor, printr-un cerc decupat de vreun desen buclucaş de 
copil, ghirlande, brăduţi gătiţi de sărbătoare, flori şi frunze 
veşnic verzi. Alături, brutăriile respiră miros cald de pâine 
coaptă ori scofeturi aromate. Departe, pe străzi pavate cu 
paşi grăbiţi de cizme subţirele, îmblănite elegant sau ghete 
mari, călcând hotărât, se-aud colinde preamărind Naşterea 
Domnului. Îngânate la răstimpuri de clopoţei timizi, se 
pierd pe uliţe şi case joase, în sate potopite de zăpadă. Aici, 
e neclintire în noaptea sfântă. Doar îngerii se-aud, căci dau 
din aripi şi fulgi mari, de zahăr, cad la fereşti luminate până 
târziu, când somnul aşterne pe gene mângâieri de catifea.

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

ce este urticaria?
Urticaria este o reacție cutanată produsă de factori 
multipli, caracterizată printr-o erupție formată din 
papule și plăci eritemato-edematoase, fugace, 
pruriginoase care afectează dermul.
Urticaria este acută în cazul în care manifestările 
caracteristice sunt prezente o perioada mai mică 
de 6 săptămâni, iar o perioadă mai lungă de 6 
săptămâni definește urticaria cronică.
Incidența urticariei în rândul copiilor este de 6-7%, 
apare cel mai frecvent în rândul băieților preșcolari 
și școlari și este foarte rar întâlnită în rândul suga-
rilor și a nou-născuților. 

care sunt cauzele apariției urticariei la copii?
• Administrarea unor medicamente, mai frecvent 
antibiotice, antiinflamatoare nonsteroidiene, anal-
gezice, sedative, diuretice, laxative.
• Înțepaturi de insecte (viespe, albină, paianjen, 
țântar).
• Consumul unor alimente: ouă, lapte, căpșuni, 
pește și fructe de mare, miere, citrice, ciocolată, 
arahide, unt de arahide, condimente.
• Alergeni de contact: alimente, textile, latex, păr de 
animale, plante, cosmetice.
• Alergeni inhalatori : polenuri, praf de casă.
• Agenți fizici: haine strâmte sau din materiale dure, 
precum lâna sau hainele sintetice, frig, căldură.
• Infecții: bacteriene (infecția faringiană cu strep-
tococ cauzează urticarie la 17% din copii,  infecția 
cu Helicobacter Pylori), virale (VHB, V. Epstein Barr, 
Coxsackie), fungice (Candida, dermatofiti), parazi-
tare (Toxocara, Giardia, Oxiuri,  Trichinella).
• Boli interne: Colagenoze (lupusul eritematos 
sistemic, artrita reumatoidă, boala Behcet, derma-
tomiozita), afecțiuni endocrine (tiroidita Hashimoto, 
hipotiroidismul).
• Bolile inflamatorii intestinale.

• Factori genetici  (urticaria familială la frig/cald, 
angioedem ereditar).
• Factori psihici.

care sunt manifestările clinice specifice 
urticariei?
Leziunile de urticarie se caracterizează prin:
• dispoziție în orice parte a corpului;
• mărime variabilă, de la câțiva mm, la 10-20 cm;
• leziunile sunt palpabile, eritematoase, prurigi- 
noase;
• leziunile pot conflua sub foarmă de placarde;
• leziunile sunt fugace; o leziune individuală care 
persistă peste 24 ore impune alt diagnostic;
• leziunile nu lasă cicatrice.
Diagnosticul urticariei se realizează pe baza exami-
nării clinice a copilului și a istoricului medical. 
Pentru realizarea istoricului bolii de către medicul 
specialist este necesar raspunsul la următoarele 
întrebări: 
• Când au debutat leziunile tegumentare?
• Este posibilă asocierea debutului cu ingestia unor 
anumite tipuri de alimente sau administrarea unei 
forme de medicație?
• Există în familie o formă de urticarie cronică?
• S-a realizat contactul cu anumiți factori alergeni 
externi?
• Copilul a suferit recent de anumite boli de natură 
infecțioasă?

