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De Paști, cu lumină

Lumina Învierii ne înseninează sufletul și-aduce, totodată, 
pace, alb și soare în natură. Ne înnoim cu fiecare creangă 
înflorită, bogată, răsfirată la porţi de case văruite și gătite; 
oricare strop trandafiriu lăsat printre copaci, cu verde crud 
ori auriu scăpat de mii insecte călătoare; salut înălţat cu glas 
de bucurie și izbândă, ce-anunţă că Mântuitorul a-nviat. În 
coșul pregătit cu dărnicie și zăbavă sunt grijile, tristeţile 
uitate-anume sub un nor de-arome aburinde, calde precum 
pâinea din cuptor, amestecate cu veșminte roșii de ouă-n-
condeiate. Lumina care dăruiește viaţă împrăștie speranţă și 
arde imaterial, se lasă peste oameni, și mângâie cu o chemare. 
Așteaptă, caută, răspunde. Hristos a Înviat!  

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

pediatrie

Ce este scarlatina?
Spre deosebire de celelalte boli ale 
copilăriei (varicelă, rubeolă, rujeolă și 
oreion), scarlatina este cauzată de o 
bacterie și nu de un virus. Responsabile 
de apariția ei sunt anumite serotipuri 
de streptococ beta hemolitic de grup 
A (SGA, Streptococcus pyogenes), care 
produc toxina eritrogenă sau eritrotoxi-
nă.

Cum se transmite scarlatina la co-
pii?
Sursa de transmitere este reprezentată 
de către omul bolnav (angină, scarlati-
nă, impetigo – infecție cutanată deter-
minată de streptococ) sau omul sănătos 
(purtătorul faringian de streptococ).
Modalitatea de transmitere pe cale 
respiratorie, prin inhalarea particulelor 
de salivă ale unei persoane infectate. 
Tusea, strănutul şi folosirea aceluiaşi 
pahar ori a tacâmurilor la comun sunt 
alte metode prin care scarlatina poate fi 
transmisă de la o persoană la alta.
O receptivitate mare pentru scarlatină o 
au copiii sub 10 ani, grupa de vârstă cel 
mai frecvent afectată fiind 5-9 ani.

Cum se manifestă scarlatina?
Perioada de incubație a bolii durează în me-
die 3 - 5 zile. Debutul ei este brusc, prin fe-
bră înaltă (39 - 40 grade celsius), frisoane, 
cefalee, odinofagie (dureri la nivelul gâtului) 

şi stare general alterată. Uneori, manifes-
tări digestive (vărsături, dureriabdominale). 
La aproximativ 2 zile de la aparitia anginei, 
toxina secretată de streptococ difuzează în 
organism declanşând o erupţie cutanată – 
exantemul micropapulos, aspră la atingere, 
nepruriginoasă, localizată iniţial la nivelul 
toracelui, ulterior se extinde la nivelul între-
gului corp.  Pe față, bolnavul prezintă paloa-
re în jurul nărilor și gurii, care contrastează 
cu roșeaț apomeților, aspect descris ca 
„mascalui Filatov” sau „facies pălmuit”. La 
nivelul limbii, apare iniţial o depunere alb 
cenusie care ulterior se transform într-o 
zonă descuamată cu aspect roşu stacojiu 
numită «limbă zmeurie». Acest aspect al 
limbii se va reepiteliza recăpătându-şi as-
pectul normal după aproximativ 9 zile de 
la debutul simptomatologiei. După aproxi-
mativ o săptămână febra scade, exantemul 
dispare şi apare o descuamare fină cu coji 
la nivelul tegumentului corpului, la nivelul 
palmelor şi a labei piciorului.

Complicaţiile care pot aparea în scar-
latină: 
- toxice (în prima săptămână a bolii): mi-
ocardită, hepatită, nefrită, suprarenalită, 
edem cerebral acut;
- septice (precoce şi tardive): otită, sinu-
zită, limfadenită, adenoflegmon, septice-
mie, meningită purulentă, endocardită;
- alergice (la a 15-21-a zi de la debut şi 
mai târziu): cardită reumatismală, reu-
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matism articular acut, glomerul onefrită 
difuză acută, eritem nodos, purpură trom-
bocitopenică, stare febrilă cu adenită.

