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Schimbarea trata-
mentului este o deci-
zie „cu consecințe multi-
ple” asupra sănătății fi-
zice și psihice a persoa-
nei care trăiește cu o 
boală, iar această hotă-
râre trebuie să fie lua-
tă „exclusiv” de medic și 
de pacient, atenționează 
reprezentanții asociației. 
„Pacienții români au nevo-
ie ca cele 70 de medica-
mente să rămână în far-
macii, iar tratamentul lor 
să nu fie întrerupt. Me-
dicii și societățile profesi-
onale trebuie să fie și ei 
implicați în luarea acestor 
măsuri, pentru că schim-
barea tratamentului a zeci 
de mii de pacienți este 
un lucru complicat, sensi-
bil și necesită timp”, aver-
tizează membrii ANPP.  
Pentru a evita sincope-
le în tratamentul boli-
lor grave, responsabi-
le de cele mai multe de-
cese, asociația face apel 
la Ministerul Sănătății să 
nu dea curs legilor care 

pot pune în pericol viața 
pacienților. „Solicităm Mi-
nisterului Sănătății să 
renunțe la proiecte legis-
lative care pun în balanță 
viața pacientului cu dia-
bet, cu boală cardiovascu-
lară sau oncologică și îm-
preună cu reprezentanți 
ai pacienților și ai medici-
lor să fie deschiși la găsi-
rea de soluții viabile care 
să asigure un acces con-
tinuu la tratamentele ne-
cesare pentru fiecare pa-
cient”, spun reprezentanții 
Asociației Naționale pen-
tru Protecția Pacienților. 
ANPP este o asociație ca-
re luptă pentru promova-
rea și apărarea drepturi-
lor pacienților și, mai ales, 
pentru accesul liber, ime-
diat și necondiționat la 
tratament. Pentru cele 18 
medicamente rămase fă-
ră alternativă terapeuti-
că, la rândul său, Ministe-
rul Sănătății a anunțat că 
a solicitat deja soluții din 
partea comsiilor de speci-
alitate. 

70 de medicamente 
ar putea dispărea din 
farmacii

18 dintre 
acestea nu pot 
fi înlocuite 
pentru că nu 
au echivalent 
terapeutic 
Asociația Națională pentru Protecția 
Pacienților (ANPP) avertizează! 70 de 
medicamente „riscă să dispară” din 
farmacii, 18 dintre ele neavând alternativă 
terapeutică. 

Propolis pentru 
nevralgii dentare

Studiile realizate de 
experții în domeniu de-
monstrează că propolisul 
este un antibiotic natu-
ral, extrem de eficient. El 
luptă împotriva bacteriilor 
din gură și este recoman-
dat în durerile dentare, 
specifice zilelor răcoroa-
se de toamnă. Propoli-
sul participă la dez-
voltarea anticor-
pilor, crescând 
rezistența or-
ganismului la 
infecțiile și 
afecțiunile 
sezoniere. 
În plus, 
în compo
ziția lui 
c h i m i -
că intră și 
foarte mul-
te vitamine, 
săruri mine-
rale, protei-
ne și aminoa-
cizi care-i atribu-
ie proprietatea de 
adjuvant în prevenția 
stărilor de oboseală, de-
presie și anemie, mani-
festări întâlnite destul de 
des în această perioadă a 
anului. Printre valențele 
terapeutice ale propolisu-
lui se numără și prevenția 
bolilor  cardiovasculare. 
Da torită proprietății de a 
reduce colesterolul rău, 
acesta fiind asociat cu 
hipertensiunea arteria-
lă și ateroscleroza, pro-
polisul îți protejează ini-
ma în zilele cu tempera-
turi scăzute. Este bene-
fic și în cazul durerilor de 
stomac. Este bine să lu-
ăm câte 30 de picături de 
tinctură de propolis pe zi. 
Pastilele cu propolis con-
stituie și ele un medica-
ment miraculos.