cum putem afla care este cauza de urticarie?
Investigațiile necesare pot diferi în funcție de 
anamneză:
• Determinarea IgE, pentru identificarea terenului 
alergic.
• Determinarea hemoleucogramei complete, a 
proteinei C reactive și a VSH-ului, în cazul copiilor 
suspicionați cu diferite afecțiuni inflamatorii.
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• Determinarea culturilor bacteriene, în cazul copi-
ilor care au prezentat în antecedente febră și odino-
fagie, pentru identificarea infecțiilor bacteriene.
• Determinarea C1, C2 și C3 esterazei, în cazul 
bolnavilor cu istoric familial pozitiv de angioedem.
• Determinarea anticorpilor antitiroglobulina și 
antimicrozomali, în cazul copiilor suspicionați cu 
boala endocrină și care prezintă istoric familial 
pozitiv de hiotiroidism sau alte tulburări endocrine.
• Determinarea anticorpilor antinucleari, efectu-
area examenului sumar de urină și a sedimentului 
urinar, în cazul copiilor care prezintă fotosensibili-
tate, artrita sau alte manifestari clinice specifice 
bolilor de colagen.
• Efectuarea examenului coproparazitologic la 
copiii care au consumat în antecedente alimente 
din carne insuficient preparate termic sau la 
cei care au venit în contact cu diferite tipuri de 
parazitoze.
• Determinarea aglutininelor la rece sau a criopro-
teinelor în cazul copiilor care au dezvoltat erupție 
cutanată în urma expunerii la temperaturi scăzute.
• Efectuarea testului de provocare cutanată la 
copiii cu suspiciune de urticarie la frică, urticarie 
aquaporină sau urticarie la razele soarelui (apli-
carea locală de gheață, presiune sau apă caldă).
• Biopsie cutanată și examen histopatologic în caz 
de suspiciune a apariției urticariei vasculitice.
• Jurnalul alimentar pe 2-4 săptămâni poate 
confirma sau infirma alergia la anumite alimente.

cum se trateaza urticaria?
Tratamentul specific pentru combaterea urticariei 
constă în adoptarea unor măsuri igieno-dietetice, 
tratament medicamentos antialergic și trata-
ment medicamentos de combatere a agentului 
declanșator.
Măsurile de regim igieno-dietetic recomandate în 
cazul copiilor cu urticarie constau în:
- Alimentația exclusiv la sân a copilului în primele 
șase luni de viață.
- Promovarea unei alimentații naturale și echi-
librate, fără excese alimentare, conservanți și 
alergizanți.
- Administrarea formulelor de lapte hipoalerge-
nice, în cazul copiilor cu teren alergic.
- Administrarea formulelor de lapte praf delacto-
zate în cazul copiilor cu intoleranță la lactoză.
- Evitarea administrării intempestive a medicamen-
telor fără recomandarea medicului pediatru.
- Evitarea expunerii la alergenul care a dus la 
apariția alergiei.

tratament medicamentos
- Tratamentul etiologic presupune combaterea 
infecțiilor, parazitozelor sau a celorlalte afecțiuni 
care au dus la apariția urticariei.
- Tratamentul antialergic presupune adminis-
trarea medicamentelor antihistaminice (ex. 
Aerius- Desloratadina, Xyzal- Levocetirizina, Zyrtec 
– diclorhidrat de cetirizină) pentru combaterea urti-
cariei apărute pe fond alergic.
În majoritatea cazurilor de urticarie apărută pe 
fond alergic, administrarea medicamentului anti-
histaminic se realizează în asociere cu calciu.
În formele intens pruriginoase, se poate admi-
nistra și local, pe suprafața leziunii, a unei creme 
pe bază de antihistaminice sau corticosteroizi, cu 
rol în reducerea pruritului local (precum Locoid, 
Advantan etc.).

când ne adresăm de urgență medicului 
pediatru?
Semnele de alarmă care necesită de urgență 
consultul medicului pediatru sau adresarea în 
cel mai scurt timp posibil într-o unitate de primiri 
urgențe sunt reprezentate în primul rând de mani-
festările reacției anafilactice.
Manifestările specifice socului anafilactic sunt 
următoarele: debutul brusc (adesea în primele 
30 de minute de la înghițirea substanței) cu 
edem, eritem și prurit la nivel cutanat, precum și 
dificultăți ale actului respirator și deglutiției. Alte 
semne caracteristice sunt reprezentate de: edemul 
buzelor, ochilor ș a extremităților (mâini, picioare), 
tulburări gastrointestinale (dureri abdominale, 
greață, vărsături), sincopa. 
Important de reținut este că urticaria poate fi 
tratată acasă în momentul în care nu prezintă 
complicații.
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Răcelile,  
7 elixiruri la îndemână
Autor: Ing. drd. Daniela Troia
 www.herbalrom.ro

Răcelile își fac apariția imediat ce tempera-
turile ce tind să scadă destul de repede, 
atât în timpul zilei, cât și pe parcursul nopții. 

În această perioadă, trebuie să ne îmbrăcăm, 
stratificat, dacă pot să zic așa, să consumăm 
suficiente lichide, infuzii, decocturi, pentru a ține 
virozele de sezon la distanță.  
Iată 7 sfaturi pentru a evita cât mai mult răcelile.

1. ceaiul de ghimbir și curcuma
O primă recomandare eficientă împotriva răce-
lilor este ceaiul de ghimbir, lămâie și miere. 
Cantitatea de 250 ml apă se aduce la o fier-
bere ușoară, după care se adaugă 1 linguriță 
de ghimbir proaspăt ras sau uscat pulbere și 1 
linguriță de curcuma proaspată rasă sau uscată 
pudră. Se reduce temperatura și se continuă cu 
fierberea încă 5-10 minute. Se lasă la răcorit, 
apoi se adaugă miere, piper negru, lămâie și 
scorțișoară, după gust. Puteți adăuga 1 linguriță 
de ulei cocos și lapte de migdale pentru un gust 
extrem de plăcut.

