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Despre Luceafăr
După un Crăciun cu belşug de zăpadă şi miros de brad 
îmbrăcat în sărbătoare, ianuarie pare mizantrop de-a dreptul 
şi sărac în atmosfera iernii de altădată, căci a rămas cu puţin 
din nămeţii de anul trecut. În schimb, câştigă în măreţie 
prin amintirea lui Eminescu. Luceafărul poeziei străluceşte 
ca nimeni altul pe bolta cerească şi se-aprinde viu în ceas de 
sărbătoare, la mijloc de ianuarie. La Ipoteşti e mai frumos la 
început de an şi pădurea de argint e parcă ferecată în veşnicie. 
Aici, râuri line curg în versuri fără pereche, iar luna, crăiasa 
din poveşti, îşi aruncă lumina-i clară peste oameni, doruri, 
poveşti şi cântece din bătrâni. Sunt zestrea lăsată nouă de 
poetul nemuririi, pe care se cuvine a o păstra la icoană.

Luisa Maria Ţuculeanu
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Sindromul morții subite 
la sugar:  
cauze și prevenție
Autor: Dr. Lavinia Rusu, medic specialist pediatrie la Policlinica 
Providenţa
 www.providentamedical.ro

Sindromul morții subite la sugari (prescurtat 
SMSS) se refera lă decesul neexplicat, de 
regulă în timpul somnului, al unui sugar 

considerat sănătos, care are mai puțin de un an.

Acest sindrom se numară printre cauzele prin-
cipale ale decesului nou-născuților și nu poate fi 
prevazut sau prevenit. Nu exista nicio investigație 
care să determine dacă sugarul se află sub risc 
crescut de SMSS. Un ultim studiu, publicat în 
revista medicală The Lancet, susține că ar putea 
avea și o cauză genetică (o mutație genetică 
rară).

Factori de risc ai SMSS:
•  80% din copiii care mor subit au vârsta între 1-6 

luni.
•  Vârsta la care apare este cuprinsă între 2 și 3 

luni,  dar aproximativ 1/3 din cazuri au sub 2 
luni.

• Frecvență crescută a cazurilor  la băieți.
•  Aproximativ 2/3 din cazuri au loc în timpul iernii, 

când infecțiile respiratorii sunt mai frecvente.
•  Riscul cel mai mare îl au prematurii, sugarii cu 

greutate mică la naștere, sugarii din  mame 
foarte tinere și din familii extrem de sărace.

•  Riscul de SMSS este crescut pentru sugarii a 
căror mame fumează în timpul sarcinii sau 
care trăiesc într-o atmosferă plină de fum după 
naștere.

•  Cel mai mare risc de SMSS este considerat a 
fi înfășarea prea strânsă a corpului alături de 
poziționarea lui în pat cu fața în jos, mai ales 
atunci când copilul are febră sau este supraîn-
călzit. Supraîncalzirea împiedică pierderile 
normale de caldură la un sugar care nu are 
înca dezvoltate alte mecanisme de reglare 
termică.

Sfaturi pentru a preveni moartea subită a 
sugarului
•  Pătuțul copilului este indicat să fie amplasat în 

camera părinților, cel puțin până la vârsta de 1 an.
•  Așternuturile sugarului trebuie să fie bine fixate 

de saltea.
•  Sugarul cu vârsta sub 1 an nu are nevoie în 

pătuț nici de pernuță, păturică, jucării de plus și 
nici de apărătoare de pățut laterale sau pentru 
cap, pentru că există riscul de sufocare în somn.

•  Sugarul trebuie pus întotdeauna să doarmă pe 
spate și nu pe lateral sau pe burtă.

Se recomandă să se renunțe la fumat în preajma 
copilului, iar părinții să nu folosească băuturi 
alcoolice, fiindcă acestea le-ar putea diminua 
atenția și viteza de reacție de a răspunde prompt 
la nevoile bebelușului.

Dacă se ia în calcul co-sleeping-ul, atunci 
trebuie asigurate toate măsurile de preca-
uție și în acest sens :
•  Să nu existe spațiu între saltea și perete sau 

mobilier în care bebelușul ar putea rămâne 
blocat.

•  Sugarul trebuie să fie între părinte și perete sau 
balustrade.

•  Nu este indicat ca sugarul să doarmă cu o 
persoană supraponderală. Excesul de greutate 
al părintelui prezintă un factor de risc semnifi-
cativ pentru copil, atunci când este vorba de a 
dormi împreună.

•  Nu este indicat a se purta noaptea pijamale 
sau haine care au panglici, fermoar sau cordon, 
bijuterii și se evită folosirea de parfumuri sau 
loțiuni puternice.

•  Nu se recomandă ca  animalul de companie să 
doarmă în pat cu sugarul.

pediatrie



2 milioane de copii dezvoltă astm 
din cauza traficului rutier

Aproape 2 milioane de cazuri noi de astm pediatric în fiecare an pot fi cauzate de un poluant 
atmosferic legat de trafic, o problemă deosebit de importantă în orașele mari din întreaga 
lume, potrivit unui nou studiu publicat luna aceasta. Studiul este primul care estimează 

povara cazurilor de astm pediatric cauzate de acest poluant în peste 13.000 de orașe.
„Studiul nostru a constatat că dioxidul de azot expune copiii riscului de a dezvolta astm bronșic și 
problema este deosebit de acută în zonele urbane”, Susan Anenberg, co-autor principal al articolului 
și profesor de mediu și sănătate ocupațională la Universitatea George Washington. 
Anenberg și colegii ei au studiat concentrațiile solului de dioxid de azot, un poluant care provine 
de la emisiile vehiculelor din țeava de eșapament, centralele electrice și parcurile industriale. De 
asemenea, au urmărit noi cazuri de astm care s-au dezvoltat la copii din 2000 până în 2019. 

