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În vremea pandemiei, mulți pacienți evită să meargă la medic, iar 
uneori chiar nu dispun de accesibilitate la toată gama de servicii 
medicale. Așa se explică și cererea tot mai mare, la nivel mondial, 
pentru tele-medicină și conținut medical online.

Deși conținutul online nu poate înlocui vizita la medic, acesta este 
un instrument important pentru informarea corectă a pacienților. 
Când este cazul să ne îngrijorăm? Cărui specialist ne adresăm, în 
caz de necesitate? Cum facem primele diferențe între afecțiuni și 
boli cu simptome similare? Ce opțiuni terapeutice avem la 
dispoziție?

Toate acestea sunt preocupări și întrebări la care platforma
PortalMed și-a propus să răspundă prin intermediul specialiștilor 
implicați în proiect.

Încă din luna martie a anului 2020, PortalMed a căutat să acopere 
această nevoie de informație medicală, atât pentru publicul larg, cât 
și pentru publicul specializat (personal medical, farmaciști, studenți 
la facultățile de profil, cercetători etc.).

Dacă articolele generaliste oferă publicului larg informații complexe 
despre boli, afecțiuni, tratamente și cele mai noi descoperiri, știrile 
medicale sunt un „fir roșu” care conectează specialiștii din România 
cu ultimele date din cercetare, studii clinice, terapii de ultimă oră la
nivel mondial.

Acest e-book vine în completarea acestor demersuri, având scopul 
de a conecta cele două categorii principale: medicii și pacienții.

Prima ediție a „Sfaturilor medicale de sezon” este dedicată 
provocărilor cu care o mare parte dintre noi se confruntă în
perioada de primăvară-vară și include interviuri cu specialiști
experimentați, conectați la evoluția medicinei pe plan internațional, 
la cele mai recente soluții și abordări terapeutice și preventive.
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Alergologie
Alergiile de primăvară
– reversul polenului
Cu o floare nu se face primăvară, dar nici de la un strănut sau două nu tre-
buie să tragi concluzia că ești alergic. Revenim aici la o întrebare filosofică 
mai veche, datând de pe vremea Greciei Antice: „De la câte oi în sus 
putem considera că avem o turmă?”.

Tot astfel ne întrebăm, odată cu apariția polenului, dacă suntem sau nu 
alergici. Când este cazul să luăm în calcul această posibilitate? Ce alte 
simptome asociate pot să mai apară și ce este de făcut? La ce tip de factori 
exteriori mai poate răspunde sistemul imunitar al unei persoane prin 
reacții alergice?
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Uneori, chiar și specialiștii au nevoie de mai multe tipuri de investigații, 
pentru a putea pune diagnostice diferențiate. De asemenea, pentru că 
fiecare dintre noi este unic, este foarte posibil să nu fie recomandabil 
același tip de tratament pentru toate persoanele.

Medicul va lua în calcul istoricul medical și familial, va evalua starea 
generală de sănătate a fiecărui pacient în parte, va ține cont de 
eventualele afecțiuni sau tratamente pe care le urmează pacientul, și abia 
mai apoi va propune o anumită abordare terapeutică.

Alergologia este specialitatea desprinsă din imunologie, care se ocupă cu 
diagnosticarea și tratamentul alergiilor.

Cele mai frecvente boli alergice sunt: rinita alergică, astmul bronșic, 
conjunctivita alergică, dermatita de contact, eczema, alergia alimentară, 
alergia medicamentoasă, alergia la înțepături de insecte.

Cea mai gravă consecință a unei alergii este anafilaxia, o reacție sistemică 
severă, care poate pune viața pacientului în pericol și necesită intervenție 
medicală de urgență. Aceasta se poate declanșa în câteva minute sau 
chiar secunde de la contactul cu substanța care provoacă alergia.

Primăvara, cele mai frecvente alergii sunt provocate de apariția polenului. 
Se estimează că între 10 și 30 % din populația mondială este afectată de 
rinita alergică.
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Alergologie
Interviu cu dr. Sandra Viviana Olariu,
medic specialist alergolog și dermatolog

În perioada aprilie, mai, iunie este sezonul polenului de graminee, acea 
iarbă înaltă din care se face fânul. Rinita alergică cu sensibilizare la 
polenul de graminee se și numea „febra fânului”, deoarece simptomele 
alergiei pot mima o afecțiune infecțioasă și pentru că oamenii au 
remarcat asocierea simptomelor cu expunerea la iarba de fân. Polenul de 
ierburi, printre care și Ambrosia, atinge perioada de maximă polenizare în 
lunile august - septembrie şi poate persista până la sfârșitul lunii 
octombrie.

Rinoconjunctivita alergică poate avea un impact mare asupra vieții de zi 
cu zi, asupra calității somnului și poate impacta negativ performanțele 
școlare sau profesionale. Un diagnostic corect este urmat de măsuri de 
prevenție și măsuri de tratament specifice, coordonate de medicul 
specialist, cu beneficii semnificative în formele moderate și severe ale 
afecțiunii.

La nivelul pielii, putem avea manifestări diferite în sezonul cald. Chiar și 
contactul cu plantele la care pacientul este alergic sau contactul cu 

Care sunt cele mai frecvente 
reacții alergice în perioada 
de primăvară-vară?

În sezonul cald, pot fi prezente 
multiple manifestări ale alergiilor. 
La nivelul căilor aeriene este 
frecventă rinita alergică. Aceasta 
se însoțește uzual de manifestări 
ale conjunctivitei alergice,  deoarece 
atât mucoasa nazală, cât și cea 
conjunctivală sunt în contact cu 
aerul. 
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polenul pe calea aerului pot declanșa reacții alergice cutanate, cel mai 
frecvent reacții de tip imediat, așa cum este urticaria.

O altă afecțiune manifestată la începutul verii este erupția polimorfă la 
lumină, numită și alergie la soare. Se manifestă pe zonele expuse la soare, 
este însoțită de mici leziuni pe piele și de senzația de mâncărime, iar cel 
mai frecvent apare un fenomen de desensibilizare pe parcursul expunerii 
la soare, astfel încât erupția este supărătoare mai ales în primele zile cu 
soare.

Ce este de făcut dacă suntem alergici la diverse substanțe 
prezente în natură, dar dorim să ne petrecem o parte din timp 
și la iarbă verde?

Este o situație dificilă pentru pacienții alergici. Pentru aceasta, este indicat 
sa aibă de la medicul alergolog un plan scris de măsuri terapeutice și de 
prevenție, care să se adreseze situațiilor comune și diferitelor reacții
alergice posibile.

Există câteva măsuri de scădere a expunerii la polen, atunci când o
activitate în aer liber este dorită, însă acestea pot fi uneori insuficiente. 
Ajută alegerea unei zile fără vânt, cu umiditate crescută, ceea ce 
favorizează depunerea la sol a polenului, ideal după ploaie. Sunt utile 
măștile cu filtru de polen, ochelarii de protecție și evitarea contactului 
direct cu plantele la care pacientul este alergic.

Schemele de administrare a medicației de control al simptomelor este 
indicat sa conțină diferite trepte de tratament, în funcție de severitatea 
simptomelor, astfel încât pacientul să își poată gestiona terapia.

Există plante pe care ar trebui să le evităm, chiar dacă nu am 
suferit în trecut de alergii?

Există plante cu potențial mare de a induce sensibilizare alergică, așa cum 
este cazul ambroziei.
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Alergia la polen se manifestă uzual la nivelul mucoaselor nasului, uneori 
și la nivelul ochilor, pacientul având  simptome de rinită și conjunctivită 
alergică. Polenul de ambrozie are capacitatea de a induce răspuns alergic 
și la nivelul căilor respiratorii inferioare, apărând manifestări de astm în 
sezonul de polen și care pot persista ulterior.

Plantele care își fac polenizarea pe calea aerului au nevoie sa elibereze 
cantități mari de polen. La proteinele din polen sunt expuși oamenii, iar 
anumite persoane pot deveni alergice la acestea. În unele condiții de 
stres, precum poluarea și temperaturile crescute, plantele eliberează și 
mai mult polen.

De asemenea, sunt studii care arată o schimbare în structura proteinelor 
din polen asociată cu modificările de climă și cu poluarea aerului, astfel 
încât aceste proteine, tolerate de generațiile anterioare, acum nu mai 
sunt recunoscute și tolerate de un număr semnificativ de persoane. 
Pentru aceasta, este util să reducem impactul negativ pe care îl avem 
asupra mediului.

Cum reacționăm în cazul mușcăturilor de insecte? Când este 
cazul să ne îngrijorăm și să ne prezentăm la medic?

Înțepăturile de insecte sunt situații comune și în majoritatea cazurilor 
bine tolerate. În cazul înțepăturii de albină, este util să îndepărtăm acul, 
deoarece atașat de acesta se găsește sacul cu venin, care pompează încă 
substanța în piele. Ulterior, în cazul oricărei înțepături, poate ajuta să 
aplicăm un material rece (apă, comprese, gheață învelită într-un prosop) 
pentru a reduce fluxul de sânge local și difuziunea veninului.