2. Piper negru, frunze de dafin și ardei 
uscați
Acest leac din timpurile bunicilor noastre este 
o ”bombă” pentru consolidarea sănătății și vita-
lității. Poate fi folosit pentru prevenirea oricărei 
viroze din această perioada rece. Puneți 3 bobițe 
de piper negru, 1 frunză de dafin, 1 cuișoare și 2 
ardei iuți uscati într-un borcan de 250 g. Puteți 
adăuga și alte ierburi pentru gustul dumnea-
voastră: rozmarin, salvie, cimbru, tarhon. Apoi, 
adăugați 200g usturoi curățat și ulei de măsline 
până aproape de refuz. Închideți bine capacul și 
puneți-l la frigider timp de 2 săptămâni până la 
o lună. După această perioadă, imediat ce l-ați 

deschis, păstrarea se face într-un loc întunecat 
și răcoros.
Acest amestec îl puteți folosi adăugându-l la o 
salată sau consumat ca atare, câte 1 linguriță pe 
zi. Acest ”leac” nu este doar o sursă de vitamine, 
ci și o adevarată delicatesă gourmet.

3. alungă răcelile cu inhalații de cuișoare
Nu numai că sunt un condiment rar, cuișoarele 
sunt și un medicament cu numeroase beneficii 
asupra sănătății noastre, dezinfectând căile 
respiratorii superioare și tratând bronșita. 
Turnați 5 linurițe de cuișoare într-un vas cu apă 
clocotită (1 litru) și lăsați la infuzat 10 minute. 
Fără să strecurați, faceți inhalații obișnuite până 
când infuzia preparată aproape se răcește.

4. ceapa, aliat în lupta cu răcelile
Ceapa conține multe vitamine și substanțe care 
omoară bacteriile și virusurile, având efect anti-
biotic, dar poate vindeca și unele tipuri de tuse și 
ajuta la relaxarea bronhiilor. Tăiați o ceapă mare 
într-un castron, adăugați 3 linguri de miere, 
amestecați bine și acoperiți timp de aproximativ 
3 ore. La levigare, ceapa eliberează sucul. După 
acest interval, sucul rezultat se păstrează la 
frigider și se consumă câte 2-3 linguri de mai 
multe ori pe zi.

5. gargara cu apă sărată și turmeric 
Dacă simțim mici zgârieturi în gât, atunci este 
bine să recurgem la un alt procedeu, gargara. 
Una dintre cele mai frecvente gargare este 
apa calduță sărată, dar încercați să adăugați 
turmeric. Acesta din urmă are efecte antiin-
flamatorii și este un puternic antioxidant, care 
va accelera calmarea durerii și usturimii de 

naturist
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la nivelul gâtului. Proporțiile sunt: o jumătate 
de linguriță de sare, o jumătate de linguriță de 
turmeric, un pahar cu apă fierbinte. Se amestecă 
totul, se lasă la răcit și apoi se face gargara.

6. Scorțișoară cu lămâie și cuișoare
Prevenirea gripei și răcelii se poate face și cu 
efectele benefice ale scorțișoarei. Aceasta 
ajută la tratarea multor boli, precum diabetul 
sau diferite boli ale stomacului și intestinelor. 
În plus, este excelentă pentru piele și îmbu-
nătățește starea de spirit. Vă recomand să o 
consumați cât mai des în lunile de iarnă, fiind 
o bautură rapidă, sănătoasă și foarte gustoasă. 
Fierbeți 500 ml apă cu 4 batoane de scorți-
soară și 5 cuișoare. Acoperiți vasul cu un capac 
și asteptați până la primele clocote. Închideți 
focul și adăugați sucul de la o lămâie și 1 lingu-
riță de miere de albine. Se amesteca bine și se 
servește încă fierbinte. Pe lângă scorțisoară, 
putem folosi și alte condimente, cum ar fi 
anasonul stelat parfumat.

7. Băutura din pere cu condimente
Un alt elixir pentru prevenire virozelor, o băutură 
fierbinte ce poate fi consumată atât de adulți, cât 
și de copii, este bautura din pere. Curățați o pară 
moale de coajă și sâmburi, după care o puneți la 
robotul de bucătărie pentru a o sfărma. Separat 
avem nevoie de 800 ml de suc de pere 100% 
natural, peste care se adaugă piureul de pere, 
1 bucată de scorțișoară întreagă, o bucată de 
anason stelat întreg și 4 cuișoare. Toate aceste 
ingrediente se pun pe foc timp de 5 minute, după 
care adăugăm 1 păstaie de vanilie, 1 lingură de 
miere și, opțional pentru adulți, 3 linguri de rom. 
Lăsați în continuare pe foc aproximativ încă 5-7 
minute, iar apoi serviți fierbinte.