Miere de albine 
pentru gripă și 
răceală

Mierea de albine pură 
constituie un remediu ex-
celent pentru tratarea ră-
celilor, tusei, scăderea fe-

brei, combaterea dureri-
lor în gât și a secrețiilor 
nazale, simptome carac-
teristice infecțiilor respi-
ratorii, frecvente în ultima 
lună de toamnă. Ameste-
când o jumătate de gram 
de piper negru măcinat 
cu o lingură de miere și 
suc de ghimbir, obținem 
un tratament numai bun 
pentru ameliorarea aces-
tor simptome. Trebu-
ie doar să bem din el de 

c â t e v a 
ori pe zi 
ca să ne 
s i m ț i m 

mai bi-
ne. O lin-

gură de mie-
re consuma-

tă dimineața, 
înainte să plecăm 

la serviciu, ne oferă 
energia de care avem ne-
voie întreaga zi. Atenție! 
Persoanele care suferă de 
diabet nu trebuie să în-
cerce acest tratament. Tot 
mierea este leacul ideal și 
pentru somnul neliniștit. 
Tristețea, neliniștea și in-
somniile, care sunt speci-
fice micșorării zilelor, tre-
cerii de la cald la frig și de 
la lumina solară puterni-
că la cerul înnorat, se re-
glementează dacă luăm 
o lingură de miere în fie-
care seară, cu puțin timp 
înainte de culcare. Zaha-
rurile naturale care in-
tră în compoziția chimi-
că a mierii de albine per-
mit substanței responsa-
bile de inducerea stării 
de somnolență să ajungă 
mai repede la creier și să 
ne îmbunătățească mult 
calitatea somnului. 

Ceapă, pentru 
stările febrile

Ceapa constituie un 
bun remediu pentru scă-

derea febrei și reducerea 
transpirației când suntem 
răciți sau gripați. Pen-
tru problemele de sănă-
tate respiratorie, trebuie 
să amestecăm părți egale 
de suc de ceapă și miere 
de albine și să consumăm 
câte treipatru lingurițe 
de amestec, pe zi. Dato-
rită cantității importante 
de fier pe care o conține, 
ceapa este benefică și 
contra anemiei.

Usturoi, pentru 
tensiune și dureri 
de urechi 

Îl putem folosi ca an-
tibiotic natural cu mare 
încredere. Usturoiul ne 
reglează tensiunea ar-
terială, un lucru impor-
tant în zilele de toamnă, 
când gradele tot mai scă-
zute din termometre și 
alimentația nesănătoa-
să ne pot afecta grav să-
nătatea inimii. Dar, îl pu-
tem folosi cu încredere și 
pentru durerile de urechi. 
Pentru reglarea tensiunii, 
consumăm un cățel de 
usturoi pe zi. Consumat 
ca atare, crud, acesta are 
multiple beneficii și în ca-
zul infecțiilor căilor res-
piratorii. Picurăm câteva 
picături de suc de ustu-
roi (obținut prin pasarea 
unor căței de usturoi) di-
rect în ureche. 

Atenție! Virusurile sunt activate de capriciile vremii

Antiviralele naturale 
esenţiale sănătăţii, 
la sfârșit de toamnă

Lămâile 
sunt fructul ideal 

pentru această perioadă 
a anului. Consumul limonadei 

sau adăugarea de suc de lămâie în 
ceai, salată sau alte feluri de mâncare ne 

îmbunătățesc echilibrul intern al organismului, 
Un măr pe zi, ține medicul la distanță! Dar trei 

mere, consumate înaintea fiecărei mese ne cresc 
imunitatea și ne ajută să scăpăm și de kilogramele 

nedorite, 

Cartofii dulci sunt ideali în acest sezon. Ei sunt o sursă 
excelentă de antioxidanți, betacaroten, vitamina C și 
vitamina E, calciu, fier și potasiu, elemente de care 
avem atâta nevoie la sfârșitul toamnei, 

O ceșcuță de cafea caldă consumată la începutul 
zilei poate aduce nenumărate beneficii sănă

tății. Cafeina sti mulează creierul și sistemul 
nervos reducând riscul apariției stărilor 

de indispoziție și a durerilor de 
cap, specifice vremii.

Sfaturi utile zi de zi

Virusurile sunt activate de capriciile 
vremii și ne afectează la orice vârstă. Mai 
ales dacă nu avem un sistem imunitar 
foarte bun. Ce antivirale naturale trebuie 
să avem în casă pentru a combate 
îmbolnăvirile în această perioadă a 
anului?