Ce analize sunt necesare pentru 
depistarea scarlatinei?
Pentru a confirma agentul infecțios se re-
comandă efectuarea unui exudat faringian 
pentru a evidenţia streptococul beta-he-
molitic de grup A. Acesta se recoltează 
dimineața, înainte de a mânca și a spăla 
dinții, înainte de începerea tratamentului. 
Utile sunt și analizele de sânge, care în 
scarlatină relevă un VSH accelerat și un 
număr crescut al leucocitelor neutrofile 
(PMN) și eozinofile (EO). Analiza ASLO 
(care măsoară nivelul anticorpilor an-
tistreptolizină) nu are relevanță în faza 
acută a bolii, deoarece anticorpii se fac în 
timpul infecției, cresc progresiv și ating un 
titru protector din a treia săptămână, în 
săptămânile 4-5 având valoare maximă. 
Important de reținut este că menţinerea 
crescută a titrului ASLO după acest inter-
val exprimă evoluţia către sindrom post-
streptococic sau către complicaţii tardive.

Cum se tratează scarlatina la copii?
Tratamentul etiologic constă în antibio-
terapie cu penicilină. La copiii alergici la 
penicilină, se poate folosi tratamentul cu 
eritromicină, claritromicină, azitromicină. 
La acesta se asociază tratament simpto-
matic: antitermice (paracetamol, ibupro-
fen), antiseptic bucofaringiene și vitamina 
C. 
Regimul alimentar, repausul şi aplicarea 
regulilor de igienă de bază fac parte din 
tratamentul corect al scarlatinei.

Măsuri de prevenție în scarlatină:
- Izolarea la domiciliu a copiilor bolnavi 
previne răspândirea infecției în colectivi-
tăți.
- Evitarea spațiilor închise, agglomerate.
- Evitarea contactului cu persoanele bol-
nave.
- Dezinfectarea periodică a jucăriilor și 
suprafețelor cu care copiii vin frecvent în 
contact.
- Spălarea corectă a mâinilor cu apă și 
săpun este pasul celmai important în 
prevenirea acestei infecții.
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Enibaharul
Autor: Ing. drd. Daniela Troia
 www.herbalrom.ro

Enibaharul (Pimenta dioica – Fam. Myrthaceae) este originar din insula 
Jamaica (Marea Caraibelor), principala țară producătoare și exportatoare. 
De aici a trecut în Mexic, Cuba și Statele Unite, dar calitatea condimentelor 

din aceste locații este inferioară celei din Jamaica. 

După 1937, când Jamaica a devenit colonie britanică, comercianții englezi au 
început un transport masiv pe piața europeană. Astfel, ienibaharul a devenit cel 
mai popular condiment în bucătăria englezească pentru aromatizarea tocanelor, 
sosurilor și a legumelor murate. Ulterior, a fost mult utilizat în țările scandinave 
pentru prepararea cârnaților și a patiseriei fine cu carne.

naturist



Arborele este înalt de 7-13 m, având o longevitate de peste 100 ani. Scoarța este 
netedă și cenușie, iar frunzele sunt eliptice, lucioase, de culoare verde închis. 
Florile, mici și albe, apar în mijlocul verii la arbori cu vârsta de peste 5 ani.

Fructele sunt puternic aromate, globuloase, de culoare verde inițial, iar la coacere 
devin roșii. Fiecare fruct are câte 2 semințe. Păstrarea aromei se asigură la întu-
neric, în locuri uscate, prin măcinare pierzând din aromă.

Fructele sunt puternic aromate, asemenea cuișoarelor, dar cu un iz de scorțișoară, 
nucșoară și ghimbir. Gustul este dulceag, puțin picant.

Frunzele sunt culese manual pentru aromatizare și extragerea uleiului bogat în 
eugenol.

Proprietățile terapeutice sunt antiseptice, antivirale, antibacteriene, carminative, 
anestezice și puternic odorante.

Fructele și uleiul eteric de enibahar acționeaza prin înlăturarea durerilor abdo-
minale, reducerea rigidizării articulațiilor și diminuarea durerilor reumatice. De 
asemene, ajută la  înlăturarea stărilor depresive și mărirea încrederii în sine, înlă-
turarea senzației de frig prin masaje cu ulei, la mâini și picioare.