Iată câteva constatări cheie ale studiului:

•Din cele 1,85 milioane de cazuri noi de astm pediatric atribuite NO2 la nivel global în 2019, două 
treimi au avut loc în zonele urbane.
•Fracțiunea cazurilor de astm pediatric legate de NO2 în zonele urbane a scăzut recent, probabil din 
cauza reglementărilor mai stricte privind aerul curat puse în aplicare de țările cu venituri mai mari, 
cum ar fi Statele Unite.
•Cazurile de astm pediatric legate de poluarea cu NO2 reprezintă o povară mare pentru sănătatea 
publică pentru Asia de Sud și Africa Subsahariană.

Un studiu anterior realizat de cercetătorii GW a descoperit că NO2 a fost asociat cu aproximativ 13% 
din povara globală a astmului la copii și cu până la 50% din cazurile de astm bronșic din cele mai 
populate 250 de orașe din lume.

Un al doilea studiu 
realizat de Veronica 
Southerland de la 
GW, Anenberg și 
colegii lor constată 
că 1,8 milioane de 
decese în exces pot 
fi legate de poluarea 
aerului urban doar în 
2019. Acest studiu 
de modelare arată 
că 86% dintre adulții 
și copiii care trăiesc 
în orașe din întreaga 
lume sunt expuși la 
un nivel de particule 
fine care depășește 
regulile stabilite de 
Organizația Mondială 
a Sănătății.

pediatrie
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Dischinezia biliară,  
tratamente naturiste
Autor: Ing. drd. Daniela Troia
 www.herbalrom.ro

Dischinezia biliară constă în dereglarea 
funcțională a mecanismului de eliminare 
a bilei, prin modificarea motilității arbo-

relui biliar extrahepatic și a canalului coledoc, 
care asigură circulația bilei de la veziculă spre 
duoden (prima porțiune a intestinului subțire). 
Declanșarea bolii este cauzată de unele tulbu-
rări digestive complexe (intestinale, duodenale, 
pancreatice) și procese inflamatorii abdominale 
(leziuni gastro-duodenale, apendicite cronice, 
anexite, malformații morfologice, sarcini). În 
astfel de afecțiuni sunt recomandate speciile 
de plante medicinale cu proprietăți coleretice 
(stimulează secrețiile celulei hepatice) și cola-
goge (stimulează  contracția veziculei biliare și 
evacuarea bilei în intestinul subțire). La acestea 
se adaugă speciile cu proprietăți antispastice, 
stomahice și sedative.

Codița șoricelului: la 500 ml apă clocotită se 
adaugă 2 linguri flori uscate; se lasă să infuzeze, 
acoperit, timp de 20 minute, se strecoară și se 
bea, calduță, toată cantitatea, în 4-5 reprize, în 
cursul unei zile. Are efecte antibiotice, analge-
zice, antispastice și dezinfectante în dischinezia 
hipertonică.

Turița mare: din 1 linguriță herba uscată la 
250 ml apă clocotită; se infuzează 10 minute, 
se strecoară și se bea câte un ceai dimineața și 
seara, cu efecte în favorizarea eliminării secreției 
biliare.

Pir: la 200 ml apă clocotită se adaugă o linguriță 
de rizom uscat; se lasă acoperit 15-20 minute, 
se strecoară și se beau 3-4 căni pe zi. Decoct:  
dintr-o linguriță pulbere din rizom uscat la 250 
ml apă clocotită; se fierbe 5 minute, se strecoară 
și se beau 3-4 ceaiuri pe zi. Pulbere din rizom 
uscat: se ia câte un vârf de cuțit (1 gram), înainte 
de mesele principale.

Talpa mâței: din 2 linguri cu vârfuri înflorite de 
plantă uscată la 250 ml apă clocotită; se lasă 
vasul acoperit timp de 10-15 minute pentru infu-
zare, se strecoară și se bea un ceai pe zi.

Arnica: la 200ml apă clocotită se adaugă 1 
linguriță flori uscate; se lasă acoperit pentru 
infuzare 10 minute, se strecoară și se bea prin 
înghițituri rare.

Lemnul Domnului: la 200 ml apă clocotită se 
adaugă 1 linguriță frunze și ramuri tinere; se lasă 
vasul acoperit 10-15 minute, se strecoăa și se 
beau 1-2 căni pe zi.

Vinariță: 2 lingurițe de herba uscată la 250 ml 
apă rece; se fierbe 5-10 minute, se lasă să infu-
zeze 10 minute, se strecoară și se bea un ceai 
cald pe zi.

Gălbenele: la 300 ml apa clocotită se adaugă 2 
lingurițe flori uscate; se lasă să infuzeze acoperit 
15-20 minute, se strecoară și se bea, fracționat, 
pe stomacul gol, înainte de mesele principale, 
având efecte coleretice și colagoge în dischi-
nezia hipotonă și atonă, și în mărirea secreției 
de bilă.

Țintaura: la 250 ml apă clocotită se adauga 1 
linguriță pulbere de plantă uscată; se lasă să 
infuzeze acoperit 15-20 minute, se strecoară 
și se bea câte un sfert de cană, cu 30 minute 
înainte de fiecare masă, având efecte în mărirea 
contracției veziculei și în scăderea febrei. 
Tinctură: 20 g pulbere plantă uscată la 100 ml 
alcool 700; se lasă la macerat 7-8 zile, se stre-
coară și se iau câte 30-40 picături într-un pahar 
cu apă îndulcită, cu 30 minute înainte de mesele 
principale. Vin tonic: preparat din 60 g plantă 
mărunțită la 1 litru vin roșu; se lasă la macerat 
8 zile, cu agitare zilnică pentru uniformizare. Se 
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strecoară și se bea un păhărel (100 ml) înainte 
de mesele principale. Sirop: infuzie din 2 linguri 
de plantă uscată la  300 ml  apă  clocotită; se 
strecoară  și se adaugă  500 g zahăr. Se fierbe 
până se obține o consistență siropoasă. Se admi-
nistrează la copii câte un păhărel (50 ml), înainte 
de mesele principale, iar la adulți câte 100 ml.

Rostopască: la 200 ml apă clocotită se adaugă 
½ lingurițe herba uscată; se infuzează acoperit 
timp de 10 minute, se strecoară și se beau 1-2 
linguri, la intervale de 3 ore, având efecte cole-
retice, colagoge, antispastice, antiseptice și 
sedative în dischinezia hipertonă. Se evită supra-
dozarea, deoarece poate avea acțiune toxică.