Gândirea pozitivă și un stil de viață sănătos, ne 
vor întări cel mai bine imunitatea. De asemenea, 
este foarte important să reducem cantitatea 
de otrăvuri chimice din mediul înconjurator 
și impactul acestora asupra corpului nostru. 
De aceea trebuie să încercăm să creștem 
sau sa gătim o mulțime de alimente sau să le 
cumpărăm din surse sigure. La urma urmei, 
dacă mai avem nevoie de ajutor, avem o mare 
parte din diversitatea de plante medicinale 
autohtone ce le putem crește acasă la ghiveci 
sau dacă avem o mică gradină, chiar în gradina 
proprie. 

Nu ne uităm la programe de televiziune, nu citim 
mass-media, deoarece acestea au capacitatea și 
darul de a extrage energia de care avem nevoie 
din corp. Preferăm de cele mai multe ori să ne 
oxigenăm corpurile în grădină, în parcuri sau prin 
pădure. Ne asumăm responsabilitatea pentru 
sănătatea noastră și rezultatele nu vor întârzia 
să apară. Putem avea în acest fel o imunitate 
mult mai puternică decât până acum.

Trebuie să ne obișnuim să mâncăm sezonier 
și din ingrediente locale. Astfel, primăvara 
mâncăm ce tocmai a crescut proaspăt, vara și 
toamna tot ce crește din arsenalul de fructe și 
legume proaspete de la producătorii locali, iar 
iarna ce am păstrat sau gătit în mod natural. 
Să preferăm fructele și legumele din grădina 
proprie, dacă există, apoi cumpărăm din surse 
locale.

Mai presus de toate, ar trebui să mâncăm cu 
ințelepciune. Aceasta înseamnă să ne asigurăm 
că meniul nostru este suficient de regulat, 
de variat. Nu uitați de fructe, legume, cereale 
integrale. Nu vă fie teamă de alimentele noi și 
mai puțin folosite, precum quinoa, fasole, năut, 
hrișca, mei și altele. (Foto: pixabay.com)
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F itness-ul este un concept relativ 
modern, apărut în secolul XIX, moment 
marcat de apariția primei săli moderne 

de fitness înființate în Bruxelles.

Exercițiul fizic a fost prezent  în viața noastră 
încă din era preistorică, atunci când omul 
era nevoit să alerge distanțe lungi pentru 

a-și procura hrana, dar odată cu trecerea 
timpului, stilul de viață al oamenilor s-a 
schimbat. Aceștia au devenit din ce în ce 
mai sedentari, iar acest lucru a condus în 
timp la apariția obezității, respectiv a unor 
probleme grave de sănătate. Din această 
cauză, interesul pentru exercițiul fizic a 
revenit nu doar din dorința de a lupta împo-
triva obezității, dar și din dorința de a ține la 
distanță îmbătrânirea.

Din acest motiv, oamenii de știință au 
început să inventeze diverse aparate care 
să faciliteze exercițiul fizic, unele dintre 
acestea fiind utilizate inițial în domeniul 
medical (kinetoterapie).

Unul dintre primele aparate a fost 
Gymnasticon, care a fost creat în 1796 de 
către Francis Lowndes, iar principalul său 
scop era antrenarea articulațiilor, fiind 
utilizat exclusiv în domeniul medical pentru 
tratarea reumatismului sau a gutei. Un loc 
important în istoria fitness-ului îl ocupă și 
Gustav Zander care a creat în secolul XIX, 
27 de aparate destinate pentru a fi utilizate 
în recuperarea medicală, acestea facili-
tând mișcarea și în cazul persoanelor care 
prezentau anumite leziuni.

Principiul pe care se bazau aparatele lui 
Zander a fost acela al efortului progresiv 
prin care se aplica o sarcină din ce în ce mai 
mare asupra mușchilor pe parcursul efectu-
ării mișcărilor. Aceste aparate au fost revo-
luționare pentru vremea respectivă întrucât 

kinetoterapie

Evoluția fitness-ului 
de-a lungul istoriei
Autor: Diana & Mihai Venedict
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permiteau efectuarea de exerciții pentru 
diverse grupe musculare și de asemenea, 
puteau fi ajustate în funcție de puterea sau 
rezistența fizică a fiecărei persoane.

Benzile de alergat au fost utilizate de-a lungul 
anilor în scop medical, pentru a diagnostica 
afecțiunile plămânilor și ale inimii. Prima 
bandă de alergare a fost inventată de Wayne 
Quinton și Dr. Robert Bruce în 1952. 

În 1968, un studiu publicat de dr. Kenneth 
Copper a prezentat principalele beneficii ale 
exercițiului aerobic, respectiv ale utilizării 
benzii de alergat, motiv pentru care popu-
laritatea acesteia a crescut, începând să fie 
utilizate inclusiv în casă, nu doar în spitale și 
centre de recuperare medicală.

De la aparate rudimentare până la aparate 
inovative, ”lumea fitness-ului” a fost 

revoluționată de-a lungul trecerii timpului. 
În prezent ne putem bucura de săli de 
fitness echipate cu aparatură și cu accesorii 
diverse care ne permit să realizăm antre-
namente diversificate în funcție de nevoile 
fiecărei persoane.