Uleiul din frunze servește, în principal, la separarea eugenolului, cu multe apli-
cații în terapeutica medicală și în parfumerie.
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Spondilita ankilopoietică este o boa-
lă inflamatorie cronică, progresivă, 
orientată cu predominare la articu-

lațiile sacroiliace, articulațiile sinoviale 
ale coloanei vertebrale și părților moi 
adiacente, realizând astfel aspectul cli-
nic al anchilozei vertebrale.
Spondilita este o boală a oamenilor 
tineri, observandu-se cu maximă frec-
vență la 30 – 40 de ani, fiind afectați în 
special persoanele de sex masculin, iar 
cele de sex feminin observându-se nu-
mai în 2,9 – 10% din cazuri.

Recuperarea reprezintă domeniul 
complex de activitate medicală, edu-
cațională, socială și profesională care 
urmărește:
– restabilirea capacității funcționale 
pierdute în urma unui traumatism, cât 
mai aproape de funcționalitatea anteri-
oară traumatismului suportat.
– procesarea unor procedee, metode, 
prin care să i se asigure pacientului posi-
bilitatea de a duce o viață independentă 
economic și social în viitor.
Programul de tratament kinetic este al-
cătuit în funcție de afecțiunea prezentată 
și particularitățile fiecărui pacient, aces-
ta fiind sub supraveghere permanentă a 
unui kinetoterapeut.
Spectrul clinic se întinde de la o simplă 
boală pelvină (sacroiletita), până la sufe-
rința progresivă.

Spondilita ankilopoietică se poate pre-
zenta sub mai multe aspecte clinice, 
cum ar fi:
-formă tipică, cu debut lombosacrat şi 
evoluţie ascendentă (cea mai frecventă);
-formă cu debut cervical şi evoluţie des-
cendentă;
-formă bipolară cu afectarea concomi-
tentă a coloanei cervicale şi a articulaţi-
ilor sacroiliace;
-formă periferică, rizomelică (scandina-
vă), cu modificări discrete la nivelul co-
loanei lombare (mai frecventă la femei 
şi la adolescenţi);
-formă fără sacroileită (rarisimă);
-forma clinică este influenţată de vârsta 
debutului bolii.

Semne și simptome
Cea mai frecventă este durerea lomba-
ră, care se poate manifesta și la nivelul 
articulațiilor periferice. Dar pe lângă 
acestea, mai pot fi semne și simptome 
evidențiate prin diminuarea expansiunii 
cutiei toracice, datorită afectării difuze 
costo-vertebrale, febra moderată, as-
tenia, anorexia, scăderea ponderală și 
anemia.
Durerea  lombară, de obicei nocturnă și 
cu o intensitate variabilă, poate deveni 
recurentă, instalându-se redoare ma-
tinală, ameliorată de activitatea fizică 
zilnică, relizând contracturi la nivelul 
musculaturii paraspinale. O poziție în 

kinetoterapie

Spondilita 
ankilopoetică
Autor: Mădălina Teodorescu, fizioterapeut



flexie sau o poziție cu trunchiul aplecat 
va diminua durerea lombară și contrac-
turile la nivelul musculaturii paraverte-
brale.
Manifestările sistemice ale uveitei an-
terioare se cronicizează rareori și este 
suficient de severă ca să poată afecta 
și vederea. De aceea, apar și semne 
neurologice, atunci când se formează 
compresie la nivel radicular sau sciatic, 
la subluxații vertebrale sau la sindromul 
cozii de cal. Manifestările cardiovascu-
lare se pot exterioriza prin insuficiență 
aortică, aortită, angină, pericardită și 
tulburări de conducere cardiacă. Rareori 
spondilita determină amiloidoză secun-
dară și nu apar noduli subcutanați.
Obiectivele și metodele programului ki-
netic:
- Menținerea/corectarea unei posturi și a 
unui aliniament corect al corpului;
- Menținerea/refacerea supleței articula- 
re;
- Menținerea/refacerea tonusului mus-
cular al extensorilor paravertebrali ai 
trunchiului;
- Menținerea volumului respirator în li-
mite cât mai normale .

