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Nu luați 
aNtibiotice 
după ureche! 

Pentru multe 
infecții aveți nevoie 

doar de odihnă, 
nu de astfel de 
medicamente

Una din cinci rețete de antibiotice este 
prescrisă fără a fi necesară, pentru 
afecțiuni care se ameliorează de la sine, 
avertizează agenția guvernamentală 
britanică Public Health England (PHE) care 
spune că pacienții au un ”rol important‘‘ 
în stoparea infecțiilor, informează site-ul 
bbc.com.

Potrivit sursei citate, prescrierea nenecesară de 
antibiotice cauzează apariția infecțiilor rezistente ca-
re provoacă moartea a aproximativ 5.000 de persoa-
ne, anual, în Marea Britanie. Din același motiv, patru 
din zece cazuri de infecții cu E. coli în sistemul circula-
tor nu mai pot fi tratate cu antibioticele uzuale. Iar es-
timările specialiștilor sunt sumbre și în ceea ce privește 
numărul cazurilor de îmbolnăviri, pe viitor. Până în anul 
2050, infecțiile rezistente la medicamente ar putea fa-
ce mai multe victime decât cancerul. 

Paul Cosford, director medical în cadrul PHE: “Da-
că luăm antibiotice atunci când nu e necesar, probabi-
litatea ca antibioticul să nu-și facă efectul la următoa-
rea infecție crește”

“De cele mai multe ori, nu avem nevoie de antibio-
tice pentru afecțiunile comune. Cei mai mulți dintre noi 
sunt afectați, din când în când, de infecții și ne recu-
perăm grație sistemului nostru imunitar. Medicul este 
cel care hotărăște când trebuie administrat un antibio-
tic. Dacă luăm antibiotice atunci când nu este necesar, 
atunci probabilitatea ca antibioticul să nu-și facă efec-
tul la următoarea infecție crește. Pacienții nu ar tre-
bui să meargă la medic și să «aștepte prescrierea unui 
antibiotic», în schimb ar trebui să se odihnească mai 
mult, să ia analgezice cum ar fi paracetamolul și să bea 
suficiente lichide”, a declarat pentru BBC Paul Cosford, 
director medical în cadrul PHE.  

Stările de somnolență 
prelungită asociate cu in-
somnii, slăbiciunea fizică, 
lipsa de energie, stările de 
melancolie sau tristețe și 
predispoziția către răceli și 
infecții sunt printre primele 
semnale ale dereglărilor fi-
ziologice și psihice cu care 
corpul se confruntă pe timp 
de toamnă. Aceste ma-
nifestări pot dura zile sau 
săptămâni întregi, până 
când ritmul interior se ajus-
tează la noile schimbări.

“Este o problemă frec-
vent întâlnită în această 
perioadă și se manifestă 
de regulă la toate catego-
riile de vârstă, de la copii 
până la cei mai în vârstă. 
Simptomatologiile diferă  
în funcție de organismul și 
stilul de viață al fiecăruia, 

însă, în general, pentru a 
evita stările specifice aces-
tei etape, este important 
să acorzi o atenție deose-
bită unei alimentații boga-
te în vitamine și proteine, 
dar și să respecți un pro-
gram regulat de somn”, ex-
plică dr. Tania Bejan, imu-
nolog Ropharma. Vestea 
bună este că, deși toam-
na aduce modificări inter-
ne atât la nivel fizic cât și 
psihic, tot ea oferă remedii 
naturale care ameliorea-
ză sau soluționează aces-
te manifestări.

Menține‑ți 
sistemul 
nervos sănătos 
cu ajutorul 
dovleacului! 

Indiferent dacă îl con-
sumi crud, copt sau fiert, 

dovleacul este un pansa-
ment natural pentru sis-
temul nervos și datori-
tă efectului ușor sedativ 
este adesea recomandat 
pentru combaterea in-
somniilor, a stărilor depre-
sive și anxietății. În plus, 
acesta este și o sursă im-
portantă de betacaroten, 
unul dintre cei mai puter-
nici antioxidanți naturali 
și este îmbogățit cu com-
plexul de vitamine B1, B2, 
B3, B5, B6, B9, recunos-
cute pentru menținerea 
sănătății psihice, prote-
jarea împotriva stresului 
oxidativ și reducerea stă-
rii de oboseală excesivă.

Combate oboseala 
consumând 
cereale integrale! 