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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Terapie logopedică pentru afazie
Autor: Iren A. IONITA - terapeut, profesor consilier psihopedagog

psihoterapie

Oricine poate să fie ocazional în situația de a se lupta să găsească cuvântul potrivit. Pentru 
cei care suferă de afazie, însă, această luptă poate fi o sursă constantă de frustrare care 
duce la o întrerupere totală a comunicării. Din fericire, persoanele cu afazie pot răspunde 

la un plan personalizat de terapie a vorbirii la Centrul de recuperare Papillon Medical.

ce este afazia?
Termenul „afazie” descrie în linii mari o pierdere a abilităților de comunicare verbală și/sau 
scrisă. Persoanele care suferă de afazie pot avea dificultăți în a-și exprima gândurile în cuvinte 
și, de asemenea, le este dificil să înțeleagă eforturile altora de a comunica cu ei.

Afazia poate apărea din mai multe motive. Leziunile neurologice cauzate de un accident 
vascular cerebral (AVC) reprezintă cea mai frecventă cauză. De fapt, afazia afectează până la 
40% dintre toți supraviețuitorii accidentului vascular cerebral. Leziunile traumatice ale creie-
rului, tumorile cerebrale, infecțiile cerebrale și bolile neurologice degenerative pot produce, de 
asemenea, afazie la pacienții de toate vârstele, inclusiv la copii.

Simptomele afaziei:
• pacienții au adesea probleme în a vorbi în propoziții complete sau în a pune împreună șirul 
corect de cuvinte;
• pacienții pot avea dificultăți în înțelegerea sau procesarea discursului altor persoane;
• unii bolnavi de afazie constată că nu mai știu să citească sau să scrie în mod adecvat.



Afazia poate lua forme diferite și poate afecta pacienții în moduri diferite. De exemplu, persoa-
nele cu afazie expresivă se pot exprima fluent, dar este posibil să nu înțeleagă foarte bine ceea 
ce spun alții. Persoanele cu afazie cuprinzătoare se descurcă mai bine să înțeleagă încercările 
celorlalți de a comunica decât în a se exprima. Persoanele cu afazie globală pot suferi o afec-
tare egală în ambele direcții.

cum poate ajuta terapia logopedică afazia?
Terapia logopedică își propune fie să restabilească funcția pierdută, fie să ajute oamenii să 
compenseze prin dezvoltarea de funcții alternative. Terapia logopedică pentru afazie se poate 
concentra, prin urmare, pe reconstruirea abilităților de vorbire, citire și scriere și înțelegere.

Suntem aici pentru tine!

Echipa PAPILLON CLINIQUE vă așteaptă la o evaluare clinică!
Pentru programări  telefon 0722 297 527,  
de luni până vineri, între orele 08:00-18:00.

Bacău 
0722297527 | 0774045177
www.papillonmedical.ro
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Când vine vremea să mănânci corect şi 
să începi să faci mişcare, nu există “Voi 
începe de mâine”. Mâine este boală. 

Beneficiile mișcării pentru organism sunt 
nenumarate, de la întărirea musculaturii, până 
la efectele benefice asupra psihicului, toate 
aduc un plus pentru starea ta de sănătate. Cu 
toții știm cât de important este să facem orice 
tip de mișcare pentru organism, dar mereu 
găsim scuze pentru a începe o schimbare. 
Sedentarismul este unul dintre factorii de risc 
pentru afecțiuni cardiovasculare alături de 
obezitate, hipertensiune și fumat. Practicarea 
mișcării reduce considerabil șansele de 
apariție a accidentelor vasculare cerebrale.
Activitatea fizică zilnică are efecte pozitive 
recunoscute asupra tuturor sistemelor din 
organism. O activitate fizică moderată, îndru-
mată și executată corect, practicată zilnic, 
poate îmbunătăți sănătatea și calitatea vieții 
dumneavoastră.

Toate sistemele organismului pot beneficia de 
avantajele mișcării fizice zilnice:

 Sistemul nervos:
 îmbunătățeste capacitatea de concen-
trare, echilibrul, creativitatea și performanța 
intelectuală
 reduce stresul, anxietatea si frustrarea
 Sistemul osos:
 întărește oasele și îmbunătățeste puterea 
musculară și rezistența
 articulațiile devin mai flexibile
 reduce durerile de spate prin îmbunătățirea 
mobilității și o postură corectă
 reduce riscul de osteoporoză și fracturi
 Sistemul circulator:
 reduce riscul de îmbolnavire a inimii și de 
accident vascular cerebral
 îmbunătățeste circulația sângelui
 ajută la scăderea colesterolului "rău" (LDL) 
și creșterea colesterolului "bun" (HDL)
 ajută la reducerea tensiunii arteriale cres-
cute și previne apariția hipertensiunii arteriale
 Sistemul digestiv:
 ajută la controlul apetitului
 îmbunătățește digestia și eliminarea 
deșeurilor