O reacție locală extinsă, cu înroșirea și umflarea pielii pe o suprafață mai 
mare de 10 centimetri, impune o vizită la medic.
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O reacție alergică la distanță, precum urticaria extinsă, afectarea căilor 
aeriene cu respirație dificilă sau zgomotoasă, dificultatea de a vorbi, de a 
înghiți, afectarea sistemului circulator cu stare de confuzie, pierderea 
stării de conștiență sau slăbiciune marcată, cât și afectarea sistemului 
digestiv, cu vărsături și diaree - toate acestea pot fi semne de reacție
anafilactică și impun solicitarea unui consult în urgență.

Un pacient care se știe alergic la venin și are indicație de a administra 
adrenalină autoinjectabilă va trebui să facă acest gest, să aibă un plan de 
acțiune scris și să fie instruite în acest demers și persoanele apropiate.

În cazul înțepăturilor de țânțari, există o reacție care este mai frecventă în 
cazul copiilor, numită prurigo post-înțepături de insecte. Aceasta se 
manifestă cu leziuni care seamănă cu înțepătura de insectă, dar care sunt 
mai multe, pot fi și la distanță de înțepături și persistă mai mult timp. 
Tratamentul topic ajută la ameliorarea simptomelor și la remiterea mai 
rapidă a leziunilor.

O altă situație aparte este mușcătura de căpușă. În cazul acesta, este utilă 
o vizită la medicul dermatolog, pentru îndepărtarea atentă a insectei și 
pentru administrarea de tratament, atunci când este cazul. Pentru 
plimbările în natură, este util să aplicăm soluție repelentă pentru căpușe 
și să verificăm pielea ulterior.

Care sunt opțiunile de tratament pentru persoanele alergice?

În primul rând, este mai bine sa previi decât să tratezi. Prevenția primară 
este atunci când efortul este spre a nu dezvolta o afecțiune. În cazul 
alergiilor, ajută alimentația sănătoasă și variată a femeilor însărcinate, 
nașterea naturală, alăptarea copilului exclusiv la sân în primele 6 luni de 
viață, abstinența de la fumat, scăderea expunerii la poluare - acesta fiind 
un factor important al creșterii incidenței alergiilor respiratorii.
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Prevenția secundară înseamnă evitarea complicațiilor asociate unei 
afecțiuni. Pentru aceasta, este necesară monitorizarea afecțiunilor de 
către un medic cu experiență și disponibilitate.

Un exemplu de complicație nedorită este evoluția severă a unei crize de 
astm, sau evoluția unei reacții alergice către anafilaxie. În aceste două 
situații, sunt recomandate planurile de acțiune scrise și verificate
constant.

Alte exemple sunt reacțiile alergice încrucișate, riscul pacienților cu rinită 
alergică de a dezvolta astm alergic, riscul copiilor cu dermatită atopică de 
a dezvolta alergii alimentare și apoi alergii respiratorii, situații pe care este 
bine să le monitorizăm.

În privința tratamentului, sunt utile măsurile de evitare a expunerii la
alergeni și iritanți respiratori sau cutanați, tratamentul simptomatic și, 
atunci când este posibil, tratamentul etiologic. Măsurile acestea sunt
discutate cu fiecare pacient, urmărind detaliile specifice cazului.

Tratamentul simptomatic urmărește ameliorarea simptomelor, dar și a 
calității vieții, a calității somnului și o desfășurare normală a activităților 
cotidiene.

O particularitate în tratament este imunoterapia alergenică specifică,
tratament ce se adresează cauzei afecțiunilor alergice și țintește reacția 
imunologică. Opțiunea și indicațiile acestui tratament se discută în cadrul 
consultului alergologic.

Una dintre afecțiunile alergice cu un răspuns foarte bun la imunoterapia 
alergenică este rinita alergică moderat-severă cu sensibilizare la polenul 
de ambrozie (cea mai răspândită plantă de acest tip este Ambrosia
artemisiifolia), un tratament dificil de gestionat, dar cu rezultate bune.
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Alimentația și stilul de viață pot avea o contribuție în privința 
reacțiilor organismului față de factorii potențial declanșatori 
de alergii?

Da. Alimentația și factorii de mediu au un rol în creșterea incidenței 
alergiilor și în dezvoltarea unor reacții mai severe, alături de predispoziția 
genetică, igiena excesivă, modificări ale climei și unele măsuri terapeutice.

Cum identificăm cu precizie elementul care ne provoacă alergia?

Sunt multe tipuri de teste alergologice, cu diferite indicații medicale. Le 
putem împărți în teste pe pielea pacientului (teste cutanate) și teste de 
sânge. Sunt echivalente cele două tipuri, din punct de vedere al
relevanței. Sunt mai bine acceptate testele cutanate, pentru ca nu dor 
deloc, iar rezultatul îl aflăm pe loc sau în 2 zile. Sunt două tipuri: cele care 
identifică reacțiile alergice IgE mediate și cele pentru alergiile non IgE mediate.
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Alergologie
Știați că...

atunci când sunt răciți sau se confruntă cu o alergie, oamenii 
își pot pierde parțial sau total simțul mirosului? Pe de altă 
parte, aproximativ 5% din populație nu poate detecta deloc
mirosurile, iar această afecțiune se numește anosmie.

sinusurile și nasul produc zilnic aproximativ 1 litru de mucus, 
pe care îl înghițim inconștient?

persoanele care dezvoltă alergii în preajma pisicilor nu sunt 
alergice la blana acestora, ci la o proteină (Feld 1) prezentă în 
saliva și urina acestor feline? Aceasta este produsă și de
glandele sebacee ale pisicilor.

există persoane alergice la apă? Această boală se numește
urticarie aquagenică sau prurit aquagenic.

probabilitatea ca un copil să moștenească alergiile părinților 
este între 30 și 60%?

printre remediile naturiste folosite în trecut pentru alergii se 
numărau ceaiul de coacăz negru, afin și flori de soc?
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Dermatologie
Pielea  – haina noastră
cea de toate zilele

Pielea, cel mai mare organ al corpului omenesc, este supusă constant 
agresiunilor din mediul înconjurător: praf, poluare, substanțe chimice 
prezente în aer sau în apă.

Pielea acționează ca un scut rezistent la apă, izolator, care protejează 
corpul împotriva extremelor de temperatură și a substanțelor chimice 
dăunătoare. De asemenea, emană substanțe antibacteriene care previn 
infecția și produc vitamina D pentru transformarea calciului în oase 
sănătoase. În plus, pielea este un senzor imens, cu o rețea de nervi ce 
mențin creierul în contact cu lumea exterioară.
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Funcția principală a pielii este să acționeze ca o barieră. Pielea oferă 
protecție împotriva impacturilor, variațiilor de temperatură, 
microorganismelor, radiațiilor și substanțelor chimice.

Pielea este și un organ reglator, ajutând la reglarea temperaturii corpului 
prin transpirație și acționând, totodată, ca un intermediar pentru 
sintetizarea vitaminei D.

Pentru că este și un organ al senzațiilor, pielea conține o rețea extinsă de 
celule nervoase care detectează și transmit către creier modificările din 
mediu.

Așadar, pielea îndeplinește funcții uimitoare în fiecare zi, de la formarea 
unui scut împotriva bacteriilor și producerea vitaminei D și până la 
reglarea temperaturii și combaterea infecțiilor.

Nu în ultimul rând, ne dorim și o piele cu un aspect plăcut, nu doar 
sănătoasă. Și această dorință poate fi îndeplinită astăzi, grație noilor 
tehnologii dezvoltate de specialiști.
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Dermatologie
Interviu cu dr. Anca Pavelescu,
medic primar dermatolog

Iarna, pielea noastră expusă unui mediu rece și cu umiditate foarte 
scăzută - atât afară cât și înăuntru (datorită sistemelor de încălzire) - 
devine uscată, descuamată și iritată. De aceea, rutina de îngrijire a pielii se 
concentrează pe păstrarea hidratării pielii:

- dușuri scurte cu temperatura apei potrivită;
- produse de hidratare grase, bogate în uleiuri, glicerină;
- evitarea produselor exfoliante, agresive.

Primăvara și vara, pielea noastră este expusă temperaturilor crescute, 
umidității ridicate, razelor UV și de asta pielea este mai grasă, mai
predispusă la iritații, arsuri solare, exacerbarea unor afecțiuni
dermatologice cum sunt acneea, dermatita seboreică, dar și anumite 
tipuri de infecții superficiale ale pielii (bacteriene sau micotice).

Prin ce diferă îngrijirea pielii 
primăvara și vara față de
sezonul rece?

Îngrijirea pielii este diferită în 
sezonul cald față de sezonul rece, 
deoarece datorită condițiilor de 
mediu diferite și a stilului de viață 
diferit, nevoile pielii noastre se 
schimbă în sezonul cald, față de 
sezonul rece.
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În sezonul cald, rutina de îngrijire a pielii se concentrează pe:

- folosirea cremelor cu fotoprotecție, pentru a evita arsura solară, dar și 
consecințele expunerii cronice la razele UV (creșterea riscului de apariție 
a cancerelor cutanate și fotoîmbătrânirii);
- spălarea pielii cu geluri de duș care conțin acid salicilic sau acid glicolic, 
pentru a evita probleme de tip acnee, foliculită;
- evitarea produselor de hidratare ocluzive, grase; se pot folosi produse 
de tip loțiune, bogate în apă termală, acid hialuronic, ceramide.

Care sunt cele mai frecvente afecțiuni dermatologice care 
apar primăvara și vara?