Cicoare: 2 lingurițe rădăcini uscate amestecate 
cu o linguriță flori de mușețel; se fierbe în 200 
ml apă timp de 5 minute; se lasă să se limpe-
zească și se strecoară. O treime din ceai se bea, 
neîndulcit, dimineața, pe stomacul gol, iar restul, 
se bea în doua reprize, înainte de cele două mese 
principale din cursul zilei. Are efecte coleretice, 
colagoge și de creștere a peristaltismului intes-
tinal. Este contraindicat la persoane cu afecțiuni 
acute hepatobiliare.

Volbura: la 200 ml  apă clocotită se adaugă 2 
lingurițe pulbere din plantă uscată; se lasă să 
infuzeze  acoperit 15 minute, se strecoară și se 
bea dimineața, pe stomacul gol, pentru mărirea 
contracției vezicii. Pulbere din plantă uscată (o 
linguriță) se amestecă cu 2 lingurițe de miere 
de albine și se ia, dimineața, pe stomacul gol. 
Tinctură din 2 linguri plantă uscată la 100 ml 
alcool 700; se lasă la macerat 2 săptămâni, cu 
scuturare zilnică pentru uniformizarea extrac-
tului. Se strecoară și se iau 2-3 linguri tinctură, 
în amestec cu 2-3 linguri sirop sau miere de 
albine, prima dimineața, pe stomacul gol, iar 
celelalte în cursul zilei, având efecte coleretice 
și colagogeîin excitarea vezicii și în mărirea 
contracției.

Coriandru: o linguriță cu fructe zdrobite la 250 
ml apă clocotită; se lasă să infuzeze acoperit 
timp de 15 minute, se strecoară și se bea, fracți-
onat, în cursul unei zile.

Anghinare: la 500 ml apă clocotită se adauga 
1 lingură frunze uscate; se lasă vasul acoperit 
pentru infuzare timp de 20 minute, se strecoară 

și se bea în 3 reprize pe zi, din care o cană dimi-
neață, pe stomacul gol, când se stă culcat, pe 
partea dreaptă, timp de 30 minute. Restul de 
ceai se consumă cu 30 minute înainte de mesele 
principale. Cura dureaza 20-30 de zile, după 
care urmează o pauză de o lună. Tonifică celu-
lele hepatice și le întărește funcția antitoxică.

Floarea miresei: 1 linguriță amestec, în părți 
egale, din pulbere de rădăcină de ipcarige cu 
pulbere de rădăcină de săpunăriță la 250 ml 
apă rece; se fierbe 10-15 minute, se infuzează 
10 minute, se strecoară și se beau 2-3 linguri pe 
zi. Extract din 1 lingură amestec, în părți egale, 
din pulbere de rădăcină de ipcarige cu pulbere 
de rădăcină de săpunăriță la 250 ml apă rece; 
se lasă la macerat timp de 9 ore, se strecoară și 
se bea întreaga cantitate, prin înghițituri rare în 
cursul unei zile.

Sunatoare: la 200 ml apă clocotită se adaugă 
1 linguriță herba uscată; se lasă să infuzeze 
acoperit timp de 15-20 minute, se strecoară și se 
beau 2-3 căni pe zi, având efecte coleretice, anti-
septice și descongestive. Infuzie concentrată: la 
200 ml apă clocotită se adaugă 2 linguri planta 
uscată; se lasă vasul acoperit 15-20 minute, se 
strecoară și se bea câte o lingură după fiecare 
masă. Macerat din 20 g plantă uscată care se 
pune la macerat în 200 ml alcool 600 timp de 12 
ore; se adaugă 200 ml ulei de floarea soarelui, se 
încălzește pe baia de apă timp de 3 ore, ameste-
când din când în când. Se lasă la macerat 2-3 
zile, se strecoară printr-o pânză, prin presare, iar 
după sedimentare timp de 24 de ore, se filtrează 
în sticle brune. Se astupă cu dop, se pastrează la 
loc răcoros și la întuneric și se consumă câte o 
lingură după mese.

În dischinezia biliară se recomandă o alimen-
tație dietetică, repartizată în 4-5 mese mici pe 
zi, complete cantitativ și calitativ cu alimente ce 
au acțiune coleretică și colecistochinetică, cu 
stimularea contracției veziculei. Se vor respecta 
orele de muncă, odihna și masa, păstrând 
permanent un climat liniștit, fără tensiuni 
nervoase. După mese, bolnavul trebuie să se 
odihnească la pat 30-60 minute. Zilnic se va face 
un duș cald la mijloc și de 3 ori pe săptămână 
câte o baie generală caldă. În cursul zilei sunt 
recomandate plimbări în aer liber, gimnastica și 
evitarea sedentarismului.
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Torticolisul muscular congenital (TMC) 
este a treia cea mai frecventă afec-
țiune ortopedică întâlnită în pediatrie. 

Etiologia acestei afecțiuni este necunos-
cută, iar incidenţa oscilează între 0,3 şi 2%.
Există mai multe cauze, efecte și manifes-
tări posibile ale acestei patologii asupra 
dezvoltării normale a sugarilor. Copiii 
afectați pot prezenta un risc mai mare de 
a dobândi poziții vicioase sau probleme 
funcționale, precum probleme digestive 
sau respiratorii, întârziere de dezvoltare 
motorie, plagiocefalie sau displazie de șold. 
Acesta este motivul pentru care părinții 
trebuiesc informați corect cu privire la cum 
se depistează și se tratează torticolisul. De 
altfel, cu cât tratamentul este instituit mai 
devreme, cu atât mai ușor și rapid se poate 
corecta această deviație și se pot preveni 
complicațiile.

Definiție. Ce însemnă torticolis?
Dacă traducem din latină, cuvântul torticolis 
înseamnă „gât strâmb”. El se definește ca o 
atitudine asimetrică şi permanentă a capului 
şi a gâtului în raport cu planul umerilor, 
cauzate cel mai frecvent de o retracție a 
mușchiului SCM (sternocleidomatoidian).