Mişcarea  
şi beneficiile ei
Autor: Alexandra Pavăl, fizioterapeut, manager Kineto Family

recuperare
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 Sistemul respirator:
 reduce rata declinului funcției pulmonare
 îmbunătățește capacitatea organismului de 
a folosi oxigenul
 Alte beneficii:
 dezvoltarea fizica armonioasă în perioada 
de creștere
 reduce probabilitatea de apariție a diabe-
tului și a unor tipuri de cancer
 ajută la menținerea unei greutăți corporale 
sănătoase
 îmbunătățește imaginea de sine și senti-
mentul de încredere
 îmbunătățeste sistemul imunitar
 ajută la odihna organismului prin îmbună-
tățirea calității somnului

Mișcarea fizică este în beneficiul sănătatii atât 
timp cât este făcută corect și continuu. Puteți 
apela la un kinetoterapeut cu experiență 
care în urma unei evaluări vă poate stabili un 
program de antrenament în funcție de afecți-
unile existente pentru ca rezultatele să fie pe 
măsura așteptărilor. 

Pentru pacienţii ce nu se pot deplasa din 
diverse motive medicale mergem și la domi-
ciliu pentru kinetoterapie. 

Programările se pot face atât telefonic la 
numărul 0742.742.743 cât și online pe site-ul 
www.kinetofamily.ro sau prin email progra-
mare@kinetofamily.ro; contact@kineto-
family.ro. “esenţa fericirii este sănătatea, 
iar a sănătăţii e mişcarea” - din acest motiv 
așteptăm să ne trecă pragul și persoane care 
vor să prevină și nu să trateze. Ne găsiţi pe 
strada Mihai Viteazu nr 26, lângă Liceul Petru 
Rareș de luni până vineri în intervalul orar 8-20, 
sâmbăta  9-13 (doar pe bază de programare).
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Cum să ne păstrăm 
greutatea şi sănătatea 
de sărbători

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

Tradițiile și obiceiurile românești de 
sărbători ne duc aproape invariabil spre 
excesul alimentar. Ne place să avem masa 

festivă plină de feluri de mâncare apetisante, 
dar, în egală măsură, și hipercalorice.
Din Ajunul Crăciunului, până la Anul Nou, 
mâncarea este principala vedetă, fie că 
petrecem sărbatorile în familie, mergem în vizite 
sau în vacanțe, peste tot suntem expuși meselor 
îmbelșugate.
Mai mult de 50% din populație se îngrașă în 
această perioadă, însă, este o mare diferență 
între 1 și 5 kilograme. Atenție, ce acumulăm 
în câteva zile, se dă jos cu mult efort și poate 
dura săptămâni întregi. în plus, consumul 
necumăatat de hrană crește riscul apariție 
diverselor simptome: balonare, flatulență, 
indigestie, criză biliară. Dar, asta nu înseamnă 
restricții drastice, important este să alegem 
inteligent, doar ce merită cu adevărat, să 
păstrăm o conduită alimentară corectă și să ne 
respectăm corpul.

Strategii de evitare e excesului alimentar

1. Pregătirea prealabilă a organismului prin 
reducerea aportului alimentar și creșterea 
efortului fizic cu câteva zile înainte de sărbători.
2. controlul porțiilor. Este important să punem 
aperitivele alese pe farfurie, câte puâin din ce 
ne tentează cel mai mult, și să nu reîncărcăm 
farfuria. Să alegem produsele mai deosebite, 
specifice acestei perioade, nu cele pe care le 
consumăm în orice zi. Ca aperitiv tradițional 
se poate alege tobă, leber sau racitură de pui /
curcan, 2-4 sarmale, în funcție de dimensiunea 
lor, salată de boeuf 2 linguri, fără pâine. 
Friptura, făcută la cuptor cu mirodenii și vin, e 
bine de consumat alături de o salată de crudități 
sau o porție de murături, eliminând garnitura din 
cartofi, orez și pâinea. 
Pentru că este sărbătoare și pentru că sunt 
delicioase, să alegem desert la o singură masă, 
fără fructe sau bomboane în plus, și nu zilnic. 
Atenția la alcool, pe lângă conținutul caloric 
propriu, apropiat de cel al grăsimilor, stimulează 
transformarea în grăsime de depozit a tuturor 
caloriilor din produsele alimentare cu care 
este asociat. 1-2 pahare de vin sau șampania 
preferată, în rest, apă plată sau minerală.
3. Tips: îmbrăcați-vă cu haine strânse pe talie! 
Cu siguranță va fi greu și necomfortabil să 
consumați o cantitate generoasă de alimente.
A mânca mult sau puțin sunt termeni relativi, 
care pot avea semnificație diferită de la o 
persoană, la alta. Regula totul cu moderație 
este un compromis confortabil pentru psihic și 
digerabil pentru organism.
Să aveți săbători cu bucurie alături de cei dragi!

Sursa: picjumbo.com

nutriţie
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Adolescența este o etapă de dezvoltare care presupune schimbări fizice, cognitive, emo-
ționale și morale, care se combină cu modificarea rolurilor sociale.