Cele mai frecvente afecțiuni dermatologice din sezonul cald sunt:

1. Exacerbarea unor probleme dermatologice - acneea și dermatita 
seboreică sunt cele mai frecvente. Din cauza umidității crescute, expune-
rii la UV, sportului în aer liber, pot apărea agravări ale acestor două afecți-
uni. Tratamentul trebuie intensificat, daca este cazul.

2. Dermatitele - sunt afecțiuni caracterizate prin apariția de roșeață, 
mâncărime pe piele și pot apărea:
- la contactul direct cu alergeni (plante, de obicei);
- în cadrul exacerbărilor alergiilor sezoniere (polenuri, mucegai, praf);
- prin mecanism iritativ, datorită umidității excesive, transpirației.

3. Înțepăturile de insecte - pot varia de la ușoare la severe.

4. Arsura solară - cauzată de expunerea excesivă la soare.

Ce sunt alergiile solare și cum le putem evita?

Alergiile solare sunt afecțiuni rare, caracterizate prin apariția unor
simptome dermatologice (pete roșii, mâncărime) pe pielea expusă la 
soare.
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Apar imediat după expunerea la soare și pot persista minute sau ore, în 
funcție de severitatea expunerii la soare. Tratamentul este
preventiv și simptomatic.

Abordarea preventivă constă în evitarea expunerii la soare:

- haine care acoperă o suprafață cât mai mare a corpului (pălării, tricouri 
cu mânecă lungă, pantaloni lungi);
- folosirea zilnică a cremelor cu fotoprotecție SPF 50+.

Tratamentul simptomatic constă în administrarea, la recomandarea unui 
doctor alergolog sau dermatolog, a medicației antialergice
(antihistaminice). Dacă simptomatologia este severă, este bine să vă
adresați unui serviciu de urgență.

Cum ne păstrăm pielea sănătoasă și protejată în anotimpul 
călduros?

Sezonul cald poate fi neiertător pentru pielea noastră. Când temperatura 
crește, căldura și umiditatea pot face ca pielea feței și trunchiului să 
devină lucioasă, cu leziuni de acnee, să apară iritații pruriginoase, arsuri 
solare si semne premature de îmbătrânire.

Ce putem face pentru a avea o piele sănătoasă și frumoasă în sezonul 
cald:

1. Hidratați-vă corespunzător
Consumați minimum 2 l de lichide pe zi (apă, ceaiuri neîndulcite, sucuri 
naturale). Creșteți cantitatea daca faceți mult sport, consumați cafea sau 
sunteți la plaja.

2. Consumați antioxidanți
Antioxidanții din surse naturale (fructe, legume) sau suplimente
protejează organismul nostru de efectele negative ale expunerii la soare, 
stres, poluare.
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3. Protejați-vă de expunerea la UV
Expunerea la UV are ca efecte creșterea riscului de apariție a unui cancer 
cutanat și îmbătrânirea prematură a pielii. Protejarea pielii se poate face 
prin evitarea expunerii la soare în intervalul 11.00 – 16.00, folosirea de 
haine care acoperă, stat la umbră și aplicarea de creme cu factor de
protecție solară.

4. Renunțați sau folosiți cât mai puține produse de machiaj
Pielea are nevoie să respire când vremea este umedă și caldă. Dacă este 
absolut necesar, folosiți produse de hidratare colorate de tip BB cream 
sau CC cream, cu factor de protecție solară.

5. Folosiți produse de hidratare ușoare
Produsele de hidratare în sezonul cald trebuie să fie produse hidratante 
ușoare, bogate în apă termală, ceramide, peptide și acid hialuronic.

Care este ritualul zilnic de îngrijire a pielii la care nu ar trebui 
să renunțăm niciodată?

Un ritual optim de îngrijire a pielii include 3 trepte esențiale: curățare, 
hidratare și fotoprotecție. Chiar dacă suntem foarte ocupați dimineața și 
seara, trebuie să curățăm fața cu un gel de spălare- este singura
modalitate de demachiere/curățare care îndepărtează toate urmele de 
sebum, transpirație, urme de machiaj, poluanți. Al doilea pas este
hidratarea dimineața și seara, pentru a reface bariera epidermică 
agresată de factorii nocivi de mediu, machiaj, purtatul măștii de protecție. 
Al 3-lea pas este aplicarea cremelor de fotoprotecție zilnic, dimineața, 
înainte de a pleca de acasă.

Există mici „secrete” la care putem apela pe timp de vară 
pentru a avea o piele mai sănătoasă (alimente, vitamine, 
suplimente alimentare, tratamente etc.)?

Un stil de viață sănătos este componenta esențială pentru a avea o piele 
sănătoasă și tânără. 
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Pentru o piele sănătoasă, putem suplimenta stilul de viață sănătos, o 
bună rutină de îngrijire a pielii cu anumite suplimente pentru piele, păr și 
unghii. Sunt recomandate suplimentele care conțin:

- Vitamina D

- Antioxidanți (vitamina A, C, E, coenzima Q10)

- Vitaminele B (în special biotina)

- Acizi omega 3

Există situații în care este contraindicată expunerea la soare? 
De exemplu, dacă urmăm un anumit tratament sau dacă am 
suferit unele intervenții medicale?

Expunerea la soare este contraindicată:

- în anumite afecțiuni dermatologice sau sistemice (lupus eritematos, 
pemphigus bulos, urticaria solara);
- când urmăm tratamente sistemice cu medicamente fotosensibilizante 
(retinoizi, antibiotice, hidroxiclorochină, diuretice, antiinflamatoare
nesteroidiene);
- după anumite proceduri dermatologice (lasere, peeling-uri).

Suntem mai expuși la infecțiile bacteriene în sezonul cald? 
Cum le evităm?

Din cauza umidității crescute și a temperaturilor mari, a frecventării 
piscinelor, saunelor, în sezonul cald pot apărea mai frecvent infecții
bacteriene ale pielii. Prevenirea lor o putem face purtând haine ușoare, 
aerisite, folosind antiperspirante mai puternice, folosind geluri de duș sau 
săpunuri dezinfectante și făcând duș imediat după folosirea piscinei sau 
a saunei.
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Ce soluții au la îndemână persoanele cu pielea sensibilă pentru a 
preveni iritațiile?

Rutina de îngrijire a persoanelor cu pielea sensibila are 2 etape foarte 
importante:
- curățarea/spălarea trebuie făcută cu produse special concepute 
pentru pielea alergică/sensibilă, care nu conțin săpun, detergent, uleiuri 
sau extracte naturale, parfumuri, uleiuri minerale;
- hidratarea - la persoanele cu pielea sensibilă, funcția de barieră a pielii 
este alterată și hidratarea corectă a pielii restabilește echilibrul barierei 
epidermice. Produsele de hidratare trebuie sa fie produse
dermatocosmetice din farmacie, care se adresează special acestui tip de 
piele.

Ce fel de modificări ale pielii ar trebui să ne îngrijoreze? Când 
este cazul să ne adresăm medicului?

Dermatologia este o specialitate extrem de complexă, pentru că are o 
latură medicală care se ocupă de diagnosticul și tratamentul afecțiunilor 
pielii, o specialitate chirurgicală care se ocupă de eliminarea de pe piele 
atât a formațiunilor cutanate benigne sau maligne, are o componentă de 
prevenție și screening a cancerelor cutanate, are o latura de cosmetică 
dermatologică orientată către îngrijirea corectă a pielii și o parte de
estetică - pentru eliminarea inestetismelor pielii și ameliorarea și
încetinirea procesului de îmbătrânire. Deci, recomand o consultație de 
dermatologie anuală, în care să facem un screening pentru cancerele 
cutanate, să primim o rutină corectă de îngrijire și eventual recomandări 
pentru tratamente antiaging. Pentru probleme punctuale dermatologice, 
ar trebui să mergem cât mai repede la dermatolog.
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pielea unei persoane sănătoase este populată de peste 1 000 
de specii de bacterii, care alcătuiesc microbiomul?

cicatricile apar atunci când este afectat stratul median al 
pielii? Colagenul acționează în astfel de cazuri pentru a repara 
leziunile.

pe zonele cu cicatrici nu mai crește păr?

zonele de pe corp care sunt lipsite de păr se numesc „glabre”?

8 persoane din 10 sunt afectate de acnee în perioada adoles-
cenței?

cele mai importante vitamine pentru piele sunt A, D, C și E?

vitamina D este, în mare parte, sintetizată tot de piele? Corpul 
produce această vitamină în momentul în care lumina directă 
a soarelui transformă o substanță chimică din piele într-o 
formă activă a vitaminei (calciferol).

Dermatologie
Știați că...

pag. 21



toate vasele capilare din piele, puse cap la cap, ajung la o lun-
gime de 15 kilometri?

toată suprafața pielii unui om este de aproximativ 2 mp?

pielea reprezintă aproximativ 15% din greutatea totală a
corpului uman (media este de 5 kg)?

pielea este alcătuită din trei straturi (epiderma – strat
exterior; derma – stratul intermediar; hipoderma – stratul 
profund)?

epiderma (stratul exterior al pielii) se reînnoiește o dată pe 
lună?

pe parcursul vieții, ne „schimbăm” (reînnoim în profunzime) 
pielea de aproximativ 10 ori?

„pielea de găină”, atunci când este frig, este o reacție a pielii 
care are scopul de a reține căldura în interior?