Kinetoprofilafie
-Menținerea și corectarea posturilor și 
aliniamentului corpului,
-Adaptarea unei posture corecte în acti-
vitățile zilnice,
-Strechingul este folosit în kinetoterapie 
în acest caz pentru asuplizare, bazân-
du-se pe întinderea țesuturilor, pentru 
a menține sau crește amplitudinea unei 
mișcări. Aceasta se executa timp de 
10- 30 de secunde, fără a forța, pentru 
a putea evita apariția durerii, menținând 
această tehnică cu o respirație liniștită și 
regulată.
-Se face întinderea activă, ca și cum v-ați 
lungi/v-ați întinde dimineața după ce vă 

treziți, menținând această poziție 5-7 
secunde, revenire, repetare de 4 ori.
-În ortostatism, se prind mâinile la spa-
te cu palmele înăuntru. Se tracționează 
membrele superioare în jos și concomi-
tent se face rotația internă, după care se 
ridică membrele în partea posterioară 
bombând pieptul, menținându-se 10-15 
secunde.
-În șezut pe podea, cu spatele lipit la pe-
rete, membrele inferioare cu genunchii 
în extensie și apropiați, se execută flexii 
de trunchi cu membrele superioare spre 
înainte, membrele încercând să atingă 
vârful degetelor picioarelor.
-Același exercițiu de mai sus, dar cu 
membrele inferioare depărtate.

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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Perfecționism – tendință de a atinge 
perfecțiunea, progresul nelimitat / 
(med) tendință maladivă spre per-

fecțiune, care poate ajunge la obsesie. 
(dexonline.ro)
”A căuta perfecțiunea” sau ”dorința de a fi 
perfect” sunt văzute adesea că niște cali-
tăți. Astfel, un perfecţionist este văzut că 
o persoană care depune permanent efor-
turi pentru a face orice lucru cât mai bine, 
urmând niște standarde de performanță 
crescută și care ar duce spre o viață plină 
de success. Cercetările psihologice recen-
te sugerează că această trăsătură de per-
sonalitate are părți utile, dar unele fațete 
ale perfectionismului pot afecta relațiile 
interpersonale și pot duce la creșterea ni-
velului de stres, la anxietate.

Este destul de evident din viață noastră de 
zi cu zi că perfecționismul nu poate funcți-
ona. De exemplu putem face câteva lucruri 
perfecte, o vreme. Dar pentru totodeauna?
Să preferi și să încerci să faci ceva perfect 
este în regulă: poți realiza unele lucruri 
extraordinare. Dar să insiști să faci acest 
lucru permanent, va duce la anxietatea 
,,perfectă”.
Perfectioniștii se discreditează întotdeau-
na pe ei înșiși și nu doar comportamentul 
lor imperfect. Un perfecționism va pune 
semnul egal între comportament și în-
tregul sine: ,,dacă realizez ceva perfect 
înseamnă că eu sunt perfect”. Imperfecți-
unea va fi asociată cu lipsa de însemnăta-
te, de  valoare. În acest caz acceptarea de 
sine devine condiționată. 

Perfecționismul:  
bun sau rău? 

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

psihologie
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Putem scapă de nevoia de perfecțiune, de 
certitudine  în următoarele moduri:
 Să acceptăm legea probabilității: Dacă 
aloci timp și efort vei putea adesea să faci 
lucruri bune. Dar nu există perfecțiune. Să 
încercăm să facem lucrurile cât putem noi 
de bine, dar nu cel mai bine.
 Valoarea noastră că persoană, bunanta-
tea esențială nu este legată de trăsăturile 
noastre, de faptele noastre. Să învățăm 
să lăsăm un spațiu pentru greșeli - multe 
greșeli.
 Cu cât vom încerca să facem mai mult 
lucrurile perfect, cu atât ne vom asuma 
mai puține riscuri și vom face mai puține 
lucruri.Vom refuza aventura, noutatea și 
vom face întotdeauna lucruri de rutină.
 Nevoia de perfecțiune va duce la panică. 
Răspunsul rigid care caută perfecțiunea va 
duce la și mai multă panică.

 Să recunoaștem imperfecțiunea ome-
nească.
 Soluțiile perfecte la orice problemă sunt, 
în general, rare și au o viață scurtă. Să 
învățăm să alegem soluțiile care vor func-
ționa pe termen lung, chiar dacă nu sunt 
neapărat perfecte.
 Să alegem perfecționarea ca pe un 
obiectiv, un proces și nu ca pe un rezultat 
final.
De multe ori perfecționismul este echi-
valent cu ,, a fi perfect realizat”, a fi demn 
de iubit și confortabil. Certitudinea nu 
prea există, iar perfecțiunea niciodată. 
Toți oamenii sunt supuși greșelii. Pretin-
zând perfecțiunea, riști aproape sigur un 
eșec.