Tipuri de torticolis
Există mai multe tipuri de torticolis descrise 
la sugari și copii mici, dar principalele două 
tipuri sunt: torticolisul muscular congenital 
și cel pozițional (numit și postural).
În torticolisul muscular congenital (TMC), 
la nivelul mușchiului SCM se va observa o 
retracție asociată cu o masă ovalară  mobilă 
și dură, care se poate resorbi de la sine după 
primul an de viață. Biopsiile musculare și 
studiile RMN ale masei au arătat că ar fi 

existat o leziune musculară, posibil din cauza 
compresiei venoase și întinderii mușchiului 
(intrauterin sau în timpul nașterii).
Torticolisul postural este reflectarea unei 
constrângeri uterine excesive care se mani-
festă la naştere prin asimetria globală a 
nou-născutului. Astfel, poziția gâtului nu 
este cauzată de retracția mușchiului SCM, 
ci este mai degrabă un efect cauzat de alte 
afecțiuni sau poziții:
– menținerea uneia și aceleiași poziții a  
copilului în pătuț/în brațe etc;
– plagiocefalie (aplatizare asimetrică a 
craniului), care poate să provoace, dar și să 
fie provocată de torticolis;
– scurtarea altor mușchi din regiunea 
gâtului sau lipsa congenitală a unor mușchi 
cervicali;
– în cazul unor afecțiuni neurologice, 
gentice, precum paraliziile cerebrale sau 
sindromul Down etc.

Epidemiologie
Rata mondială de incidență a torticolisului 
congenital variază între 0,3% și 1,9%; unele 
studii indică un raport de 1 din 250 de 
nou-născuți, fiind a treia anomalie ortope-
dică congenitală. Există o preponderență 
pentru sexul masculin, partea dreaptă și 
prima sarcină. 2% îi revin torticolisului 
congenital în nașterile traumatice și 0,3% în 
nașterile netraumatice.

Simptome
– Este prezentă o asimetrie a urechilor, 
liniei occipitale față de linia umerilor. Capul 
este înclinat pe partea afectată și rotit spre 
partea opusă.
– Copilul preferă să fie alăptat doar pe o 
singură parte;

kinetoterapie

Torticolisul la bebeluși – 
cum îl descoperim  
și cum îl tratăm?

Autor: Fizioterapeut Polina Stan



– Copilul va avea o poziție preferențială a 
capului și gâtului și va refuza să întoarcă 
capul  spre poziția opusă;
– Uneori se poate observa o asimetrie a 
craniului (plagiocefalie).

Cauzele aparitiei torticolisului
Intrauterine:
– poziții fetale anormale;
– presiunile cordononului ombilical asupra 
musculaturii gâtului.
Extrauterine:
– travaliu prelungit;
– aplicarea forcepsului și alte proceduri care 
pot implica leziuni în timpul nașterii;
– menținerea copilului în una și aceeași 
poziție în pătuț/în brațe, situații în care 
stimulii (lumina, vocea mamei, zgomotul) 
vin din aceeași direcție;
– plagiocefalie;
– scurtarea altor mușchi din regiunea 
gâtului sau lipsa congenitală a unor mușchi 
cervicali;
– în cazul unor afecțiuni neurologice, gentice  
moștenite;
– afecțiuni ale urechii, complicatii după 
operatii pentru vegetații adenoide – afec-
tează zonele ce interferă cu nervii pentru 
musculatura gâtului;
– expunerea la curenți reci, infecții precum 
răceala sau gripa;
– efecte secundare ale unor medicamente.

Care sunt metodele de tratament?
Metoda de elecție pentru tratamentul torti-
colisului este kinetoterapia. Cu cât se începe 
mai devreme, cu atât mai repede se corec-
tează pozițiile vicioase și se previn (sau 
corectează) compensările și complicațiile. 
De asemenea, tehnicile manuale (masajul) 
și kinesiotapingul vor conserva sau accelera 
evoluția pozitivă a tratamentului.

Cum îți dai seama dacă copilul tău are 
nevoie de tratament?
La controalele de rutină, medicul de 
familie sau medicul pediatru este cel care 
va observa apariția acestei anomalii și te 
va direcționa către un tratament kineto-
terapeutic. De asemenea, dacă observi 
vreun simptom dintre cele enumerate mai 

sus, poți solicita consultația unui terapeut 
specializat.

De la ce vârstă copilul poate să înceapă 
kinetoterapia?
Tratamentul kinetoterapeutic poate să 
înceapă chiar din momentul în care copilul a 
fost diagnosticat cu torticolis și aici poate fi 
vorba de primele zile sau săptămâni de după 
naștere.
La prima ședință copilul va fi evaluat 
amănunțit și delicat, pentru ca mai apoi 
să se stabilească un program terapeutic 
potrivit care constă din:
– kinetoterapie (miscări pasive – stretching, 
posturări, poziționări specifice; mișcări 
active – exerciții de stimulare neuromotorie; 
metode specifice cu elemente din terapia 
Vojta, Bobath);
– de asemenea, kinetoterapeutul va învăța 
părinții să facă anumite tehnici simple și 
eficiente de stretching, posturare care pot fi 
realizate acasă;
– masaj și tehnici miofasciale adaptate;
– kinesio-taping;
– tratament chirurgical (se impune în cazuri 
foarte rare, în mai puțin de 3%).
Cu un tratament adecvat, 90% până la 95% 
dintre copii se recuperează în totalitate 
înainte de primul an de viață; șansele cresc 
până la 97% dacă tratamentul începe înainte 
de primele șase luni.
În echipa WorkTape Medical găsești tera-
peuți cu experiență care așteaptă să te ajute 
dacă te confrunți cu această problemă. 

.

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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Tulburările instrumentale 
Autor: Iren A. IONITA - terapeut, profesor consilier psihopedagog

psihoterapie

Rezultatele slabe la școală sunt primul 
semn al tulburării instrumentale sau 
tulburării specifice de învățare. Copilul 

poate avea dificultăți de citire (numite 
dislexie), de scriere (disgrafie) sau de calcul 
matematic (discalculie), însă trebuie să ne 
asigurăm că acestea nu sunt datorate unei 
motivații reduse pentru învățare.