în zilele caniculare, corpul poate pierde până la 13 litri de 
lichid, doar prin transpirație?

transpirația reglează temperatura corpului și reduce febra?

acum aproximativ 50 000 de ani, toți oamenii aveau pielea 
neagră? Modificările climatice și migrațiile către nord nu au 
mai solicitat la fel de mult producția de melanină – pigmentul 
care colorează pielea.

melanocitele, celulele care produc melanina, reprezintă 
aproximativ 7% din numărul total al celulelor pielii?

persoanele care suferă de albinism nu au deloc melanocite?
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Cardiologie
Sistemul cardiovascular
în inima verii

Pe timp de vară, numărul vizitelor la medic din cauza problemelor
cardiovasculare este mai mare decât în restul anului. Zilele caniculare 
provoacă disconfort chiar și persoanelor sănătoase, iar căldura excesivă 
presupune adoptarea unui comportament preventiv în această privință.

Pe lângă simptomele cardiovasculare care pot să apară în condiții de
temperatură extremă, canicula provoacă și o pierdere accentuată de
electroliți, respectiv deshidratare.
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Deși efectele benefice ale soarelui (inclusiv pentru sintetizarea vitaminei 
D și a combaterii depresiilor) și ale curelor helio-marine sunt bine 
cunoscute, există o serie de reguli pe care este bine să le respectăm, astfel 
încât să ne bucurăm de darurile naturii fără a ne expune situațiilor
periculoase.

Cele mai frecvente simptome provocate de căldura excesivă includ 
amețeli, stări de greață și/sau de leșin, palpitații, dureri de cap, senzație 
de epuizare. Printre categoriile cele mai expuse la acestea se numără
persoanele cardiace, supraponderale, femeile gravide, cele care suferă de 
diabet sau de alte afecțiuni cronice.

În cazul persoanelor cu inima slăbită, aceasta nu poate susține un flux 
circulator ridicat în condiții de căldură, iar între necesitatea organismului 
și posibilitatea inimii de a pompa suficient sânge se creează un
dezechilibru. Chiar și la persoanele sănătoase, vasodilatația provocată de 
căldura excesivă poate conduce la scăderea tensiunii arteriale și la stări 
de rău.

Ieșirile din casă sunt considerate riscante pe timp de caniculă, mai ales 
dacă temperatura exterioară depășește 35 de grade Celsius.

Conform statisticilor, sunt înregistrate anual aproximativ 17 milioane de 
decese din cauza bolilor și afecțiunilor cardiovasculare. Specialiștii
recomandă ca fiecare persoană trecută de 40 de ani să meargă o dată pe 
an la un control de rutină, chiar dacă nu se știe suferindă de afecțiuni
cardiace sau circulatorii. Cu atât mai mult dacă persoana în cauză are în 
istoricul familial boli cardiovasculare, diabet sau hipertensiune arterială.
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Cardiologie
Interviu cu dr. Andreea Lăcraru,
medic specialist cardiolog

Cea mai frecventă problemă cu care ne confruntăm în timpul verii, în
special la persoanele vârstnice, este reprezentată de fluctuațiile mari ale 
tensiunii arteriale, care pot avea mai multe cauze. Pe de o parte,
expunerea la căldură determină dilatarea vaselor de sânge cu scăderea 
tensiunii arteriale, la care contribuie și starea de deshidratare, ca urmare 
a transpirației excesive. Pe de altă parte, un alt factor care poate duce la 
deshidratare este tratamentul diuretic, ce are rolul de a elimina excesul 
de apă și sare din organism. Astfel, tratamentul antihipertensiv trebuie 
atent urmărit și ajustat de către medic în timpul verii.

O altă manifestare determinată de expunerea la temperaturile crescute 
este angina pectorală sau durerea toracică de tip anginos, care apare ca 
urmare a dezechilibrului dintre cererea și oferta de oxigen la nivel cardiac. 
De altfel, prin intermediul transpirației, pe lângă apă se pierd și o serie de 
săruri minerale, fapt care poate favoriza apariția aritmiilor cardiace.

Toate aceste lucruri pot contribui la agravarea unor afecțiuni precum 
insuficiența cardiacă sau boala cardiacă ischemică.

Care sunt cele mai frecvente 
afecțiuni cardiovasculare care 
apar pe timp de vară?

Pacienții cu boli cardiovasculare 
sunt foarte susceptibili la schimbările 
climatice, iar temperaturile crescute 
din timpul verii pot duce la
exacerbarea unor afecțiuni cardiace.
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Cum ar trebui să ne adaptăm stilul de viață în timpul
anotimpului călduros, pentru a ne proteja inima? Ce este 
permis și ce este interzis pentru cardiaci?

Este foarte important să ne hidratăm corespunzător, pentru a evita
deshidratarea, iar pacienții care sunt diagnosticați cu boli cardiovasculare 
sau alte boli cronice să își administreze tratamentul medicamentos exact 
așa cum le-a recomandat medicul.

Pacienții cardiaci trebuie să evite să iasă din casă la orele prânzului, când 
este foarte cald, iar în situația în care nu pot evita acest lucru, trebuie să 
se îmbrace corespunzător, cu haine lejere, în culori deschise și să își
acopere capul și gâtul. La fel de important este să mențină un nivel de 
activitate fizică zilnică, în limita toleranței personale, deoarece 
decondiționarea fizică și sedentarismul pot duce la agravarea bolilor
cardiace cronice, dar se recomandă ca acestea să fie efectuate dimineața 
sau seara, când temperaturile sunt ceva mai scăzute.

Dacă pacienții observă orice fel de schimbare în starea lor de sănătate, 
trebuie să se adreseze de urgență medicului și să nu încerce să își
modifice singuri tratamentul, deoarece acest lucru poate avea consecințe 
severe.

Este nevoie de schimbări în regimul alimentar pe timp de vară, 
pentru a ne proteja mai bine sistemul cardiovascular?

Pe lângă hidratarea suficientă, trebuie să evităm alimentele cu un 
conținut crescut de sare (în special pacienții hipertensivi sau cei cu
insuficiență cardiacă), grăsimile animale sau dulciurile și să optăm pentru 
carne slabă de pui, curcan sau pește, fructe și legume proaspete.

Cafeaua, alcoolul sau băuturile carbogazoase pot duce la deshidratare 
și de aceea ar trebui consumate cu moderație. Trebuie să evităm să bem 
lichide foarte reci, deoarece favorizează transpirația și astfel, apariția 
deshidratării.
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Dacă nu ne știm suferind de afecțiuni cardiace, dar suspectăm 
o astfel de afecțiune, ce fel de simptome ar trebui să ne atragă 
atenția și să ne îndrepte către un medic cardiolog?

Semnalele de alarmă pot fi reprezentate de durerile în piept însoțite de 
transpirații profuze, greață sau respirație dificilă, care pot iradia la nivelul 
gâtului, mandibulei, brațelor sau al spatelui; palpitațiile, oboseala la efort, 
lipsa de aer care apare la efort din ce în ce mai mic sau chiar și noaptea în 
timpul somnului; pierderea stării de conștiență; durerile de cap, în special 
în zona cefei.

Există medicamente fără prescripție medicală sau suplimente 
alimentare care pot fi luate preventiv, pentru a ne proteja 
inima și sistemul circulator?

Spun mereu că cea mai bună prevenție este prevenția primară,
împiedicarea instalării anumitor afecțiuni, pe care o putem face printr-un 
regim alimentar sănătos și complex, care să conțină alimente bogate în 
nutrienți și vitamine; evitarea obiceiurilor nesănătoase cum ar fi fumatul 
sau consumul excesiv de alcool și practicarea unor activități fizice în mod 
regulat.

Recomand întotdeauna consultarea medicului specialist atunci când 
vrem sa luăm anumite medicamente, chiar și dintre cele fără prescripție 
medicală, deoarece ele pot să interfereze cu tratamentul cu viză cardiacă 
pe care pacientul îl urmează.

Ce trebuie să știe persoanele cu riscuri cardiovasculare 
înainte de a-și petrece vacanța la malul mării? Cum ar trebui 
să se pregătească și să se comporte?

Este important să se hidrateze corespunzător și să consume lichide în 
raport cu gradul de pierdere a lichidelor prin transpirație și în funcție de 
afecțiunea cardiacă pe care o au.
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În mod normal, trebuie să consumăm în jur de 2 litri de lichide pe zi, dar 
în cazul pacienților cu insuficiență cardiacă severă, această cantitate ar 
putea fi mai mică, pentru a evita supraîncărcarea inimii. De asemenea, nu 
trebuie să se expună la soare între orele 10.00 și 17.00.