,,Țintește către stele , dar fii fericit dacă 
aterezezi pe lună!”
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Centrul de Îngrijire pentru 
Vârstnici Papillon Geriatrie 

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

psihoterapie

Centrul de rezidență pentru seniori 
PAPILLON GERIATRIE este 
un concept de recuperare care 

respectă toate standardele în materie 
de îngrijire a persoanelor vârstnice. 
Opțiunea pe care o oferim, la PAPILLON 
GERIATRIE, presupune să beneficiați de 
sprijinul persoanelor calificate care să se 
ocupe de sănătatea dumneavoastră și de 
îmbunătățirea calității vieții.
Va prezențăm cele mai întâlnite afectiuni 
pe care o persoană  de peste 65 ani le 
poate avea și pe care Centrul de Îngrijire 
pentru Vârstnici Papillon Geriatrie le 
poate gestiona și deseori preveni:

1. Artrita
Artrita este principala afecțiune cu care 
se confruntă persoanele de peste 65 de 
ani, menționează OMS prin intermediul 
Institutului European pentru Statistica 
în Sănătate.  Se estimează că afectează 
49,7% dintre toți adulții peste 65 de ani și 
poate duce la durere și la o calitate mai 
scăzută a vieții pentru unii vârstnici. Deși 
artrita vă poate descuraja să fiți activ, 
este important să lucrați cu medicul 
dumneavoastră pentru a dezvolta un plan 
de activitate personalizat care, împreună 
cu alte tratamente, poate ajuta la menți-
nerea sănătății seniorilor.

2. Boli de inimă
Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, 
trăiesc din ce în ce mai mult cu factori de 
risc, cum ar fi hipertensiunea arterială și 
colesterolul crescut, care cresc șansele 
de a avea un accident vascular cerebral 
sau de a dezvolta boli de inimă. 

Recomandarea medicilor specialiști, 
pentru abordarea acestui risc pentru 
sănătatea seniorilor, nu numai că ajută 
la buna gestionare a afectiunilor bolilor 
de inimă, dar poate îmbunătăți sănătatea 
seniorilor în general: „Fă sport, mănâncă 
bine, odihnește-te bine. A mânca bine 
înseamnă a mânca într-un mod care îți va 
permite să menții o greutate sănătoasă 
cu o dietă bine echilibrată și sănătoasă.”

3. Cancer
Cancerul este a doua cauză de deces în 
rândul persoanelor peste 65 de ani. Se 
raportează că 28% dintre bărbați și 21% 
dintre femeile de peste 65 de ani trăiesc 
cu cancer. Dacă sunt detectate devreme 
prin screening-uri, cum ar fi mamografii, 
colonoscopii și controale ale pielii, multe 
tipuri de cancer sunt tratabile. Deși nu 
suntem întotdeauna capabil să prevenim 
cancerul, putem îmbunătăți calitatea 
vieții ca un senior care trăiește cu cancer, 
inclusiv în timpul tratamentului, lucrând 
cu echipa medicală și menținând reco-
mandările lor de viață sănătoasă.

4. Boli respiratorii
Bolile cronice ale căilor respiratorii inferi-
oare, cum ar fi boala pulmonară obstruc-
tivă cronică, sunt a treia cea mai frecventă 
cauză de risc în rândul persoanelor de 65 
de ani. Printre persoanele de 65 de ani și 
peste, aproximativ 10% dintre bărbați și 
13% dintre femei trăiesc cu astm bronșic, 
iar 10% dintre bărbați și 11% dintre femei 
trăiesc cu bronșită cronică sau emfizem. 
Deși o boală respiratorie cronică crește 
riscurile pentru sănătatea seniorilor, 



făcându-vă mai vulnerabil la pneumonie 
și alte infecții, efectuarea de teste ale 
funcției pulmonare și administrarea 
medicamentelor corecte sau utilizarea 
oxigenului conform instrucțiunilor va 
contribui în mare măsură la păstrarea 
sănătății seniorilor și a calității vieţii.

5. Boala Alzheimer
Asociația Alzheimer raportează că una 
din nouă persoane în vârstă de 65 de ani 
și peste, adică aproximativ 11 %, suferă de 
boala Alzheimer, dar pentru că diagnosti-
carea este dificilă, este dificil de știut cu 
exactitate câți oameni trăiesc cu această 
afecțiune cronică. Cu toate acestea, 
experții recunosc că deficiența cognitivă 
are un impact semnificativ asupra sănă-
tății seniorilor în întregul spectru, de la 
problemele de siguranță și autoîngrijire 
până calitatea îngrijirii nespecializate.