Un alt indicator important pentru a face 
diferența între cele două este că un copil 
ce prezintă tulburări specifice de învățare 
nu va avea probleme în învățarea regulilor,  
informațiilor și comportamentelor  noi   dacă 
acestea  nu   necesită   scrisul, cititul sau 
calculele. 

În ceea ce privește mișcarea, poate fi obser-
vată dezvoltarea slabă a mișcărilor ample, 
a simțului echilibrului, a mișcărilor fine, a 
dexterității manuale, dezvoltarea slabă a 
coordonării. Mai pot fi prezente dificultatea 
orientării în spațiu, dificultatea orientării în 
timp și un simț al ritmului slab dezvoltat, 
probleme cu atenția și cu memoria.

Tulburări instrumentale reprezintă ansam-
blul deficiențelor progresive ce împiedică 
sau obstrucționează procesul de învățare.  
Aceste tulburări coexistă frecvent cu alte 
tulburări de neurodezvoltare (ADHD), tulbu-
rări afective (anxietate, fobie școlară), afec-
țiuni medicale diverse (epilepsie), deficite 
senzoriale.

Consecintele tulburărilor instrumentale 
afectează negativ adaptarea copilului la 
activitățile sociale și privește consecințele 
escaladării acestor tulburări instrumentale 
în viața viitorului adolescent. Dintre acestea 
menționăm, tulburările de orientare, organi-
zare şi structurare spaţio-temporală ce se 
manifestă prin simptome ca:

•ignorarea termenilor spaţiali;
•perceperea greşită a poziţiilor şi a interva-
lelor de timp;
•incorecta orientare în spaţiu şi timp;
•lipsa memorie spaţiale;
•incapacitate de organizare spaţială şi 
temporală;
•incapacitate de reversibilitate şi 
transpunere;
•inexistenţa unui ritm regulat;
•dificultăţi în înţelegerea relațiilor spaţiale 
şi a succesiunii evenimentelor.

Evaluarea precoce a acestor tulburări 
instrumentale devine o cerinţă. Depistate de 
timpuriu, aceste manifestări pot fi înlăturate 
prin exerciţii individuale de specialitate. 
Iată de ce abordarea diferenţiată, indivi-
duală a copiilor cu tulburări instrumentale 
şi antrenarea lor într-un sistem complex de 
terapie, inclusiv logopedică, devine o nece-
sitate. Echipa PAPILLON CLINIQUE vă 
așteaptă pentru evaluare!

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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Pruritul tegumentar este cel mai frecvent 
simptom dermatologic ce impactează 
negativ în mod semnificativ calitatea vieții, 

a somnului, activitățile socio-profesionale și 
echilibrul psiho-emoțional.
Acesta este definit ca senzația ce induce dorința 
de scărpinare și poate fi rezultatul unor afec-
țiuni dermatologice sau non-dermatologice 
însă de cele mai multe ori poate avea origine 
multifactorială.
Dacă initial poate fi atribuit afecțiunilor ce l-au 
indus, cu timpul își capătă propria sa dinamică 
independent de cursul evoluției afecțiunii de 
bază. Atunci când durata de manifestare a 
pruritului cutanat depășește 6 săptămâni se 
numește prurit cronic.
Afecțuni în care apare:
Pruritul acut
• alergii;
• înțepături de insecte;
• exacerbări ale dermatitei atopice;
• dermatite iritative;
• parazitoze;
• boli infecțioase.
Pruritul cronic
• afecțiuni deratologice – dermatita atopică, 
psoriazis, herpes-zoster;
• în boli renale – pruritul uremic;
• în afecțiuni hepato-biliare – pruritul colestatic;
• patologii endocrinologice;
• afețiunii neurologice;
• patologia pasihiatrică;
• tumori.
Situații particulare
• La vărstnici – aproximativ 60% dintre persoa-
nele cu vârsta de peste 65 de ani suferă episoade 
săptămânale, cu intensitate ce variază de la 
ușoară spre moderată.
• La gravide – apare în aproximativ 18 % din 
cazuri și poate fi secundar dermatiteti atopice 
cu debut în sarcină, erupțiilor polimorfe de 
sarcină, colestazei intrahepatice, pemfigoidului 
gestațional.
• La copii – cauzele sunt dominate de afecți-
unile cutanate, în general fiind vorba despre 
dermatita atopică. Rar pot fi implicate alergiile 
induse de medicamente. Cauzele sistemice pot 

fi reprezentate de atrezia/hipoplazia biliară, 
sindromul de hiperbilirubinemie familială, boala 
rinichiului polichistic.
Pruritul poate avea caracter premonitoriu 
precedând cu mulți ani instalarea unei boli însă 
poate consitui și un semn precoce de neoplazie, 
asa cum se întâmplă în limfomul Hodgkin. Îl 
considerăm ca fiind de origine necunoscută 
atunci când în urma invetigațiilor complexe și 
complete nu se identifică o etiologie posibilă a 
acestuia.
Mecanismele ce conduc la declanșarea senza-
ției de mâncărime a pileii sunt reprezentate de 
acțiunea directă a unor stimuli mecanici sau 
termici, indirect prin descărcarea de mediatori 
chimici sau își poate avea originea la nivelul SNC 
independent de stimularea periferică.
Prevalența pruritului cutanat crește o dată cu 
înaintarea în vârstă. Eczema, xeroza cutanată, 
astmul bronșic, afecțiunile hepatice, un indice 
de masă corporală crescut și un scor înalt al 
anxietății sunt determinanți pentru prevalența 
pruritului cutanat.
Majoritatea cazurilor de prurit cronic, persistent 
sever, sunt identificate la pacienți cu afecțiuni 
sistemice multiple, în timp de pruritul scalpului 
și al feței este adesea asociat cu afecțiuni 
psihiatrice.  
Caracterul acut al acestuia orientează către 
afecțuni acute, alergii, urticarii, în timp ce 
caracterul persistent este tipic pentru boli 
interne, renale sau hepatice, malignități. 
Pruritul persistent nocturn asociat și cu alte 
semne sau simptome cum sunt transpirațiile, 
oboseala accentuată, febra sunt sugestive 
pentru malignități.
Insoțirea acestei afecțiuni de alte elemente 
cutanate primare sau secundare, de exemplu 
macule, eritemul, vezicule, blistere, pustule, 
plăci, ecsoriații, ulcerații, necroze, cruste, noduli, 
lichenificare, atrofie, cicatrici, pigmentări vor 
orienta suspiciunile medicului specialist către 
alegerea investigațiilor necesare cu scopul iden-
tificării etiologiei pruritului.
Tratamentul se bazează pe măsuri de reducere 
a intesității pruritului, tratament simptomatic și 
tratamentul cauzei.