Dacă afară este foarte cald, este recomandat să intre treptat în apă, 
pentru a-i da organismului timp să se adapteze și să evite dușurile reci 
după expunerea prelungită la soare, deoarece există un risc crescut de 
infarct miocardic.
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Cardiologie
Știați că...

inima are aproximativ 100 000 de bătăi pe zi, ceea ce 
înseamnă că bate de 36 de milioane de ori într-un an și de 3 
miliarde de ori pe întreg parcursul vieții?

ritmul bătăilor inimii este influențat de mulți factori: vârstă, 
activități, stare de sănătate etc.

activitatea cardiacă scade în timp ce dormi? Inima 
funcționează în perioada somnului cu mai puțin de 60 de bătăi 
pe minut.

puse cap la cap, vasele de sânge din corpul uman au o lungime 
de peste 96 000 de kilometri?

bărbații au inima mai grea decât a femeilor? O inimă 
sănătoasă cântărește la femei aproximativ 230 de grame, iar 
la bărbați 280.

inima bate mult mai rapid când faci efort sau când
experimentezi o emoție?

aproape o treime din populația globului suferă de o boală de 
inimă? Femeile sunt mai predispuse acestui risc.

inima omului începe să bată după a treia sau a patra 
săptămână de viață intrauterină?

atacul de cord se manifestă diferit la femei față de bărbați?
Femeile acuză respirație tăiată, durere de maxilar, amețeală, 
leșin, dureri în partea de sus a abdomenului și/sau senzație de 
presiune în partea de sus a spatelui. Bărbații, pe de altă parte, 
simt durere în piept, transpirație, greață și amețeli.
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În perioada aprilie, mai, iunie este sezonul polenului de graminee, acea 
iarbă înaltă din care se face fânul. Rinita alergică cu sensibilizare la 
polenul de graminee se și numea „febra fânului”, deoarece simptomele 
alergiei pot mima o afecțiune infecțioasă și pentru că oamenii au 
remarcat asocierea simptomelor cu expunerea la iarba de fân. Polenul de 
ierburi, printre care și Ambrosia, atinge perioada de maximă polenizare în 
lunile august - septembrie şi poate persista până la sfârșitul lunii 
octombrie.

Rinoconjunctivita alergică poate avea un impact mare asupra vieții de zi 
cu zi, asupra calității somnului și poate impacta negativ performanțele 
școlare sau profesionale. Un diagnostic corect este urmat de măsuri de 
prevenție și măsuri de tratament specifice, coordonate de medicul 
specialist, cu beneficii semnificative în formele moderate și severe ale 
afecțiunii.

La nivelul pielii, putem avea manifestări diferite în sezonul cald. Chiar și 
contactul cu plantele la care pacientul este alergic sau contactul cu 

Știați că...

cele mai multe atacuri de cord au loc în perioada Crăciunului?

persoanele care suferă de depresie sunt mai predispuse
riscului de a suferi atacuri de cord?

persoanele care ascultă zilnic muzică liniștitoare sunt mai 
puțin expuse riscului de a dezvolta boli de inimă?

egiptenii credeau că intelectul și emoțiile apar din inimă?

grecii credeau că inima este locul unde se ascunde spiritul?

chinezii asociau inima cu centrul fericirii?

sângele conține apă în proporție de aproape 80%?

se presupune că asocierea dintre inimă și dragoste s-a născut 
datorită plantei numite Silphium? Păstăile ei au forma inimii și 
erau folosite drept contraceptiv în vechiul oraș grecesc 
Cyrene.

cancerul cardiac este o boală foarte rară, datorită faptului că 
inima are celule care nu se divid?

deși obișnuim să apreciem „oamenii cu inima mare”, adică pe 
cei buni la suflet, în termeni medicali o inimă mare este semn 
de cardiomiopatie dilatativă?

știrile proaste pot face rău inimii, pe când râsul și sexul îi aduc 
beneficii?

pag. 30



În perioada aprilie, mai, iunie este sezonul polenului de graminee, acea 
iarbă înaltă din care se face fânul. Rinita alergică cu sensibilizare la 
polenul de graminee se și numea „febra fânului”, deoarece simptomele 
alergiei pot mima o afecțiune infecțioasă și pentru că oamenii au 
remarcat asocierea simptomelor cu expunerea la iarba de fân. Polenul de 
ierburi, printre care și Ambrosia, atinge perioada de maximă polenizare în 
lunile august - septembrie şi poate persista până la sfârșitul lunii 
octombrie.

Rinoconjunctivita alergică poate avea un impact mare asupra vieții de zi 
cu zi, asupra calității somnului și poate impacta negativ performanțele 
școlare sau profesionale. Un diagnostic corect este urmat de măsuri de 
prevenție și măsuri de tratament specifice, coordonate de medicul 
specialist, cu beneficii semnificative în formele moderate și severe ale 
afecțiunii.

La nivelul pielii, putem avea manifestări diferite în sezonul cald. Chiar și 
contactul cu plantele la care pacientul este alergic sau contactul cu 

numeroase studii arată că persoanele care petrec prea mult 
timp stând pe scaun au un risc crescut de a face boli de inimă?

înainte de inventarea stetoscopului, medicii își lipeau urechea 
de pieptul pacientului pentru a-i asculta inima?

poți să afli cât de mare este inima ta chiar și fără să o vezi? 
Dacă este sănătoasă, atunci mărimea ei va fi cam de
dimensiunea pumnului tău.

în medie, inima femeii are cu 8 bătăi mai mult pe minut decât 
a bărbatului?

în expresia „inimă frântă”, există mai mult adevăr decât te-ai 
aștepta? Simptomele date de o suferință mare, cum ar fi 
despărțirea de persoana iubită sau moartea unei ființe dragi
sunt asemănătoare cu cele ale unui infarct.

Știați că...
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Imunitatea la copii
Sistemul imunitar:
„Pe aici, nu se trece!”

Sistemul imunitar este cheia bunei funcționări a organismului. Acesta 
este alcătuit din glande, organe și țesuturi specifice:

Timusul

Timusul este o glandă mixtă care este localizată în spatele sternului, se 
dezvoltă în copilărie și este activă până la maturitate, când începe să se 
micșoreze treptat. La nivelul timusului iau naștere celulele T, acele celule 
care luptă cu virusurile și infecțiile și care, totodată, protejează
organismul de afecțiunile autoimune, acele afecțiuni în care organismul 
își atacă propriile țesuturi.
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Măduva

Măduva osoasă este responsabilă de producerea globulelor albe, acele 
globule care anihilează agenții patogeni cu care intră în contact
organismul. Acestea sunt, de fapt, produse din celule stem.

Ganglionii limfatici

Ganglionii limfatici au rolul de a filtra limfa, de a produce și depozita 
celulele care luptă cu agenții patogeni, motiv pentru care, atunci când în 
organism există o infecție, aceștia își măresc considerabil volumul. Sunt 
localizați în zona gâtului, în zona inghinală, la axilă, în zona cervicală, 
toracică și abdominală.

Splina

Splina filtrează sângele și elimină celulele roșii care trebuie înlocuite, dar 
produce și celule albe și este cel mai mare organ al sistemului limfatic. 
Având în vedere rolul său extrem de important în imunitatea
organismului, este lesne de înțeles că persoanele cărora li se scoate splina 
sunt mai expuse riscului de îmbolnăvire.

Amigdalele si apendicele

Amigdalele și apendicele au rolul de a susține sistemul imunitar;
persoanele nevoite să își scoată aceste organe deosebit de importante în 
imunitate se pot confrunta mai mult cu bolile. Amigdalele au rolul de a 
detecta virusurile pătrunse în organism pe cale aeriană și de a activa 
sistemul imunitar, în timp ce apendicele, un organ considerat inutil până 
în 2007, când cercetătorii i-au evidențiat importanța în susținerea
imunității, are rolul de a proteja flora bacteriană benefică din tubul
digestiv.
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Tubul digestiv

Sistemul digestiv, mai exact sistemul GALT (denumit si sistem mucos 
digestiv), are rol în susținerea imunității organismului. Se găsește la nive-
lul tractului gastrointestinal și protejează organismul de pătrunderea 
agenților patogeni pe calea alimentației.

Sistemul BALT

Sistemul BALT (denumit si sistem imunitar mucos), se găsește la nivelul 
bronhiilor și protejează căile respiratorii de pătrunderea agenților pato-
geni.

Pielea

Pielea, cel mai mare organ al corpului uman, are o deosebită importanță 
în imunitatea organismului, aceasta având principalul rol de a bloca 
pătrunderea agenților patogeni în organism.

Pentru a funcționa în parametri optimi, sistemul imunitar are nevoie să fie 
susținut printr-un stil de viață sănătos, o alimentație echilibrată și, nu în 
ultimul rând, prin practicarea sportului sau a mișcării.

În special copiii, al căror sistem imunitar se află încă în formare, au nevoie 
de protecție suplimentară.
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Imunitatea la copii
Interviu cu dr. Paula Popiel,
medic specialist medicină de familie

Nou-născuții sunt protejați de anticorpii materni, care le conferă o
imunitate pasivă temporară în primele luni de viață (0-3 luni).

Între 3 si 6 luni există o perioadă critică: nivelurile de anticorpi sunt cele 
mai scăzute, deoarece scad anticorpii materni, iar producția proprie de 
anticorpi este încă redusă.

Anticorpii materni de tip IgG dispar în primele 6-8 luni, iar producția
proprie de anticorpi de tip IgG crește în timp, ajungând la valorile de
siguranță (valorile adultului) în jurul vârstei de 7-8 ani.

Nou-născuții încep să sintetizeze anticorpi de tip IgM imediat după 
naștere și ating nivelurile adultului în jurul vârstei de 4-5 ani.

Nivelurile de IgA cresc lent, atingând valorile adultului în perioada
adolescenței.

Prin ce diferă sistemul
imunitar al unui copil față de 
cel al unui adult?

Sistem imunitar al copiilor este 
imatur la naștere și se dezvoltă 
până în jurul vârstei de 11-12 ani.

În tabloul de ansamblu, putem
observa următoarele aspecte 
specifice copiilor:
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Care sunt principalele provocări pentru sistemul imunitar, la 
vârsta copilăriei?