6. Osteoporoza
Se estimeaza că pesoanele de peste 50 de 
ani sunt afectațe de masă osoasă scăzută 
sau de osteoporoză, fiind în pericol de 
fractură sau ruptură care ar putea duce 
la o sănătate precară a seniorilor și la o 
calitate redusă a vieții. 

7. Diabet
25% dintre persoanele cu vârsta de 65 
de ani și peste trăiesc cu diabet. Diabetul 
poate fi identificat și abordat devreme prin 
simple teste de sânge pentru nivelul zahă-
rului din sânge. Cu cât știți mai devreme 
că aveți sau sunteți expuși unui risc de 
diabet, cu atât mai devreme puteți începe 
să faceți schimbări pentru a controla boala 
și pentru a vă îmbunătăți perspectivele de 
sănătate pe termen lung.

8. Gripa și pneumonia
Deși gripa și pneumonia nu sunt afec-
țiuni cronice, aceste infecții sunt printre 

primele opt cauze de deces la persoa-
nele de peste 65 de ani. Bătrânii sunt 
mai vulnerabili la aceste boli și mai puțin 
capabili să le combată. Recomandările de 
asistență medicală pentru seniori includ 
vaccinarea anuală împotriva gripei și 
vaccinarea împotriva pneumoniei, dacă 
este recomandat de medicul dumnea-
voastră, pentru a preveni aceste infecții și 
complicațiile lor care pun viața în pericol.

Serviciile furnizate de CentruL de îngrijire 
PAPILLON GERIATRIE pot fi de ajutor:
 Îngrijire persoane vârstnice semi-inde-
pendente (care necesită asistență)
 Îngrijire vârstnici în perioade de 
recuperare
 Îngrijire persoane vârstnice indepen- 
dente

Papillon Geriatrie dorește a fi o a doua 
casă, o comunitate în care vârstnicii se 
simt bine, beneficiază de asistență medi-
cală, participă la activități corespunză-
toare vârstei lor. Dacă doriți mai multe 
informații despre serviciile speciale 
oferite rezidenților vă puteți adresa tele-
fonic la numărul 0722297527.

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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80% din persoanele din România care 
se confruntă cu afecțiuni dentare se 
tem să meargă la dentist. Sentimen-

tul de panică îi stăpânește și pun emoțiile 
negative înaintea nevoii de a avea grijă de 
sănătatea orală, chiar dacă au o problemă 
serioasă.
Din păcate, un procent din ce în ce mai mare 
de persoane adulte care se confruntă cu 
probleme dentare amână vizita la dentist 
din cauza durerii. Probabil că și tu te numeri 
printre ei și programarea la medicul dentist 
îți provoacă neliniște. Fie că ai avut o expe-
riență dureroasă în trecut, fie că suferi de 
odontofobie, nu mai este cazul să tot amâni 
vizita la stomatolog. 
Durerea este motivul principal pentru care 
mulți oameni nu merg la dentist în mod re-
gulat, iar acest lucru are un impact semni-
ficativ asupra sănătății dentare a populației.
Frica de ace, de durere sau sunetele frezei 
dentare pot readuce amintiri neplăcute. Din 
acest motiv, clinica stomatologică laser Life 
Dental Spa Iași, situată pe Strada Nicolae 
Gane nr. 2, folosește o tehnologie care re-
duce considerabil durerea și îmbunătățește 
abordarea tratamentelor dentare: laserul 
dentar. Astfel, la Life Dental Spa Iași freza 
este înlocuită cu o lumină (laser) care lu-
crează asupra cavității orale a pacientului 
fără contact, fără vibrații sau zgomot și fără 
durere.
Dacă nu îți tratezi afecțiunile dentare la 
timp, acestea îți pot provoca dureri și, mai 
târziu, vei avea nevoie de tratamente com-
plexe și costisitoare sau chiar poți ajunge la 
pierderea dinților. 
Deoarece, evident, idealul este să îți păs-
trezi propriii dinți, Life Dental Spa Iași are 