Pruritul cutanat
Autor: Raluca Cojocariu, Medic primar adulți și copii Alergologie și Imunologie Clinică
www.alergotest.ro | 0729.661.678

alergologie



SC MOLDOVA CONSTRUCT 

NORD SRL

ANGAJEAZĂ:

 personal spălătorie auto;

 muncitori calificaţi şi necalificaţi 

în domeniul construcţiilor;

OFERIM CAZARE ȘI SALARII 

MOTIVANTE!

Relaţii la 0374.461.955 sau 

0745.45.46.47

SC SPRINT CAR SRL  

angazează:

Şofer autoutilitară

Manipulator covoare

Relaţii la sediul din  

Piaţa Doi Băieţi spre Dancu  

sau la telefon 0746.839.664

Măsurile de tratament ce au în vedere 
reducerea intesității pruritului sunt:
• hainele ce au contact direct cu pielea trebuie 
să fie din materiale permeabile pentru aer;
• evitarea transpirației;
• menținerea unei temperaturi nocturne în 
dormitor de maxim 21 de grade celsius,
• menținerea unei umidități de 50 %;
• utilizarea de săpunuri dermatologice emoli-
ente ce nu conțin parfumuri (poartă denu-
mirea de syndeturi), geluri sau creme de duș 
dermatologice;
• durata dușului de maxim 10-15 minute, ster-
gerea blândă a corpului prin tapotare nu prin 
frecare, aplicarea imediat după baie a unei 
creme emoliente dedicate pielii sensibile;
• evitarea saunei, a consumului de alcool;
• evitarea ingestiei alimentelor sau lichidelor 
fierbinți, se preferă la temperatura camerei;
• evitarea alimentelor condimentate, iuți;
• educarea modului în care pacientul să își poată 
controla dorința de scărpinare (consiliere psiho-
logică, terapii de relaxare).  
Tratamentul simptomatic este cel care combate 
senzația de prurit și constă în administrarea de 

medicație antihistaminică ce va bloca efectul 
mediatorului principal numit histamină, condu-
când la dispariția temporară a senzației de 
mâncărime a pileii, pe durata administrării 
medicației.
Tratamentul etiologic este cel care are rolul 
prevenirii reapariției afecțiunii și se referă la 
terapia afecțiunii de bază: boli interne, dermato-
logice, infecțioase, psihiatrice, evicția alergenică, 
întreruperea medicației implicate, intervenții 
chirurgicale acolo unde se impune, chimiote-
rapia în cazul neoplaziilor.

Foto: Gundula Vogel
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Efectul yo-yo  
ne îngrașă mai mult?

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

Efectul yo-yo sau ciclul greutății apare 
după ce ați urmat o dietă în care ați reușit 
să slăbiți mai multe kilograme, după care 

reveniți la vechile obiceiuri alimentare, ceea 
ce va duce la revenirea kilogramelor pierdute. 

Dacă acest proces se repetă de mai multe 
ori, acesta va deveni un cerc vicios, care 
în timp va îngreuna procesul de pierdere a 
greutății și va provoaca un impact negativ 
asupra metabolismului, aspectului corporal și 
sănătății. 

Orice dietă drastică este percepută de 
organism ca o amenințare. Atunci când 
aceasta se repetă, apare adaptarea 
metabolică, o strategie de supraviețuire care 
constă în încetinirea metabolismului, astfel 
încât organismul să consume mai puțină 
energie pentru a funcționa.

În timpul efectului yo-yo, când se recâştigă 
în greutate, se acumulează repede grăsimea, 
în special pe abdomen, astfel încât, chiar în 
situația în care se revine la același număr de 
kilograme ca înainte de dietă, corpul va arăta 
mai pufos și nu ne mai vin hainele care ne erau 
fixe înainte de dietă.

Fiecare fază de slăbire și îngrășare are 
un impact și asupra hormonilor, mai 
concret, este vorba de hormonul stresului 
– cortizolul. Nivelul crescut al cortizolului 
promovează depozitarea grăsimilor la 

nivelul abdomenului, ceea ce în timp duce la 
probleme de sănătate. 

Deci, după cure de slăbire repetate proportia 
de grăsime din corp crește, chiar dacă numărul 
kilogramelor de pe cântar ramâne același.

Ce este de făcut?
Întotdeauna când se ia decizia de a slăbi 
trebuie avută în minte alternativa sănătoasă. 
Nu uitați, cea mai bună dietă nu este o dietă, 
ci este un stil de viață!

Un studiu realizat pe un grup de femei 
supraponderale a confirmat că schimbarea 
stilului de viață poate fi eficientă pentru 
reducerea grăsimii și la persoanele care au 
trecut prin experiența efectului yo-yo. Luați 
acestă informație ca o încurajare care vă arată 
că există posibilitatea să slăbiți și fără a urma 
diferite diete restrictive și fără a vă confrunta 
cu efectul yo-yo. Este suficient să schimbați 
stilul de viață treptat, să începeți să faceți 
un minim de mișcare, să evitați obiceiurile 
nesănătoase și astfel veți reuși.

Urmând un program personalizat de scădere 
în greutate realizat de un specialist, beneficiați 
de suport emoțional și consultații periodice 
pentru verificarea evoluției parametrilor și 
ajustarea programului acolo unde este cazul. 
Astfel, se dobândesc cunoștințele necesare 
pentru implementarea de obiceiuri sănătoase, 
potrivite fiecăruia. 

nutriţie
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Dependențele, și mai ales dependența de substanțe, iar mai nou de computer,  reprezintă 
un fenomen care afectează din ce în ce mai puternic adolescenții. De aceea este nece-
sară acordarea unei atenții sporite acestui fenomen.

