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Schimbarea 
garderobei 

Să ne așezăm haine-
le mai groase la îndemâ-
nă, este un prim pas spre 
menținerea sănătății în 
zilele răcoroase de toam-
nă. Cel mai bine este să 
punem pe noi un tricou 
sau o bluză basic și un 
pulover mai gros, pe ca-
re îl putem da jos atunci 
când simțim că ne-am în-
călzit. În acest fel, atunci 
când vom ieși în aerul re-
ce de afară, diferența de 
temperatură dintre corp 
și aer nu va fi prea ma-
re. De asemenea, este 
bine să ne protejăm gâ-
tul cu un șal sau o eșarfă. 
Gâtul dezgolit și încheie-
turile mâinii sunt locuri-
le prin care se pierde cel 
mai repede căldura cor-
pului, deoarece acestea 
permit accesul liber al fri-
gului, la piele. Pe lângă 
protecția împotriva răce-
lii, putem folosi eșarfa și 
pentru acoperirea nasu-
lui atunci când cineva din 
preajma noastră strănu-
tă sau tușește. Pentru că 
ploile devin tot mai frec-

vente, încălțămintea tre-
buie să împiedice ume-
zeala să ajungă la piele. 

Alimentația 
Dieta este foarte im-

portantă pentru creșterea 
imunității în această pe-
rioadă a anului. La ba-
za ei trebuie să fie pro-
teinele, fructele, legume-
le de sezon consumate în 
cantități suficiente și apa. 
Durerile de cap din sezo-
nul răcoros sunt cauzate, 
în mare parte, de consu-
mul redus de apă. Diete-
le sărace în proteine sunt 
însoțite, de cele mai mul-
te ori, de o cantitate mare 
de carbohidrați care sunt 
ușor transformați în gluco-
ză și cresc nivelul de zahăr 
din sânge, solicitând pan-
creasul și sistemul imuni-
tar. Varza, broccoli, faso-
lea, ardeiul, napii, fruc-
tele de pădure nu trebu-
ie să ne lipsească acum 
din alimentație. Acestea 
conțin multă vitamina C 
care protejează celulele, 
inclusiv pe cele ale siste-
mului imunitar, de degra-
dările cauzate de toxine. 

Mișcarea 
Fitnessul ne confe-

ră o mare parte din ener-
gia de care avem nevo-
ie în zilele cu temperaturi 
scăzute. Ar fi indicat să 
optăm spre un antrena-
ment care tonifică mus-
culatura, relaxează min-
tea și întregul corp. Yoga 
și pillates se numără prin-
tre antrenamentele care 
răspund cel mai bine ne-
voilor noastre energetice. 
Ne ajută mult și mersul 
pe jos în aer liber, alerga-
rea ușoară, tenisul și alte 
sporturi sau, pur și sim-
plu, relaxarea afară. 

Efectuarea 
controalelor 
medicale 

Apariția și agravarea 
bolilor cardiovasculare 
sunt strâns legate de frig 
și umiditate. Vizita la me-
dicul de familie sau medi-
cul curant este obligatorie 
în aceste zile pentru pre-
venirea tulburărilor ini-
mii și vaselor sanguine și, 
mai ales, a complicațiilor 
acestora. Este musai   
să-i cerem specialistului 
să ne efectueze măsura-
rea tensiunii arteriale, ve-
rificarea valorilor coleste-
rolului și nivelului glicemi-
ei. Ar fi indicat să facem 
un consult oftalmologic. 
Ochii pot oferi detalii le-
gate de prezența unor 
afecțiuni hepatice, mani-
festări ale unor boli cardi-
ace și chiar diabet zaha-

rat, pe lângă eventualele 
tulburări de vedere. 

Încălzirea cu un 
vin roșu 

Ce poate fi mai plă-
cut în zilele răcoroase 
de toamnă decât consu-
mul unei cești de vin roșu 
cald? Vinul roșu conține 
anumite substanțe care 
susțin buna funcționare a 
vaselor de sânge, preve-
nind afecțiunile cardiace. 
Resveratrolul, una din-
tre aceste substanțe, es-
te considerată un ingre-
dient miraculos, partici-
pând la combaterea pro-
ceselor inflamatoare din 
corp. Potrivit specialiștilor, 
vinul roșu previne diabe-
tul, reduce considerabil 
riscul de Alzheimer, ris-
cul de pierdere a auzu-
lui, riscul de a dezvolta 
cancere, oferă energie și 
prelungește durata vieții. 