soluția optimă pentru a te face să scapi de 
durere și să îți creezi o altă viziune asupra 
tratamentelor dentare: laserul dentar. În 
plus, laserul dentar este un tratament si-
gur, cu o rată de succes de peste 95%.
Mai mult, laserul dentar s-a dovedit a avea 
siguranță ridicată în utilizare în comparație 
cu freza, în special atunci când este utilizat 
în tratamentul copiilor, datorită riscului re-
dus de a provoca leziuni accidentale.
În timpul tratamentului, copiii pot închide 
gura accidental sau pot face mișcări bruște. 
Din acest motiv, laserul dentar le oferă me-
dicilor dentiști pedodonți o precizie exactă. 
Combinând cea mai recentă tehnologie, 
laserul dentar, cu experiența profesioniștilor, 
clinica Life Dental Spa Iași le oferă pacien-
ților ieșeni posibilitatea de a beneficia de 
tratamente eficiente cu rezultate optime. Și 
tu ar trebui să poți profita de noile tehnologii 
de tratare a afecțiunilor dentare ale clinicii 
Life Dental Spa Iași! Terapia cu laser a adus 
multe îmbunătățiri în tratarea și îngrijirea 
diferitelor probleme ale cavității bucale.
Succesul laserului dentar în clinica stoma-
tologică Life Dental Spa Iași se datorează în 
mare măsură invazivității reduse a acestui 
instrument, care a făcut posibilă reducerea 
considerabilă a unor inconveniente și efec-
te secundare legate de tehnicile învechite, 
de exemplu reducerea posibilității apariției 
infecțiilor bacteriologice și umflarea gin-
giilor. Puterea razei laserului dentar înlo-
cuiește cu succes freza dentară, aducând 
eficacitate într-un mod absolut nedureros 
pacienților. 
Răsfață-ți dantura cu Life Dental Spa Iași 
și vei avea parte de o experiență la cel mai 
înalt grad: 

stomatologie

Life Dental Spa,  
clinica stomatologică din Iași 

unde nu simți durere 



• tratamente stomatologice cu laserul den-
tar, minim invazive, fără durere, fără ace, 
fără freză;
• recomandări preventive și personalizate 
din partea specialiștilor;
• pe lângă investițiile în cele mai bune in-
strumente și materiale pentru a le oferi 
ieșenilor un serviciu stomatologic inovator, 
Life Dental Spa este inițiator în stomatolo-
gia biologica. Acest tip de stomatologie  tra-
tează problemele dentare în contextul stării 
de sănătate generale a pacientului, a stilului 
său de viață și ia în considerare eliminarea 
cauzelor, nu doar tratarea simptomelor.
Iată câteva dintre avantajele laserului 
dentar:
• laserul ajută în tratarea cariilor, tratamen-
tul gingivitei, parodontozei, precum și în 
albirea dinților;
• în operații, utilizarea laserului dentar re-
duce timpul de tratament și de coagulare, 

făcând recuperările mult mai rapide;
• mai puține sângerări post-chirugicale;
• lipsa durerii în timpul manoperelor;
• în multe tratamente, anestezia nu este 
necesară;
• menținerea vitalității dinților;
• mai puține șanse de infecție, întrucât la-
serul dentar este steril, dar și bactericid, 
având proprietatea de a elimina bacteriile 
care produc boala;
• stomatologia dentară cu laser este preci-
să. Prin deosebirea țesutului infectat de cel 
sănătos, rezultatele sunt favorabile, căci 
laserul dezinfectează și stimulează țesutu-
rile, ceea ce permite o vindecare mai rapidă.

Ești gata să îți recapeți zâmbetul? Dacă 
îți dorești și tu o experiență dentară fără 
durere, vizitează Life Dental Spa Iași, str 
Nicolae Gane, nr2, zona Fundatie. Bucu-
ră-te de un nou concept în stomatologie!
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Deficitul de somn 
afectează greutatea 
corporală

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

Deficitul de somn stimulează 
apetitul, ceea ce conduce la o 
alimentație abuzivă, și implicit 

acumularea de kilograme în plus, au 
concluzionat oamenii de știință.

Numărul de ore pe care le petreci dormind 
și calitatea somnului îți influențează direct 
schimbările hormonale, care afectează 
mai departe apetitul și metabolismul. 

Cei doi hormoni responsabili pentru 
aceste funcții sunt leptina și grelina. 
Atunci când nu dormi suficient, nivelul 
de leptină scade considerabil, ceea ce 
înseamnă că nu te simți la fel de sătulă 
după ce mănânci. Totodată, deficitul de 
somn crește nivelul de grelină, ceea ce 
înseamnă că îți este stimulat apetitul. 

Prin urmare, ajungi să mănânci mult mai 
mult și să iei în greutate. Se estimează 
că am consuma cu aproximativ 300 de 
calorii mai mult pe zi, iar majoritatea 
excesului de calorii provine de la 
alimente grase și carbohidrați.