Unele teorii susțin că principalele cauze ale apariție dependenței ar fi factori genetici, conflic-
tele intrafamiliale, presiunea grupului, stresul, reintarirea comportamentului. (Miller, Strâng).

Numeroși autori explică modul în care dependența are rolul de a reduce sentimente de tipul 
anxietății, depresiei, frustrării. Așadar, un criteriu în diagnosticarea dependenței nu este un 
comportament în sine, ci sentimentul persoanei că numai prin acel comportament poate face 
față realității, dublat de faptul că acest comportament afectează negativ alte aspecte ale vieții.  

Un tip aparte de dependență este reprezentat de dependență emoțională. Aceasta își are sursa 
în separarea insuficientă de mama și poate să persiste în viață adolescentului și a adultului.
     
Principala provocare a  adolescenței este aceea de câștigare a autonomiei emoționale, lucru 
care se produce treptat. A rămâne în relație de dependență cu familia echivalează cu bloca-
rea adolescentului în stadiul infantil, ceea ce reprezintă un risc major în calea evoluției lui 
către viață adultă.

Un stadiu intermediary este acela al dependenței de grup. Această etapă de rebeliune 
față de familie și dependență de grupul de egali reprezintă un stadiu normal al maturizării. 

Dependența  
în adolescență 

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

psihologie



Adolescentul este extrem de vulnerabil la presiunea grupului, iar  controlul parental scade. 
Din acest motiv, în adolescență, există riscul preluării unor comportamente nocive și chiar 
infracționale.

Dependențele pot fi clasificate astfel:
• Dependențe fizice: dependență de alcool, tutun, droguri, medicamente.
• Psihologice: dependență de anumite comporamente (jocuri de noroc, internet, sex, exerciții 
fizice).
• Dependențe care conțin elemente din cadrul ambelor categorii: tulburările alimentare (ex. 
bulimia).

Fumatul, consumul de alcool și droguri sunt riscuri majore pentru adolescenții lumii moder-
ne. În ultimii ani, este evidentă o scădere a vârstei primului consum, chiar înainte de perioada 
adolescenței. În cazul alcoolului, în adolescență este este major riscul de abuz, dar și acela 
al perpetuării comportamentului și al instalării ulterioare a dependenței.

Dependența de jocuri computerizate este puternică în societatea contemporană, intensifica-
tă și de perioada pandemică. Dependența de internet este unul din riscurile vieții moderne 
și care se instalează încă din perioada copilăriei. În plus, odată cu scăderea vârstei primului 
contact sexual sau odată cu expunerea masivă la sexualitate de la vârste mici, tot în adoles-
cență apare și riscul instalării unei dependențe de sex.

În adolescență este extrem de mare vulnerabilitatea fie de instalare a unor dependențe, fie 
de apariție a unor prime comportamente ce vor determina mai târziu instalarea dependenței.
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FENICULUL,  
efecte terapeutice

Feniculul se aseamănă cu anasonul, 
chimenul și mărarul. Toate, din aceeași 
mare familie, Apiaceae. Și ca plante 

aromatice, apar frecvent în rețetele gastro-
nomice. Ne vom opri însă asupra celor mai 
interesante și totodată utile efecte naturiste 
ale feniculului.

Diuretic și depurativ
Este un diuretic natural cu efecte depura-
tive. Datorită conținutului scăzut de sodiu, 
feniculul vine în sprijinul cui are probleme 
de retenție hidrică și de celulită. Pe când 
concentrația ridicată de apă și potasiu, favo-
rizează diureza.

Digestiv și carminativ
Proprietățile digestive și carminative îi sunt 
cunoscute din Antichitate. Planta reușește 
să contracareze procesele de fermentație, 
reducând gazele intestinale și ajutând la 
combaterea balonărilor. Nu degeaba apare 
integrat în ceaiuri împotriva colicilor pentru 
bebeluși.

Echilibrare hormonală
Estrogenii se găsesc în mod natural în fenicul, 
aspect ce justifică efectul de balansare a 

valorilor hormonale feminine, având rol 
central în reglarea ciclului menstrual și 
impact asupra capacității de procreare.

Controlarea greutății
La cele 31 de calorii / 100 grame, dă o mână 
de ajutor cui vrea să slăbească. Pe de altă 
parte, bogăția de fibre alimentare (3,1 g / 
100 g) îi justifică o poziție de seamă printre 
alimentele super sățioase și care reduc 
apetitul. Cu alte cuvinte, poate deveni un 
optim aliment pentru cine ține la forma fizică 
și vrea o ”corecție” a siluetei.

Imunostimulant
Trăgând cu ochiul înspre tabelul cu valori 
nutriționale USDA, vei înțelege că reprezintă 
și o sursă excelentă de vitamina C (12 g / 100 
g). Acidul ascorbic sau vitamina C este un 
potent antioxidant, cu o contribuție serioasă 
în protecția celulelor împotriva daunelor 
cauzate de radicalii liberi.

Expectorant
Feniculul își dovedește utilitatea și în ce 
privește aparatul respirator, mai exact în 
caz de bronșite și tuse. Totul se explică prin 
prezența compușilor cu activitate expecto-
rantă. În special semințele ajută la eliminarea 
secrețiilor, la eliberarea căilor respiratorii, 
garantând recuperarea mai rapidă.

Alte proprietăți:
• Stimulează peristaltismul intestinal, înlătu-
rând problemele de constipație.
• Încurajează producerea sucurilor gastrice 
și a bilei.
• Reduce inflamația stomacului și intesti-
nului (este potrivit și în sindromul intestinului 
iritabil).
• Facilitează corecta absorbție a nutrienților.