Principalele provocări pentru sistemul imunitar al copilului sunt
reprezentate în primul rând de frecvența episoadelor de infecții acute de 
căi aeriene superioare de etiologie virală și/sau bacteriană. Aceste
afecțiuni încep să apară după vârsta de 6 luni. Un număr de 7-8 episoade 
pe an sunt considerate normale de către specialist, daca ne referim la 
sugari, copii mici și preșcolari.

Copiii sunt expuși la noi virusuri. Aceste răceli nu pot fi prevenite de cele 
mai multe ori, dar reprezintă un factor important ce întărește sistemul 
imunitar al copilului, în procesul complex de „maturizare fiziologică”.

O altă provocare o reprezintă asocierea cu terenul atopic moștenit genetic. 
Multitudinea de afecțiuni ce se pot dezvolta odată cu înaintarea în vârstă 
a copilului (după primele 3 luni) pot fi asociate cu nivelurile scăzute de 
anticorpi materni și pot genera afecțiuni cu impact major asupra sănătății 
ulterioare a adultului. Astfel, alergiile sunt reacții ale sistemului imunitar 
care confundă agenții inofensivi - de exemplu: praful, mucegaiul, polenul 
- cu agenții patogeni și provoacă producția de anticorpi.

Care sunt vitaminele și mineralele esențiale pentru
imunitatea copiilor?

Încă de la începutul toamnei se recomandă întărirea sistemului imunitar 
cu ajutorul suplimentelor alimentare cu rol imunostimulator.

Vitamina C și zincul sunt deosebit de importante în susținerea
sistemului imunitar. Vitamina D trebuie să fie administrată conform 
schemei specificate în profilaxia rahitismului. Consumul zilnic de fructe și 
legume, bogate în antioxidanți, substanțe cu rol în anihilarea radicalilor 
liberi responsabili de îmbolnăvirea organismului, dar și de îmbătrânirea 
prematură a țesuturilor, trebuie să devină un element de bază în
alimentația unui copil.
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Produsele apicole, iaurtul (aliment bogat în probiotice) – în general, 
alimentele care susțin buna funcționare a tractului gastrointestinal, dar și 
ceaiurile cu rol în creșterea imunității sunt alte elemente necesare în 
susținerea sistemului imunitar. Trebuie să ținem cont în procesul de 
diversificare de recomandările alimentare în concordanță cu vârsta
copilului.

Ce pot face în plus părinții, în perioada pandemiei, pentru a 
ajuta la creșterea rezistenței naturale a celor mici?

Pentru a răspunde la această întrebare, ar trebui să știm care sunt
cauzele ce pot duce la o scădere a imunității copilului, privind totul în
contextul unui sistem imunitar în permanentă schimbare:

• Dieta dezechilibrată, care poate determina carențe de vitamine și
minerale.

• Trecerea de la o temperatură la alta, care poate determina infecții
respiratorii.

• Contactul cu alte persoane (potențialul contact cu virusuri și bacterii 
noi), inclusiv în creșe, grădinițe și școli, în parc, în familia extinsă, în
magazine, piețe, săli de film, locuri de joacă etc.

• Igienizarea excesivă a obiectelor determină o sensibilizare a copilului, iar 
în momentul în care acesta intră în contact cu un factor patogen, reacția 
de apărare va fi mai slabă.

• Fumatul în preajma copilului: atunci când sistemul respirator al copilului 
nu este complet dezvoltat, expunerea la astfel de factori toxici îl
predispun la o sensibilitate respiratorie mai mare, față de un copil care nu 
este expus la substanțe toxice, ceea ce poate determina infecții
respiratorii frecvente.
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• Activitate fizica insuficientă – nu este stimulată circulația sanguină, 
implicit celulele imune nu sunt la fel de active.

• Instabilitatea psiho-emoțională.

• Somnul insuficient.

• Prezența altor afecțiuni sau boli care slăbesc sistemul imunitar.

• Tratamentul cu antibiotic administrat frecvent, de cele mai multe ori fără 
recomandarea medicului.

Copilul trebuie să aibă un stil de viață sănătos, pentru evitarea
suprasolicitării organismului şi în special a sistemului nervos. Este
important să fie respectate orele de somn din timpul zilei - somnul este 
un factor esenţial pentru dezvoltarea şi sănătatea copilului.

De asemenea, este foarte important și regimul alimentar echilibrat. Este 
necesar să se adopte obiceiuri sănătoase: copilul trebuie să mănânce de 
trei ori pe zi mese calde, proaspăt gătite, printre alimentele pe care le
consumă trebuie să existe o varietate de fructe şi legume, să mănânce 
masa de prânz și de după-amiază, să bea suficiente lichide.

Având un regim alimentar echilibrat, corpul copilului obține, prin
intermediul alimentelor, cantitatea necesară de vitamine, iar depozitele 
lor în organismul copilului sunt în permanență întreţinute. Cu toate
acestea, în cazul în care copilul se îmbolnăveşte des şi sistemul său 
imunitar este slăbit, regimul alimentar al acestuia trebuie
completat cu multivitamine şi minerale.

Preparatele care întăresc sistemul imunitar sunt multe și variate, astfel 
încât, pentru a selecta pentru copilul dumneavoastră ce este mai bun, 
este important să vă consultați cu un medic de familie. Preparatele din 
plante sunt cele mai adecvate pentru copil, în cazul în care copilul nu este 
alergic la componentele acestora.
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Dar nu vă așteptați ca după administrarea orală a acestor preparate
copilul să se însănătoșească imediat.

Un rol semnificativ îl are activitatea fizică, mișcarea în aer liber. Un copil 
sănătos are nevoie de o plimbare în aer curat în fiecare zi. Acest lucru se 
poate face în orice condiţii meteorologice, este important doar să alegem 
îmbrăcămintea potrivită. Îmbrăcămintea trebuie să fie din fibre naturale, 
permițând ventilația, iar încălțămintea trebuie să fie din piele naturală. Se 
recomandă să se meargă în parcuri, păduri, ideal în afara orașului, unde 
există mult mai puține bacterii cauzatoare de boli.

Camerele trebuie să fie aerisite de mai multe ori pe zi, timp de câteva 
minute, cu ferestrele larg deschise.

În scopul de a vă proteja de anumite boli, recomand o măsură de
prevenire specifică - vaccinarea. Este important să se vaccineze copiii 
anterior perioadei în care încep răcelile.

Tratarea la timp a tuturor afecțiunilor ce pot apărea pe parcursul 
copilăriei este obligatorie. Prezentarea la medic este primul pas spre 
sănătatea dorită. Astfel, alergiile, parazitozele, hipercolesterolemiile, 
obezitatea sau malnutriția, tulburările de personalitate apărute în noul
context al vieții și multe alte afecțiuni, identificate la primele semne și 
simptome și tratate corespunzător, se vor confrunta cu măsurile
preventive din managementul zilnic al stării de sănătate a copilului.

Cum ar trebui să arate programul zilnic (alimentație, somn, 
tipuri de activități) al unui copil din ciclul primar? Dar din cel 
gimnazial? Ce diferențe există între necesitățile celor două 
grupe de vârstă?

Așa cum spuneam, sistemul imunitar al copiilor este imatur la naștere și 
se dezvoltă până în jurul vârstei de 11-12 ani. Trebuie să ținem cont că 
sistemul imunitar la un copilul din ciclul primar suferă încă transformări 
importante, că este încă în plin proces de maturizare.
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Referindu-ne la copiii de 6-10 ani și 10-14 ani, putem face câteva
recomandări ca specialiști, fără însă a putea stabili reguli stricte și 
„modele”, fără a avea un control absolut asupra creșterii și dezvoltării 
sănătoase a copilului, deoarece este imposibil acest lucru. Există, însă, 
câteva elemente general valabile:

1. În funcție de programul școlar, alimentația corespunzătoare vârstei și 
odihna trebuie să fie primii parametri pe care părintele să-i monitorizeze 
și asupra cărora să intervină.

2. Limitarea activităților în mediul online și plimbarea în aer liber măcar 30 
de minute zilnic nu trebuie uitate! Interacțiunea cu copiii de vârstă
apropiată este foarte importantă pentru a desfășura activități specifice 
vârstei. De cele mai multe ori, joaca împreună cu un adult nu este
percepută la fel, nu este la fel de dorită și de relaxantă pentru un copil.

3. În context pandemic, stresul psihic greu de manageriat și pentru adult 
(mai ales teama) poate impacta psihicul copilului, fără să ne dăm seama, 
uneori. Disponibilitatea zilnică a părintelui pentru a petrece timp
discutând cu propriul copil este în acest moment obligatorie.

Care este durata minimă de timp pe care un copil ar trebui să 
îl petreacă zilnic în aer liber?

Timpul petrecut în aer liber diferă în funcție de vârsta copilului.
Expunerea la aer curat trebuie făcută din primele zile de viață ale
copilului, începând de la o plimbare de 5-10 minute sau o expunere în fața 
ferestrei, dacă temperaturile sunt foarte joase.