Privarea de somn acționează și asupra 
funcțiilor lobului frontal care cuprinde 
și centrul autocontrolului, astfel că vom  
ceda mai ușor impulsurilor și vom avea 
tendința de a face alegeri nesănătoase.

Lipsa somnului de calitate dereglează 
metabolismul, perturbând ciclurile 
hormonale normale, blochează produ-
cerea hormonilor implicați în întreținerea 
mușchilor (cum sunt hormonii de creș-
tere și testosteronul) și determină creș-
terea nivelurilor cortizolului, hormonul 
stresului. Acesta îi transmite corpului 
să conserve energie pentru a te putea 
descurca când ești treaz. În traducere, 
conservarea energiei este echivalentă 
cu stocarea și eliminarea mult înceti-
nită a grăsimii din corp, având în vedere 
că aceasta este principalul combustibil 
pentru noi.

În plus, studiile arată că în cazul celor 
predispuși genetic la obezitate, lucrurile 
sunt și mai serioase. Lipsa somnului 
poate chiar să fie principalul factor 
declanșator al luării masive în greutate. 

Calitatea somnului influențează modul 
în care corpul tău gestionează caloriile 
primite, deci este esențial în procesul 
de slăbire. Este de la sine înțeles că 
nu este de ajuns să dormi șapte ore pe 
noapte pentru a slăbi, dar este un prim 
pas. Alături de un program de odihnă 
corespunzător, stilul de viață activ și 
alimentația sănătoasă sunt stâlpii de 
rezistență ai transformării siluetei.

nutriţie





18 | aprilie 2022 |  | www.revistabranche.ro

Atunci când îți alegi ochelarii de soare, 
trebuie să urmărești următorii parametri:

 Caracteristicile funcționale
În funcție de gradul de protecție UV, există cinci 
tipuri de lentile de ochelari de soare:
Categoria 0: Ochelari de soare fashion cu pro-
tecție UV între 0% și 20%. Gradul de protecție pe 
care îl oferă este extrem de scăzut.
Categoria 1: Ochelari de soare fashion cu pro-
tecție UV între 20% și 57%. Oferă o protecție 
foarte slabă, fiind potriviți pentru vreme înnorată 
și puțin soare.
Categoria 2: Ochelari de soare cu protecție UV 
între 57% și 82%. Oferă un nivel mediu de pro-
tecție împotriva razelor UV.
Categoria 3: Ochelari de soare cu protecție UV 
între 82% și 92%. Poartă-i în zile cu soare puter-
nic și medii cu suprafețe ce pot reflecta lumina.
Categoria 4: Ochelari de soare cu protecție UV 
între 92% și 97%. Au lentilele cu cel mai mare 
grad de protecție UV. Pot fi purtați în condiții cu 
soare puternic, în medii cu lumină reflectată, 
însă nu sunt potriviți pentru condus.

 Culoarea lentilelor
În funcție de culoare, lentilele pot avea propri-
etăți diferite:
Lentilele de culoare gri oferă o imagine foarte 
clară, fiind ideale pentru sporturile în aer liber și 
activități pe afară care necesită vedere precisă.

Lentilele de culoare verde sunt considerate 
multifuncționale, ajutând la păstrarea echilibru-
lui culorilor. Vei avea o imagine foarte clară a su-
prafeței apei, de exemplu, dacă mergi la pescuit, 
sau te plimbi pe marginea unui lac.
Lentilele roz calmează ochii și îmbunătățesc 
percepția vizuală în adâncime.
Lentilele în nuanțe de albastru și violet sunt 
elegante și au adesea acel aspect „oglindit”, dar 
sunt și extrem de utile în condiții de zăpadă sau 
ceață.

 Forma și materialul ramei
Asigură-te că alegi o ramă de calitate, din ma-
terial rezistent, pentru a putea să te bucuri de 
ochelarii de soare mai mult timp. 
De asemenea, ai la dispoziție foarte multe va-
riante de rame, de diferite culori și îi poți alege 
după propriile preferințe.

Sfatul nostru este să achiziționezi ochelarii de 
soare dintr-un magazin specializat cu oche-
lari, online sau direct din magazin, sau dintr-o 
clinică optometrică.

Iași, Str. Anastasie Panu, Nr. 20
www.congruent.cool 
0731 522 221

oftalmologie

Cum îți alegi  
ochelarii de soare?