Reglarea somnului 
Odihna  suficientă fa-

ce parte dintr-un stil de 
viață cu adevărat sănă-
tos. Ca să alungăm mai 
ușor senzația de som-
nolență de la primele ore 
ale zilei, trebuie să ne ex-
punem luminii solare o 
jumătate de oră. Seara, 
este indicat să evităm lu-
mina puternică timp de 
două-trei ore înainte de 
culcare, pentru că aceas-
ta ar putea întârzia insta-
larea somnului.     

STIL 

pentru o toamnă sănătoasă 
Când frunzele își schimbă culorile, gradele 
din termometre scad pe zi ce trece, 
iar vântul aspru, norii și ploile iau locul 
soarelui arzător, e timpul să ne schimbăm 
și noi stilul de viață pentru a ne menține 
sănătoși și a ne pregăti organismul pentru 
iarnă. Iată sfaturile specialiștilor pentru o 
toamnă cu adevărat liniștită!  

 de viaţă 

„Sistemul medical 
privat s-a dezvoltat com-
plementar celui de stat 
și ne propunem să ve-
nim întotdeauna în spri-
jinul populației, cu ser-
vicii medicale de cali-
tate, accesibile în timp 
util, ceea ce înseam-
nă și plasarea în proxi-
mitate. Balanța se încli-
nă în acest mod cu pre-
cădere datorită cabinete-
lor de medicină de familie 
și laboratoarelor de ana-
lize medicale, cu punc-
te de recoltare în me-
diul rural”, susține Cristi-
an Hotoboc, președintele 
Patronatului Furnizorilor 
de Servicii Medicale Pri-
vate - PALMED. O anali-
ză a modului în care es-
te deservită populația in-
dică o situație aparte în 
județul Maramureș, unde 
o unitate medicală publi-
că acoperă, în mediul ru-
ral, peste 90.000 de oa-
meni. În mai bine de ju-
mătate dintre județe - 25 
- o unitate medicală pu-
blică răspunde nevoilor a 
cel puțin 15.000 de oa-
meni. Într-un singur caz, 
este vorba despre județul 
Argeș, proporția este de 
o entitate medicală la 
1.374 de locuitori. Me-
dia națională este de 1 
la 11.774 de oameni, în 
timp ce în mediul privat 
vorbim despre un centru 
medical la 961 de români. 

Nouă din zece 
clinici din 
România sunt 
private

Când vine vorba des-
pre dezvoltarea sistemu-
lui public, cea mai ma-

re acoperire, raportat la 
populație, este în Argeș, o 
unitate deservind 237 de 
locuitori din mediul rural. 
La polul opus sunt Hune-
doara, Caraș-Severin, 
Harghita și Brașov. 9 din 
10 unități medicale din 
România sunt private. 
Sigur că dominanta se 
menține în mediul rural, 
cu o pondere ușor diferi-
tă comparativ cu mediul 
urban. 91,5% din unită-
țile de la sate sunt priva-
te, în timp ce la oraș pro-
centul este de 89,4%. 
„După centrele medicale  
mari, din orașe dens po-
pulate, lanțurile de labo-
ratoare și cabinetele in-
dividuale s-au extins în 
orașele mici și apoi în 
mediul rural și își mențin 
această tendință. Scopul 
este facilitarea accesului 
pacientului la îngrijiri me-
dicale de calitate, într-un 
timp mai scurt, fără să fie 
nevoit să parcurgă zeci 
sau sute de kilometri pâ-
nă la cel mai apropiat ca-
binet medical. Deși există 
și centre medicale com-
plexe, cu multiple speci-
alizări, ne-am concentrat, 
mai degrabă, pe cabinete 
cu servicii generale, care 
să permită o primă eva-
luare a pacientului sau 
investigații medicale de 
rutină, iar acolo unde se 
impune, să fie îndrumat 
către o unitate superioa-
ră”, adaugă Cristian Ho-
toboc. Analiza, realizată 
pe baza datelor furnizate 
de Institutul Național de 
Statistică, arată că în me-
diul rural regăsim aproa-
pe 22.000 de unități me-
dicale, ceea ce înseamnă 
36% din total. 

Medicina  
de la sat, în grija 
mediului privat

O unitate medicală la aproape 12.000 de 
români. Așa stau, în medie, lucrurile în 
mediul rural, dar există județe în care o 
clinică deservește și peste 30 de mii de 
oameni, arată un studiu realizat recent. 
Conform cercetării, la nivel național, doar 
una din zece unități medicale de stat se 
află în mediul rural. De cealaltă parte, 
mediul privat a repartizat una din cinci 
clinici, la țară.