Definita că o perioadă de tranziție, adolescența este caracterizată de procese accelerate 
de schimbare a funcționării biologice (apariția modificărilor hormonale, atingerea maturității 
fizice și sexuale), cognitive (modalități mai sofisticate de gândire), sociale (asumarea de noi 
roluri prin confruntarea cu noi provocări și experiențe).

În ceea ce privește vârsta biologică, conform Meschke, adolescența se încadrează între 12 și 
19 ani, având următoarele etape:
- Adolescența timpurie (12-14ani);
- Adolescența mijlocie (15-17ani);
- Adolescența târzie (18-19ani).

Pe plan psihologic, se produce în această perioadă de tranziție o permanentă configurare 
a imaginii de sine, care creează dificultăți adolescentului în a se autodefini.  Adesea, noua 
identitate se formează prin opoziția față de imaginea adultului și prin aderarea la normele 
sociale și de grup prezente la ceilalți tineri sau la modelele prezentate în media.

A avea o identitate înseamnă a fi cineva, a ocupa o anumită poziție într-un context social, 
a avea un rol. Abandonarea identității de copil creează uneori sentimentul de gol, lipsă de 

Adolescența - 
,,furtuna 

identității’’
Autor: Grigore Elena Alina, psiholog clinician și psihoterapeut integrativ, Policlinica Providența
tel.: 0729.292.897

psihologie

Sursa: pixabay.com
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repere, dezorientare. Pentru a se echilibra el caută noi identificări, noi modele la care să se 
raporteze.

Copilul găsește, de obicei, un personal-model, considerat la început erou, din familia de origi-
ne, un model parental,  însă pe măsura înaintării în vărstă varietatea modelelor crește. Ado-
lescentul caută să se diferențieze de părinți, dar, în același timp, este dependent de aceștia, 
iar acest conflict generează confuzie și instabilitate familială. 

Creșterea și maturizarea adolescentului obligă la adaptarea stilului parental a părinților la 
realitatea actuală a vieții adolescentului. Neadaptarea sistemului parental la nevoile și ca-
racteristicile adolescentului poate produce daune foarte mari identității de sex-rol tânărului.

De cele mai multe ori, criza adolescenței se suprapune peste criza vârstei de mijloc a părintilor, 
ceea ce face ca această etapă de viață să fie una costisitoare pentru orice sistem familial. În 
cazul în care părinții au reacții imprevizibile, sunt anxioși, indisponibili sau sufocanți, vor perturba 
modelul de comunicare intrafamilial, ceea ce va conduce la afectarea sistemului de atașament. 
        
Relația cu familia este afectată și în urma confruntării între așteptările părinților și dorințele 
adolescentului. Atunci când părinții reușesc să ofere adolescentului un spațiu privat, acesta 
va fi mai înclinat să vină spre familie atunci când are nevoie de ajutor.

Adolescentul este asaltat de multitudinea de schimbări ce  îl provoacă la o readaptare con-
tinuă și pentru care are nevoie de resurse și strategii adaptative. În cazul lipsei acestora, 
dificultățile întâmpinate vor avea un impact negativ puternic asupra identității acestora. 
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Vâsc, ilex, crăciuniță,  
un pericol subestimat

Vâsc, ilex, crăciuniță sunt plante emble-
matice ale sărbătorilor de iarnă. 
Folosite adesea pentru a decora casa și 

masa de Crăciun sunt mai periculoase decât 
crezi. Frunzele sau fructele lor sunt toxice 
pentru oameni și animale deopotrivă…
Mai toxice decât frunzele, fructele de ilex pot 
provoca simptome severe (salivație severă, 
vărsături persistente, diaree, somnolență sau 
chiar convulsii) atunci când sunt ingerate mai 
mult de una sau două.
Animalele de companie (pisici și câini, de 
exemplu) pot fi, de asemenea, afectate după 
consumul acestor bobițe. Pot fi observate 
simptome digestive (vărsături, diaree…) sau 
chiar simptome neurologice (somnolență, 
comă etc.).
Frunzele de vâsc sunt mai toxice decât bobi-
țele. Dacă sunt înghițite, pot exista simptome 
cardiace (tulburări de ritm cardiac, scăderea 

tensiunii arteriale…) sau simptome neurolo-
gice (somnolență…).
În cele din urmă, și crăciunițele pot fi pericu-
loase pentru sănătatea ta. La copii, ingerarea 
unei frunze poate duce la simptome digestive 
ușoare (vărsături, diaree, etc). La animalele 
de companie, mestecarea mai multor frunze 
sau tulpini poate avea consecințe mult mai 
grave.
Copilul meu a înghițit o boabă de ilex, o frunză 
de vâsc sau crăciuniță, ce să fac?
• curățați gura copilului cu o cârpă umedă
• apelați la un medic
• păstrați la îndemână eticheta și/sau foto-
grafia plantei.
• mai presus de toate, nu dați copilul să bea!
Dacă este un animal de companie, sunați la 
un veterinar.