Odată cu creșterea și dezvoltarea copilului, este recomandat a petrece 
minimum 30 de minute pe zi afară. Nu putem creiona o limită maximă în 
această direcție, toate acestea fiind în strânsă legătură cu o serie
de factori: domiciliul în mediul rural sau urban, ocupația părinților/
programul de lucru, activitatea zilnică a copilului etc.
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Însă, cu cât copilul desfășoară mai multe activități în aer liber, cu atât 
sistemul lui imunitar va avea de câștigat. Să nu uităm că timpul petrecut 
în aer liber este un real beneficiu, atât în plină stare de sănătate, cât și în 
starea de boală, deci inclusiv când, de exemplu, copilul a dobândit o 
afecțiune respiratorie și urmează tratament medicamentos.

Se apropie sezonul cald. În ce condiții expunem copiii la soare?

În anotimpul cald, expunerea la soare este benefică pentru copii, atât din 
punct de vedere fizic (previne rahitismul, dezvoltă sistemul imunitar), cât 
și psihic. Deci:

Să nu uităm că vitamina D este un element important în contextul unei 
imunități bune.

Administrarea constantă la copii și pentru profilaxia rahitismului este 
obligatorie. Există un protocol pentru profilaxia rahitismului, care se 
aplică odată cu administrarea preparatelor de la vârsta de 7 zile după 
naștere (400-800 U.I./zi) până la 18 luni.

Vitamina D se va administra copilului și după 18 luni, pana la 12-15 ani, 
numai în perioadele reci ale anului; zilnic per os 400-800 U.I. sau la
interval de 7 zile, câte 3.000- 5.000 U.I.

De reținut! Doza de Vitamina D recomandată în profilaxie trebuie ajustată 
în funcție de particularitățile individuale ale copilului și de factorii de risc 
pentru rahitism identificați. Administrarea zilnică de doze orale
fracționate (egale cu necesarul zilnic de vitamina D) este considerată cea 
mai fiziologică metodă de profilaxie, deoarece nu supune organismul la 
un efort de metabolizare în salturi și evită supradozajul. Preparatele
medicamentoase de vitamina D2 sau D3 au aceeași activitate biologică 
antirahitică, după metabolizare în produși activi. Soluția orală de vitamina 
D3, fiind hidrodispersabilă, are o absorbție mai rapidă.
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Ca să revenim la întrebare, răspunsul este „expunem copiii la soare cu 
mare grijă”. Ce înseamnă acest lucru:

- Expunerea la soare se va face în anumite intervale orare: dimineața, în 
intervalul 7.00 - 10.00 (maximum 11.00, în primele luni ale anului); 
după-amiaza – după orele 16.00, deoarece în ultimii ani, din cauza 
diminuării stratului de ozon și a exploziilor solare, expunerea în exces sau 
la ore de vârf s-a dovedit potențial periculoasă.

- Copiii, în special cei cu vârsta mai mică de 2 ani și cei cu ten deschis, au 
pielea mai sensibilă, din cauza nivelului mai scăzut de melanină (un
pigment produs de piele, care o colorează și o apără de arsuri), ceea ce 
crește riscul apariției arsurilor solare, a unor leziuni sau - mai grav - a 
transformării acestora în tumori benigne sau maligne la vârsta adultă.

- Sugarii sub 6 luni nu vor fi deloc expuși la soare. În timpul plimbărilor, 
îmbrăcămintea trebuie sa fie adecvată - să fie din bumbac și să acopere 
cât mai mult brațele și picioarele.
Nu se vor folosi creme sau alte produse cu factor de protecție solară 
pentru sugarii sub 6 luni.

- În cazul copiilor mai mari, se va evita expunerea la soare între orele 
10.00 -16.00, iar în rest se vor folosi creme de protecție cu filtru UV 30 sau 
chiar 50. Crema va fi aplicată cu 20 de minute înainte de expunere și va fi 
reîmprospătată la fiecare 2 ore (mai ales la plajă) sau imediat ce copilul 
iese din apă. De asemenea, purtarea ochelarilor de soare este benefică și 
indicată, însă trebuie să ținem cont de calitatea lentilelor, pentru a nu 
dăuna vederii...
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Știați că...
limfocitele B și T, cunoscute și sub numele de „celule de
memorie”, țin minte caracteristicile fiecărui agent patogen cu 
care au intrat în contact și pe care l-au învins? De fiecare dată 
când se vor reîntâlni cu acesta, îl vor recunoaște și distruge 
rapid, înainte să se înmulțească și să afecteze sănătatea
întregului organism.

imunizarea prin vaccinare folosește principiul injectării unui 
agent patogen tratat special (pentru a nu provoca o infecție), 
astfel încât atunci când organismul se va întâlni cu varianta
periculoasă, provenind din mediul înconjurător, deja va ști 
despre ce este vorba și va răspunde corespunzător, anihilând 
microbul, virusul sau bacteria respectivă?

imunitatea femeilor este mai scăzută în timpul sarcinii și al 
menstruației?

igiena excesivă este dăunătoare? Copiii trebuie să fie expuși 
treptat și controlat interacțiunilor cu alți copii și cu factorii de 
mediu, pentru a putea dezvolta anticorpi.

conform studiilor, copiii care trăiesc la țară sau au animale de 
companie sunt mai rezistenți și mai puțin predispuși la reacții 
alergice?

un studiu britanic a arătat că persoanele care se vaccinează 
antigripal în intervalul 9-11 dimineața dezvoltă un nivel mai 
mare de anticorpi, comparativ cu cele care se vaccinează 
după-amiaza?

după vârsta de 65 de ani, rezistența organismului față de 
infecții și agresiunile externe scade?

Imunitatea la copii
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Știați că...
studiile recente arată că stările emoționale negative
influențează răspunsul imun, ducând la inflamații în
organism? Persoanele care au susținut că sunt stresate și că 
au avut stări emoționale negative au avut markeri pentru 
inflamație ridicați în probele recoltate. Pe de altă parte, 
emoțiile pozitive trăite de unii participanți cu puțin timp 
înainte de testele de sânge au indicat un nivel scăzut al 
inflamației.

statisticile arată că persoanele cu grupa sanguină 0 au un 
sistem imunitar mai puternic și trăiesc mai mult decât cele cu 
alte grupe de sânge?

un rol important în imunitate îl are microbiomul intestinal? 
Multe studii au legat dezechilibrele la nivelul microbiomului 
intestinal de diverse afecțiuni, inclusiv boli hepatice,
obezitate și alergii.
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Informații recente
din cercetare și
studii clinice
Știri medicale

Oamenii de știință au identificat peste 70 000 de virusuri necunoscute 
anterior, care trăiesc în intestinul uman și infectează bacteriile care
alcătuiesc flora intestinală. Cercetătorii au descoperit genomuri complete 
pentru peste 140 000 de specii de virusuri care trăiesc în intestinul uman, 
dintre care jumătate au fost identificate pentru prima oară.

Fumatul în timpul sarcinii poate avea consecințe și asupra nepoților. 
Rezultatele unui studiu clinic pe termen lung derulat în Norvegia arată că, 
dacă o femeie fumează în timpul sarcinii, acest lucru poate afecta nu doar 
copilul pe care îl poartă, ci și pe copiii acestuia, zeci de ani mai târziu. 
Expunerea la substanțele din fumul de țigară a ovocitelor fătului de sex 
feminin poate altera informația genetică, prin modificări ale procesului de 
acetilare/dezacetilare a histonelor. Investigatorii au constatat că riscul de 
a dezvolta astm al unui nepot de sex masculin care a avut o bunică 
fumătoare în timpul sarcinii este cu aproape 50% mai mare decât al unui
băiat a cărui mamă nu a fost expusă la fumatul matern in timp ce mama 
sa era însărcinată.
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Implanturile cerebrale ar putea restabili funcțiile motorii după AVC.
Restabilirea mișcării în urma unui accident vascular cerebral poate fi o 
provocare, dar cercetările recente privind acest concept au condus către 
un mod eficient de a face exact acest lucru. Cercetătorii din spatele
studiului Cortimo, aflat în desfășurare, au efectuat cu succes o procedură 
pe un pacient care suferise cu doi ani în urmă un accident vascular
cerebral. În urma acestuia, bărbatul a rămas cu hemipareză. Procedura a 
constat în implantarea în creierul pacientului a unei matrice cu
microelectrozi, pentru a decoda semnalele care activează funcția motorie. 
Aceste semnale i-au permis mai apoi pacientului să acționeze o brățară 
electrică purtată pe brațul paralizat.

Somnul precar crește riscurile de Alzheimer și de mortalitate. Cercetătorii 
au examinat relația dintre caracteristicile somnului și dezvoltarea 
demenței incidente pe parcursul a 5 ani. Într-o analiză multivariată Cox 
complet ajustată, s-a constatat că persoanele care au dormit 5 ore sau 
mai puțin pe noapte au avut un risc aproape dublu de demență incidentă, 
față de cei care au dormit mai mult. Riscul de demență a fost, de
asemenea, mai mare în rândul celor care au adormit mai greu (peste 30 
de minute de la momentul în care au încercat să adoarmă). În plus, riscul 
mortalității din toate cauzele a fost semnificativ mai mare în rândul
persoanelor care au raportat dificultăți în menținerea vigilenței în unele 
zile sau în majoritatea zilelor, o calitate slabă sau foarte slabă a somnului 
și mai puțin de 5 ore de somn pe noapte.