Sursa: faunusplant.ro
Foto: pixabay.com

sănătate
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Spasmele oculare sunt un indicator al obo-
selii, stresului sau al unui exces de cafeină. 
Deși există multe credințe populare și sunt 

considerate semne care prezic viitorual, răspun-
sul la întrebarea ”De ce mi se zbat ochii?” nu 
este că vei avea noroc sau ghinion…
De cele mai multe ori, spasmele oculare sunt 
deranjante, însă nu sunt considerate ceva de 
speriat, ci sunt normale. Acestea apar prin su-
prasolicitarea nervului care controlează muș-
chii pleoapei, provocând spasme. Pentru unele 
persoane, spasmele durează câteva zile și sunt 
ușor de ignorat, iar pentru alți oameni pot dura 
săptămâni, luni și chiar ani în cazuri mai grave.
Pentru că ne pasă de sănătatea ta și calitatea 
vieții tale, alături de cei de la Congruent am adu-
nat 7 sfaturi utile, care te vor ajuta să scapi de 
senzația de zvâcnire a ochilor.

Sfatul nr. 1: Redu nivelul de stres zilnic
Ușor de zis, mai greu de făcut. Reducerea stre-
sului zilnic nu implică să îți iei liber toată ziua, ci 
să iei pauze regulate în timp ce lucrezi și să îți 
faci loc în viață pentru activitățile tale preferate.
Câteva sugestii de activități zilnice care reduc 
nivelul de stres:
• Plimbările prin parc, pădure, în oraș.
• Sportul: yoga, fitness, cardio, kickboxing, 
dansuri.
• Ascultă muzica ta preferată.
• Citește o carte care te relaxează.
• Vizionează un film sau un serial.
• Practică hobby-ul tău: cântă, gătește, desenea-
ză, ieși la pescuit etc.

Sfatul nr. 2: Odihnește-te mai mult și asigu-
ră-te că ai un somn de calitate
Încearcă pe cât posibil să te culci mai devreme, 
pentru a te asigura că dormi 6-8 ore zilnic. Și de 
preferat să eviți uitatul la televizor sau statul pe 
telefon înainte de culcare.  În acest fel vei avea 

parte de un somn bun și vei începe ziua urmă-
toare în forță.
Alt lucru pe care l-ai putea încerca este Power 
Nap: în timpul zilei, iei o pauză scurtă de 10-15 
minute, în care stai cu ochii închiși și te odihnești, 
apoi îți reiei activitatea.
Dacă nu ai mai încercat până acum, multe studii 
spun că este o metodă foarte bună de a fi mai 
odihnit pe timpul zilei.

Sfatul nr. 3: Încearcă să reduci nivelul de 
cafeină
Dacă primele două sunt ușor de realizat cu pu-
țină disciplină și organizare, atunci acesta poate 
fi o provocare. Nu e nevoie să renunți definitiv la 
ele, ci doar să mai micșorezi cantitatea de cafea, 
energizante sau alte băuturi cu cafeină.
De exemplu, dacă bei 3 căni de cafea pe zi, în-
cearcă să te limitezi la 2 și de preferat să le bei 
pe timpul zilei, pentru a nu afecta somnul.
”De ce mi se zbat ochii de la cafeină?” Deoarece 
excesul de cafeină provoacă spasme musculare, 
inclusiv la nivelul mușchilor care ne controlează 
pleoapele. Așa că, în loc să bem cantități prea 
mari de cafea, ar trebui să prioritizăm somnul, 
odihna și diminuarea stresului.

Sfatul nr. 4: Spasmele oculare apar și în 
cazul sindromului ochilor uscați
Dacă suferi de acest sindrom sau ai ochii iritați, 
vei observa că apare tendința de a clipi mai des, 
pentru a compesa lipsa de lubrifiere a ochiului. 
În acest caz, e indicat să folosești niște lacrimi 
artificiale, despre care am discutat mai multe 
în articolul  Sindromul ochilor uscați. Iar dacă 
porți lentile de contact, ai putea lua o pauză de la 
acestea și să porți ochelari de vedere.

Sfatul nr. 5: Încearcă să diminuezi oboseala 
la nivelul ochilor
Dacă meseria ta implică laptop, calculator sau 
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alte ecrane digitale, ești expus pentru perioade 
lungi la lumina albastră, care obosește ochii. În-
cearcă să iei pauze în care eviți dispozitivele digi-
tale și te uiți la obiecte din cameră, te plimbi prin 
casă, birou sau ieși afară pentru câteva minute.
Astfel, dai o pauză ochilor, care vor fi mai odih-
niți decât dacă stai zilnic minim 8 ore în fața 
calculatorului.
Un alt lucru pe care îl poți încerca este să porți 
Ochelari de protecție pentru calculator.
Sfatul nr. 6: Suferi cumva de alergii? Atunci, 
asigură-te că nu te expui la factorii alergeni
”De ce mi se zbat ochii dacă am alergii?”
Majoritatea alergiilor implică ochi roșii și iritați, 
mâncărime, lăcrimare bruscă sau, din contră, 
ochi uscați. Acești factori pot provoca spasme 
oculare, de aceea te sfătuim să ții alergiile sub 
control printr-un antihistaminic sau să stai de-
parte de factorii care îți declanșează alergia.
Dacă nu ai un medicament împotriva alergiilor în 
casă, până mergi la doctor, poți folosi o compre-
să rece pe care o pui pe ochi, va diminua mani-
festările alergiei., lucru benefic pentru spasmele 
oculare.

Sfatul nr. 7: Asigură-te că ai o alimentație 
bogată în vitamine și minerale.
Există mai multe studii care arată că spasmele 
oculare pot fi diminuate prin aport de magneziu 
și complex de vitamine B.
• Surse bogate în magneziu sunt semințele de 
dovleac, cacao, tărâțe, spanac, mazăre, migdale, 
hrișca etc.
• Complexul de vitamine B se găsește în semin-
țele de floarea soarelui, ciuperci, spanac, carne 
albă, banane, ouă etc.
Dacă revenim la întrebarea inițială, ”de ce mi 
se zbat ochii?”, acum știm răspunsul medical 
și lăsăm deoparte superstițiile sau le citim 
pentru a ne amuza. În plus, avem 7 sfaturi 
practice despre cum putem diminua spasmele 
oculare.
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