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Iarna este anotimpul în ca-
re se testează la maxim capaci-
tatea noastră de apărare și răs-
puns la bolile cu specific de se-
zon, în special pentru grupe-
le de vârstă extreme - copiii și 
vârstnicii, dar și pentru gravi-
de. De aceea, pentru a ne pro-
teja sănătatea în sezonul rece, 
trebuie să respectăm o serie de 
reguli necesare, să înțelegem 
care sunt factorii de risc și să 
ne întărim capacitatea organis-
mului de a lupta cu virusurile, 
cu bacteriile și cu tot ceea ce 
ne-ar putea tulbura liniștea în 
această perioadă. Iată sfaturile 
specialiștilor! 

Mănușile, 
căciula și fularul 
devin accesorii 
indispensabile 

Dacă suntem nevoiți să ne 
expunem la frig, atunci se re-
comandă îmbrăcăminte și 

încălțăminte adecvată și evita-
rea expunerii prelungite a mâi-
nilor și picioarelor la tempera-
turi scăzute, pentru a ne feri de 
degerături. Mănușile, fularul și 
căciula nu trebuie să ne lipseas-
că din garderobă în zilele frigu-
roase. De asemenea, când va 
ninge, va trebui să evităm zo-
nele cu gheață, pentru a preîn-
tâmpina traumatismele de ge-
nul entorse, întinderi muscula-
re, luxații sau fracturi.

Există unele afecțiuni croni-
ce care, neglijate în această pe-

rioadă, ne pot pune viața în pe-
ricol. Există un risc crescut de 
complicații ale bolilor cronice 
preexistente, în special la vârst-
nici, persoanele cu handicap, 
adulți și copii cu afecțiuni croni-
ce cardiovasculare, pulmonare, 
metabolice, renale și de imu-
nosupresie. “Atunci când ieșim 
brusc de la cald la frig, organis-
mul nostru trece în mod natu-
ral printr-o reacție de adaptare, 

conservând cât mai multă ener-
gie pentru a menține tempera-
tura corpului constantă. Vase-
le de sânge, în special artere-
le periferice, își micșorează di-
ametrul (vasoconstricție), iar 
mușchiul inimii este suprasoli-
citat, pentru că este nevoit să 
pompeze cu o mai mare dificul-
tate sângele”, explică dr. Alina 
Teodoru, medic de familie în ca-
drul Centrului Medical Provita.

Atenție!  
Frigul duce la 

îngustarea căilor 
respiratorii și la 

recidiva infecțiilor 
renale

Alternanța cald/rece supu-
ne inima unui efort mare de 
adaptare, de aceea hiperten-
sivii, cei cu tulburări circula-
torii și cei cu afecțiuni cardia-
ce prezintă în sezonul rece un 
risc mai mare de a face un in-
farct de miocard, crize de angi-
nă pectorală sau accident vas-
cular cerebral. Astmaticii și cei 
care suferă de BPOC au și ei de 
pătimit: din cauza frigului căile 
respiratorii se îngustează, ast-
fel frecvența și gravitatea cri-
zelor de astm cresc, iar epi-
soadele de tuse se înmulțesc. 
Recidivează și infecțiile renale, 
în special glomerulonefritele și 
cistitele microbiene.

Noul centru va funcționa 
în regim de ambulatoriu, un-
de bolnavii își vor putea efec-
tua toate consulturile de speci-
alitate. “Pentru că serviciile de 
ambulatoriu din România și din 
București sunt insuficiente în 
raport cu cerințele populației, 
ne-am gândit să creăm un cen-
tru de excelență pentru trata-
mentul diabetului. Prin impli-
carea directă a doamnei primar 
vom amenaja un spațiu foarte 
generos în București, care va 
fi primul centru dedicat diabe-
tului din România. Acesta va fi 
un centru ambulatoriu, în care 
se vor găsi toate specialitățile 
conexe care se referă la tra-
tamentul complicațiilor diabe-