Sursa: topsante.com 

sănătate
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Fibrele alimentare nu sunt digerate de cor-
pul nostru, însă sunt foarte utile. Datorită 
acțiunii lor de curățare a sistemului diges-

tiv, elimină deșeurile de care organismul nu are 
nevoie și reduc absorbția substanțelor nocive.

care sunt beneficiile fibrelor?
Fibrele ajută la prevenirea multor patologii 
(cancer de colon, diabet, boli cardiovasculare 
etc.). În primul rând, atunci când intră intacte 
în intestine, hrănesc bacteriile prietenoase și 
ajută la menținerea sănătoasă a microbiotei.
Sărace în calorii, ajută la reglarea tranzitului, 
prin creșterea volumului scaunelor în caz de 
constipație și prin captarea apei din tubul di-
gestiv în caz de diaree.
În cele din urmă, ele scad absorbția toxinelor și 
a grăsimilor rele și încetinesc asimilarea carbo-
hidraților. Ca să nu mai vorbim că ne ajută să ne 
simțim plini și să ne controlăm mai bine apetitul. 

fibre solubile sau insolubile?
Aceste două tipuri de fibre sunt utile și 
complementare.

Fibre solubile
Prin formarea unui gel la contactul cu lichi-
dele, fibrele solubile (mucilagii, pectine etc.) 
încetinesc asimilarea carbohidraților, reduc 

absorbția grăsimilor și colesterolului și reglea-
ză lin tranzitul.
Se găsesc în principal în fructe (citrice, mere, 
pere), semințe oleaginoase (migdale, alune, fis-
tic etc.), ovăz și leguminoase (linte, năut etc.).

Fibre insolubile
Aceste fibre (celuloza, lignina etc.) acționează 
ca niște bureți. Acestea cresc volumul scau-
nului și stimulează contracțiile intestinale. Cu 
toate acestea, în exces, pot irita.
Se găsesc în principal în tărâțe de grâu, cereale 
integrale (orez, pâine sau paste integrale), mor-
covi, legume verzi, salate, alge marine și fructe 
de pădure (zmeură, coacăze etc.).

ce alimente sunt cele mai bogate în fibre?
Toate plantele conțin fibre solubile și insolubi-
le, în proporții variate. 
Tărâțe de grâu: 42 g fibre la 100 g.
Semințe de chia: 34,4 g de fibre la 100 g.
Fasole: 16,5 g fibre la 100 g.
Muesli fulgi: 11,4 g de fibre la 100 g.
Migdale cu coajă: 10,2 g de fibre la 100 g.
Alune: 9,7 g de fibre la 100 g.
Linte verde crudă: 8,45 g fibre la 100 g.
Anghinare: 8,3 g fibre la 100 g.
Pâine cu cereale: 7,7 g de fibre la 100 g.
Prune uscate: 7,35 g fibre la 100 g.

Fibrele alimentare

alimentație
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Pâine integrală: 7,3 g de fibre la 100 g.
Coacăze negre: 5,8 g de fibre la 100 g.
Mazăre fiartă: 5,5 g fibre la 100 g.
Piure de cartofi dulci: 4,5 g fibre la 100 g.
Fasole verde fiartă: 4 g fibre la 100 g.
Paste întregi fierte: 3,3 g de fibre la 100 g.
Praz fiert: 3,2 g de fibre la 100 g.
Orez sălbatic gătit: 1,8 g de fibre la 100 g.
Măr: 1,4 g de fibre la 100 g.

câte fibre pe zi?
25 până la 30 g pe zi pentru un adult, mai puțin 
pentru copii (15 g până la 10 ani). 

cum să-ți crești aportul de fibre?
Câteva sfaturi vă pot ajuta să încorporați zilnic 
alimente bogate în fibre în preparatele, aperiti-
vele și deserturile noastre:
Mănâncă mai puțină carne și mai multe legu-
minoase. Această soluție nu numai că econo-
misește bani, ci și protejează mediul.
Ai reflexul de piure. Această tehnică este foarte 
populară în rândul copiilor, dar funcționează și 

pentru adulți. Amestecați fasolea, soia, conopi-
da, dovleceii sau lintea și adăugați-le la sosuri, 
mâncăruri și supe. Aceste piureuri pot înlocui 
smântâna și brânza, ceea ce ajută și la reduce-
rea aportului de calorii al preparatului.
Mizați pe semințe pentru a vă stimula mâncă-
rurile, supele și salatele. 
De asemenea, puteți adăuga tărâțe de grâu la 
produsele lactate de dimineață sau puteți tăia 
fructe uscate în felurile de mâncare sau salate 
mixte...

cum să-ți îmbunătățești toleranța 
digestivă?
Cel mai bine este să variați fructele și legume-
le, să le curățați de coajă și să le amestecați 
crude și fierte, gătirea fragezind fibrele. Și să 
introduceți cerealele integrale pe etape.
De asemenea, este necesar să înmuiați legu-
mele și să le gătiți bine înainte de a le consuma, 
mai degrabă în cantități mici.

Sursa: santemagazine.fr