Cercetătorii germani au reușit să vindece paralizia la șoareci. Oamenii de 
știință au reușit să facă șoarecii paralizați în urma unor leziuni ale
măduvei spinării să meargă din nou, restabilind o legătură neuronală
considerată până acum ireparabilă la mamifere, cu ajutorul unei proteine 
injectate în creier. Rozătoarele paralizate care au primit tratamentul au 
început să meargă după două-trei săptămâni. Până în prezent, paralizia 
cauzată de deteriorarea măduvei spinării a fost considerată de
nerezolvat. Terapia genică implică injectarea purtătorilor de informații 
genetice în creier pentru a produce proteina numită hiper-interleukină-6.
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Biopsiile ar putea fi înlocuite în viitor de teste de sânge. O echipă de
cercetători de la Universitatea Ebraică din Ierusalim a dezvoltat un test de 
sânge care poate depista o serie largă de boli și ar putea chiar să 
înlocuiască biopsiile. Acesta ar putea fi folosit și în locul altor tipuri de 
teste invazive pentru depistarea cancerelor, a bolilor cardiace și hepatice, 
a inflamației și a problemelor sistemului imunitar. Pe lângă faptul că este 
destul de dureroasă, biopsia este ineficientă în multe cazuri, deoarece nu 
poate ajunge întotdeauna la celulele bolnave și de cele mai multe ori se 
efectuează numai într-un stadiu târziu al bolii.

Un nou dispozitiv care transmite stimuli electrici către măduva spinării 
poate stabiliza tensiunea arterială la persoanele cu leziuni ale măduvei 
spinării, prevenind episoadele debilitante de hipotensiune ortostatică pe 
care le experimentează frecvent aceste persoane, sugerează un nou 
studiu. Dispozitivul neuroprotetic a fost dezvoltat pentru a ajuta la
restabilirea funcției de mers pe jos la pacienții paralizați în urma lezării 
coloanei vertebrale și a fost acum adaptat pentru a aborda problema 
instabilității tensiunii arteriale. Tehnologia a fost creată de specialiștii de 
la Universitatea din Calgary, Institutul Federal Elvețian de Tehnologie 
(EPFL) și Spitalul Universitar Lausanne (CHUV).

O analiză a plasmei femeilor însărcinate poate detecta autismul la făt. 
Cercetătorii de la Universitatea Stanford și de la Universitatea din
California au identificat în plasma femeilor însărcinate o serie de
biomarkeri care pot ajuta la diagnosticarea copiilor cu autism încă înainte 
să se nască. Analiza are o precizie de 100%. Cercetătorii de la UC Davis 
MIND Institute, afiliat la Universitatea din California, au identificat mai 
multe tipare de autoanticorpi materni asociați cu autismul. Autoanticorpii 
sunt proteine imune care atacă propriile țesuturi ale unei persoane.
Anterior, specialiștii au descoperit că autoanticorpii unei mame
însărcinate pot afecta creierul fătului în creștere și îi pot modifica
dezvoltarea. Echipa de cercetare a analizat probe de plasmă recoltate de 
la mamele înscrise în studiul CHARGE, pentru a detecta reactivitatea la 
opt proteine diferite prezente în creierul fetal.
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Apoi au folosit un algoritm de învățare automată (machine learning) 
pentru a determina care tipare de autoanticorpi au fost asociate în mod 
specific cu un diagnostic de tulburare din spectrul autist.

Dietele cu conținut scăzut de carbohidrați măresc rata de remisiune a
diabetului, cel puțin pe termen scurt. Pacienții cu diabet zaharat de tip 2 
care urmează o dietă scăzută în carbohidrați (LCD) timp de cel puțin 6 luni 
par să aibă rate de remisiune semnificativ mai mari decât cele care 
urmează alte diete, deși beneficiile scad după 12 luni, sugerează o nouă 
analiză a unui studiu clinic care a înrolat peste 1 300 subiecți. Ameliorări 
clinice importante au fost observate în legătură cu pierderea în greutate, 
trigliceridele și sensibilitatea la insulină pentru un interval de șase luni; 
acestea s-au diminuat, însă, după 12 luni de la întreruperea dietelor cu 
conținut scăzut de carbohidrați.

Vitaminele C și E ar putea reduce riscul de Parkinson. Consumul mai mare 
de vitamina C și vitamina E a fost asociat cu un risc redus de boală
Parkinson, într-o analiză a unui studiu național de cohortă derulat în 
Suedia. Consumul mai mare al ambelor vitamine, spre deosebire de una 
singură, a fost asociat cu un risc mai scăzut. În plus, indicele de masă
corporală și consumul de cafea par să augmenteze efectul pozitiv al
acestor vitamine. Cu toate acestea, beta-carotenul dietetic și capacitatea 
antioxidantă ne-enzimatică nu au avut niciun efect asupra acestui risc. 
Este, totuși, nevoie de mai multe cercetări pentru a confirma aceste 
descoperiri. În plus, deocamdată nu este clar care sunt dozele ideale de 
vitamina E si C pentru a reduce riscul bolii Parkinson.

Depresia postpartum ar putea persista până la trei ani după naștere. Un 
studiu al Institutelor Naționale de Sănătate din S.U.A., în care au fost
înrolate 5 000 de femei, a constatat că o persoană din 4 a prezentat
niveluri ridicate de simptome depresive la un moment dat în cei trei ani 
după naștere. Studiul a fost realizat de cercetătorii de la Institutul
Național de Sănătate a Copilului și Dezvoltare Umană „Eunice Kennedy 
Shriver” din cadrul Institutelor Naționale de Sănătate din S.U.A.

pag. 48



Academia Americană de Pediatrie recomandă ca medicii pediatri să
examineze mamele pentru depresia postpartum la una, două, patru și 
șase luni după naștere. Cercetătorii au identificat patru traiectorii ale 
simptomelor depresive postpartum și factorii care pot crește riscurile.
Descoperirile sugerează că extinderea screening-ului pentru simptomele 
depresive postpartum timp de cel puțin doi ani după naștere poate fi 
benefică, spun autorii.

Un compus natural, din rășină de copac a învins bacteriile rezistente la 
medicamente în testele de laborator. Acesta ucide aproape 100% din
bacteriile care au dezvoltat rezistență la tratamente, fără a afecta
țesuturile sănătoase, sugerează studiile de laborator. Transformată 
într-un film, această nanoceluloză ar putea fi utilizată ca pansament 
pentru răni sau ca suprafață de protecție pe implanturi medicale.
Bacteriile pot dezvolta rezistență la antibiotice noi, uneori în doar câțiva 
ani. Spre exemplu, infecția cu Staphylococcus aureus rezistent la
meticilină reprezintă o problemă în ulcerele de presiune și rănile din 
chirurgia protetică, plastică și reconstructivă.

Exercițiul fizic generează celule imune în oase. Un tip specializat de
progenitor al celulelor osoase a fost identificat în măduva osoasă și s-a 
dovedit că susține generarea de celule imune, numite limfocite, ca 
răspuns la mișcare. Cercetările care au condus la această descoperire au 
fost efectuate pe șoareci. Pe de altă parte, deși rolul mecanosensibilitatății 
era deja bine stabilit pentru fiziologia osoasă, în urma experimentelor, un 
rol crucial pentru mecanosemnalizare a fost descris și pentru alte tipuri 
de celule – de exemplu, celulele progenitoare pancreatice, celulele stem 
intestinale și celulele endoteliale care acoperă vasele de sânge. Deși se 
știe mai puțin despre nișele din afara măduvei osoase care susțin celulele 
stem, vasculatura, respectiv celulele endoteliale sunt principalii candidați 
pentru formarea unor astfel de nișe. Este posibil, deci, ca
mecanosensibilizarea în celulele endoteliale care formează nișe să
contribuie la menținerea altor tipuri de celule stem și progenitoare, caz în 
care noile descoperiri ar putea avea implicații pe scară largă pentru
biologia celulelor stem.
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O echipă internațională de cercetători a demonstrat că una dintre
caracteristicile principale ale cancerului, și anume aneuploidia (un număr 
anormal de cromozomi, în plus sau în minus), poate fi în același timp și 
punctul slab al celulelor canceroase. Aneuploidia este cea mai des
întâlnită modificare genetică asociată cu cancerul. Comparând
dependența genetica și sensibilitatea la medicamente a celulelor normale 
cu cele ale celulelor cu un nivel ridicat de aneuploidie, cercetătorii au
constatat că aneuploidia generează o sensibilitate crescută la inhibarea 
punctului mitotic de control celular. Perturbarea punctului de control la 
celulele aneuploide a compromis capacitatea celulelor canceroase de a se 
diviza, iar în unele cazuri a condus chiar la moartea acestora. Cercetarea 
ar putea conduce în viitor la dezvoltarea unor medicamente țintite pentru 
eliminarea cancerului.

Practicarea Tai Chi și a altor exerciții fizice combate insomnia. Un studiu 
clinic recent, în cadrul căruia au fost analizate datele colectate de la 320 
de adulți în vârstă, atât Tai Chi, cât și exercițiile convenționale au fost
asociate cu un somn îmbunătățit. Ambele tipuri de activități au fost la fel 
de eficiente în îmbunătățirea parametrilor de somn evaluați prin
actigrafie, iar aceste efecte benefice au persistat timp de doi ani.
Specialiștii menționează că Tai Chi este o formă recomandabilă de
activitate fizică în rândul persoanelor în vârstă, datorită exercițiilor sale 
blânde, cu impact redus. Acestea reprezintă o abordare alternativă 
pentru îmbunătățirea somnului la persoanele care, din diferite motive, nu 
pot face exerciții fizice convenționale.
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