tului. Astfel, pe lângă cabine-
te de diabet vom avea cabinete 
de cardiologie, nefrologie, ne-
urologie, cabinete de nutriție, 
cabinete de psihologie. Aici va 
funcționa primul cabinet de po-
diatrie și primul cabinet dedi-
cat diabetului gestațional. De-
sigur că acest centru nu va fi 
complet fără un laborator de 
explorări funcționale complex. 
Ne dorim ca pacientul diabetic 
să se prezinte în acest centru 
și absolut toate investigațiile, 
toate consultațiile care îi vor 
fi necesare să le poată realiza 
în ambulatoriu fără să îi afec-
teze viața activă profesiona-
lă”, a explicat directorul me-
dical al Administrației Spi-

talelor și Serviciilor Medica-
le București (ASSMB), Turkes 
Ablachim, în cadrul conferinței-
dezbatere “Femeia, în contextul 
diabetului zaharat... Povești de 
viață”, organizată de Federația 
Asociațiilor Diabeticilor din Ro-
mânia și Sănătatea Press Group.

Serviciile medicale 
vor fi decontate
Clădirea în care va fi des-

chis Centrul de Excelență va fi 
amenajată și dotată din fon-
durile Primăriei Capitalei. Me-
dicii  vor avea contract cu Ca-
sa Națională de Asigurări de 
Sănătate, astfel încât servici-
ile medicale vor fi decontate. 
De asemenea, creșterea alar-
mantă a cazurilor de diabet 
în rândul copiilor a condus la 
necesitatea creării unei struc-
turi medicale cu paturi. Ast-
fel, Primăria Capitalei, prin 

ASSMB, a propus înființarea 
unui compartiment de diabet 
la noul Spital de pediatrie “Vic-
tor Gomoiu”.  Aici, copiii nou 
diagnosticați cu diabet zaha-
rat și cu complicații ale acestei 
afecțiuni vor putea fi spitalizați 
pentru a primi îngrijirea nece-
sară. 

1,5 milioane  
de români suferă  

de diabet 
Federația Internațională de 

Diabet estimează că, la nivel 
mondial, 1 din 11 adulți este di-
agnosticat cu diabet, iar 46,5% 
nu știu că au această afecțiune. 
Până în 2040, această statisti-
că va crește exponențial, numă-
rul celor diagnosticați cu diabet 
ajungând la peste 640 de mi-
lioane de cazuri. Potrivit Casei 
Naționale de Asigurări de Sănă-
tate, în România sunt aproape 
1,5 milioane de oameni care su-
feră de diabet. 

ÎN CURÂND, 

România va avea un Centru de Excelență pentru tratamentul diabetului
Vești bune pentru bolnavii de diabet! Primul Centru de 
Excelență de diabet din România își va deschide porțile peste 
un an, în București. Acesta va funcționa în cadrul Spitalului 
Clinic „Nicolae Malaxa” și se va întinde pe un spațiu generos, 
astfel încât să deservească un număr cât mai mare de 
pacienți. 

VINE IARNA!

Cum facem 
față mai  
ușor frigului  
de afară
Doar câteva zile ne mai despart de începutul iernii. 
Pe măsură ce temperaturile scad, crește și riscul 
infecțiilor respiratorii. Frigul provoacă tot felul de 
tulburări, inclusiv cardiovasculare și digestive. Cum 
îi facem față? 

Pe lângă alimentele imunoprotectoare, creșterea rezistenței 
organismului se dobândește prin odihnă corespunzătoare, igienă 
corectă, lipsa expunerii la noxe (fumatul activ sau pasiv), evitarea 
tratamentelor agresive și repetate cu antibiotice, mișcare cât mai 
multă în aer liber și evitarea spațiilor închise și a sedentarismului 
prelungit. “Rețineți și faptul că alcoolul nu ne face bine atunci când 
stăm în frig! Provoacă dilatarea vaselor de sânge și contribuie 
la pierderea mai rapidă a căldurii corpului. De aceea, riscul 
degerăturilor este mai mare la consumatorii de alcool”, adaugă dr. 
Alina Teodoru.

Consumul alcoolului nu ne face bine când stăm în frig. Dilată vasele  
de sânge și contribuie la pierderea mai rapidă a căldurii corpului“Atunci când ieșim brusc 

de la cald la frig, organismul 
nostru conservă cât mai 
multă energie pentru a 
menține temperatura 
corpului constantă

Alina Teodoru
medic de familie


