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După zilele extrem de 
călduroase cu mult 
soare și temperaturi 
de până la 30 de grade 
Celsius în plină toamnă, 
schimbărilor bruște de 
temperatură cu până la 
15 grade Celsius și ploile 
abundente dau peste 
cap buna funcționare 
a organismului care, în 
mod normal, ar avea 
nevoie de cel puțin 
14 zile pentru a se 
adapta variațiilor de 
temperatură. 

Variațiile meteorologice din 
aceste zile nu cauzează pro
bleme doar în alegerea 
vestimentației potrivite sau a 
stării de spirit, ci constituie un 
adevărat pericol pentru imunita
tea organismului, lăsânduși 
amprenta asupra sănătății noas
tre. Cei mai afectați sunt cei care 
deja se confruntă cu anumite 
vulnerabilități fizice sau afecțiuni 
cronice. Astfel că toți acești fac
tori externi precum precipitațiile, 
umiditatea, presiunea atmosferi
că și implicit variațiile meteo 
ajung să ne dea dureri de cap, 
migrene, amețeli, tulburări de 
echilibru, stări de slăbiciune și 
apatie. „Un lucru esențial pe ca

re pacienții trebuie săl rețină, 
este acela că aceste oscilații de 
temperatură nu îi îmbolnăvesc 
în adevăratul sens al cuvântu
lui, ci mai degrabă pot declanșa 
și agrava anumite afecțiuni, în 
special cele de natură respira
torie. Astfel de schimbări exte
rioare produc un dezechilibru 
în interiorul organismului și im
plicit al imunității, favorizând 
astfel apariția virozelor respi
ratorii sau chiar a pneumoni
ilor. Cei care se confruntă cu 
bronșite astmatiforme sau cu 
astm bronșic ar trebui să evi
te ieșirile atunci când afară es
te ceață sau aer rece și umed, 
iar cei mai vulnerabili sunt co

piii, bătrânii și pacienții cu pro
bleme respiratorii cronice”, ex
plică medicul imunolog, Tania 
Bejan.

Variațiile de 
temperatură fac 

tensiunea să oscileze
Dacă suntem hipertensivi, 

ne vom confrunta cu oscilații 

mai dese ale tensiunii arteria
le, dar și ale pulsului, ceea ce 
implicit va duce la agravarea 
tahicardiei. Când vremea se 
răcește brusc, acest lucru poa
te duce la creșterea indicelui 
tensiunii, în special dimineața. 
În cazul în care avem și o an
gină pectorală sau am sufe
rit cândva un infarct miocar
dic, variațiile de temperatură 

vor mări frecvența crizelor an
ginoase. Mai mult decât atât, 
vom fi expuși și apariției unui 
atac de cord. Atenție sporită 
pentru fumători!

Și insomniile 
și stările de 

indispoziție sunt mai 
frecvente

Vremea instabilă poate să 
ne aducă la rândul ei un dez
echilibru psihic, dacă suntem 
meteosensibili. În acest caz 
vom avea stări emoționale os
cilante, stări de indispoziție și 
depresie. Putem avea proble
me de concentrare și insomnii, 
întrucât în aceste perioade or
ganismul nostru va trece prin
tro adevărată provocare în ași 
menține ritmul de odihnă, capa
citatea de concentrare și ne pu
tem simți chiar slăbiți, amețiți 
sau irascibili.

Infarctul miocardic acut 
apare tot mai des la tineri, 
atenționează  prof. dr. Dragoș Vi
nereanu, șeful Secției de Cardio
logie 2 din cadrul Spitalului Uni
versitar de Urgență București 
(SUUB), cu prilejul  Zilei Mondi
ale a Inimii, care a fost marca
tă pe 29 septembrie. „Avem în fi
ecare zi oameni sub 40 de ani, 
chiar sub 30 de ani, cu infarct 
miocardic acut. Așadar, aceas

tă boală extrem de severă, ca
re omoară oameni, apare din ce 
în ce mai des la oamenii tineri. 
În plus, toți factorii de risc ca
re afectează inima, și anume hi
pertensiunea arterială, diabetul, 
creșterea colesterolului, apar din 
ce în ce mai des la oamenii ti
neri”, a scris prof. dr. Vinereanu, 
întro postare pe pagina de Face
book a spitalului. Pentru a avea 
o inimă sănătoasă, el recoman

dă renunțarea la fumat, pen
tru că este principalul factor de 
risc în infarctul miocardic, dar și 
evitarea stresului, întrucât stre
sul cronic, cotidian, determină 
creșterea „dramatică” a infarc
tului miocardic și a accidentelor 
vasculare cerebrale la populația 
sub 4550 de ani. Medicul mai 
recomandă evitarea sedentaris
mului și efectuarea a minimum 
30 de minute de efort pe zi. 

„Urmați o dietă sănătoa
să. Dieta nesănătoasă înseamnă 
un consum exagerat de sare, de 
grăsimi și de zaharuri. E indicat 
să aveți o dietă bogată în fructe 
și legume, cu cereale integrale și 

fibre alimentare, cu cărnuri slabe 
și pește. O dată pe an, dacă nu 
aveți boli în antecedente, este re
comandat să veniți la medic pen
tru EKG, măsurarea tensiunii ar

teriale, a glicemiei și colesterolu
lui. Orice boală depistată din vre
me se tratează mai ușor”, sunt 
alte recomandări ale specialiștilor 
pentru sănătatea inimii.

PROF. DR. DRAGOȘ VINEREANU: 

„Infarctul apare tot mai des la tineri”
Bolile de inimă afectează tot mai mulți tineri! 
Avertismentul vine din partea specialiștilor, care ne 
îndeamnă să ne schimbăm stilul de viață pentru a evita 
afecțiunile grave care ne-ar putea provoca decesul. 

TRECEREA BRUSCĂ DE LA CALD LA FRIG ARE EFECTE NEFASTE ASUPRA SĂNĂTĂȚII NOASTRE!

Crește riscul atacului de cord

“Problemele respiratorii 
se agravează acum

Tania  
Bejan
medic imunolog

„Tocmai din cauza acestor oscilații bruște, organismul este 
afectat din foarte multe puncte de vedere: își pierde ritmul de 
odihnă, crește starea de oboseală și se confruntă cu scăderea 
imunității.Toate acestea, cumulate, constituie un factor de risc 
ce va duce la agravarea alergiilor și la creșterea sensibilității în 
fața atacurilor bacteriilor și virusurilor. Astfel, în aceste perioade 
meteo-oscilante cresc cazurile de bronșită infecțioasă și sinuzită”, 
explică medicul imunolog, Tania Bejan.

De reținut! Pericolul principal al schimbărilor bruște ale vremii 
este faptul că produce dezechilibre ale sistemului imunitar, ceea 
ce mai departe declanșează sau agravează o serie de afecțiuni 
cronice.

Oscilațiile de temperatură ne agravează alergiile