“Multe dintre persoa-
nele care suferă astfel de 
tulburări se confruntă cu 
o deficiență de serotonină, 
asociată cu oboseală exce-
sivă, chiar dacă au un pro-
gram disciplinat de somn. 
Datorită conținutului bogat 
în glucide, cerealele ofe-
ră energia necesară pentru 
funcționarea corectă a or-
ganismului. În plus, aces-
tea sunt bogate în tiamină, 
vitamină aparținând com-
plexului B, care favorizează 
transformarea glucidelor în 

energie, ameliorând astfel 
stările de letargie și exte-
nuare”, adaugă specialistul. 

Portocalele, 
mandarinele și 
grapefruitul te 
țin departe de 
răceală!

Pome lo,  por toca -
le, man darine, grapefru-
it – tre buie să fie printre 
cele mai consumate fruc-
te în timpul toamnei. Aces-
tea conțin o cantitate im-
portantă de vitamina C, 
antioxidanți, nutrienți cu 
proprietăți anticancerige-
ne și asigură în mod natu-
ral un sistem imunitar mai 
puternic. “O singură por-
tocală conține peste 170 
de fitonutrienți diferiți, ca-
re oferă o mulțime de be-
neficii organismului: inhibă 
formarea de cheaguri de 
sânge, au proprietăți anti-
tumorale, antialergenice și, 
nu în ultimul rând, imuno-
modelatoare. În plus, citri-
cele sunt și o sursă boga-
tă de flavonoide, care au 
rol antiseptic și acționează 
asemenea unor antibi-
otice naturale împotriva 
infecțiilor virale și bacterie-
ne cu care ne confruntăm, 
adesea, toamna”, mai spu-
ne dr. Bejan.

Când se iau antibioticele
Tratamentul cu antibiotice este vital în cazuri de 
pneumonie, meningită bacteriană și alte infecții severe, 
însă nu este chiar esențial pentru toate afecțiunile. 
De exemplu, tusea sau bronșita se ameliorează de la 
sine în aproximativ trei săptămâni, iar antibioticele nu 
reduc perioada de vindecare decât cu una sau două 
zile, atenționează specialiștii agenției guvernamentale 
britanice PHE. 

Iată care sunt aliații din natură
împotriva somnolenței și a 
slăbiciunii fizice pe timp de toamnă!
E oficial! Toamna și-a intrat în drepturi, 
temperaturile au scăzut drastic, lăsând loc 
frigului și ploilor să pună stăpânire pe întreaga 
țară! Totuși, trecerea de la vremea însorită și 
caldă de care ne-am bucurat până nu demult, 
la cea închisă și rece de acum, înseamnă nu 
doar variații de temperatură sau o cantitate 
scăzută de lumină naturală solară, ci și 
modificări ale bioritmului intern al organismului, 
care pot crea probleme importante de 
sănătate. Iată cum să le  faci față! 

Plouă, 
ți-e frig și 

te simți 
lipsit de 

energie?

Acordă 
o atenție 
deosebită 
alimentației 
bogate în 
vitamine și 
proteine, dar 
și respectă un 
program regulat 
de somn”

medic imunolog

Dr. Tania  
Bejan

O altă modalitate de a întări organismul din interior, de a crește numărul de anticorpi 
și de a stimula imunitatea, se realizează ajutorul probioticelor. Acestea conțin 
bacterii benefice importante ce acționează ca un antibiotic natural în neutralizarea 
infecțiilor virale și bacteriene. Mai mult decât atât, probioticele au o acțiune benefică 
asupra florei intestinale și îndepărtează și efectele nedorite ale antibioticelor, care 
distrug bacteriile bune din organism. Kefirul, iaurtul pregătit în casă (fără lapte 
praf, coloranți, arome), brânza de vaci, tofu, iaurtul de soia și murăturile obținute 
prin fermentație (nu cu oțet), cum ar fi varza murată, vinul din struguri conțin o 
cantitate mare de probiotice. Acestea ajută și la însănătoșirea mai rapidă în cazul 
unor probleme de sănătate precum inflamații ale gâtului, infecții urinare, candidoze, 
toxiinfecții alimentare, sindrom de colon iritabil, inflamații ale intestinului, stres 
prelungit, indigestii, constipații, cancer, în special cancer de stomac și intestine. 

Iaurturile și murăturile neutralizează infecțiile și îndepărtează efectele 
nedorite ale antibioticelor


