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Ministerul Sănătății încearcă să găsească 
soluții pentru accelerarea campaniei 
de vaccinare, la nivel național. Lunea 
trecută, pe 25 octombrie, ministrul a 
susținut o videoconferință împreună cu 
reprezentanți ai Comitetului National 
de Coordonare a Activităților privind 
Vaccinarea Împotrivă COVID-19 şi cei ai 
structurilor asociative ale administrației 
publice locale, în cadrul căreia a evidențiat 
necesitatea vaccinării persoanelor de la 
sate, în special a celor care provin din 
familii defavorizate. 

1Mâncăm un măr 
pe zi fără să-l 

decojim 

Un măr pe zi ne ţi-
ne departe de medic, da-
că nu-l decojim. Specia-
liştii de la Universitatea 
Cornell din Statele Unite 
ale Americii atrag atenţia 
asupra faptului că în coajă 
se află partea cea mai bu-
nă din fruct. Aceasta are 
capacitatea de a combate 
dezvoltarea celulelor can-
ceroase la nivelul pieptu-
lui, colonului şi ficatului.

2 Adăugăm puţin 
fistic în salate 
Este cunoscut faptul 

că un nivel ridicat de co-
lesterol ne îmbolnăveş-
te inima. 30 de grame de 
fistic, adăugate în sala-
te în loc de sosurile grele 
ne ajută să scădem coles-
teroul cu 14%. Este ne-
voie să consumăm fistic 
cel puţin patru săptămâni 
consecutive. 

3 Consumăm mai 
multe ouă 
Morcovul, zarzavatu-

rile, fructele şi legume-
le verzi sunt ideale pen-
tru a avea o vedere bună. 
Dar organismul absoarbe 
mai bine substanţele din 
ouă, ne explică specialiş-
tii de la Universitatea Tu-
fts, din SUA. 

4 Mirosim 
lavandă şi 

rozmarin
Medicii au descope-

rit că uleiul esenţial din 
aceste plante este elixi-
rul tinereţii. Mirosind timp 
de cinci minute lavandă şi 
rozmarin vom avea som-
nul mult mai liniştit peste 
noapte şi vom fi mai calmi 
în timpul zilelor aglomera-
te de lucru. Să nu uităm 
că organismul are nevoie 

de somn mai mult decât 
de mâncare. Odihna insu-
ficientă ne face vulnera-
bili în faţa bolilor. În plus, 
concentraţiile mari de roz-
marin şi cele  mici de la-
vandă ne ajută organis-
mul să lupte cu radicalii li-
beri responsabili de îmbă-
trânirea precoce. Asta în-
seamnă că, în acest mod, 
ne menţinem tineri mai 
mult timp. 

5 Ne sărutăm 
partenerul mai 

des 
Sărutul este sănătate 

curată aşa că, dacă avem 
un partener de viaţă, nu 
trebuie să lăsăm să trea-
că nici măcar o zi fără 
 să-l sărutăm. Saliva cură-
ţă dinţii de bacteriile care 
duc la apariţia cariilor. Cei 
care nu au un iubit, pot 
apela la guma de meste-
cat fără zahăr. Efectul es-
te aproape acelaşi. 

6 Stăm aproape 
de prieteni 
Cele mai recente cer-

cetări în domeniu ara-
tă că persoanele care îşi 
ţin prietenii aproape sunt 
cu 25% mai fericite decât 
cele care păstrează legă-
tura cu aceştia doar pe in-

ternet sau vorbind la te-
lefon. 

7 Ne facem timp 
şi pentru noi 
Este extrem de im-

portant să ne rezervăm 
un pic de timp numai pen-
tru noi. Ritmul alert în ca-
re trăim şi mai ales stre-
sul generat de situaţia 
pandemică din ultimii doi 
ani, ne fac să uităm de 
noi, să pierdem conexiu-
nea cu propriul suflet. De 
aceea, trebuie să învăţăm 
să ne ascultăm pe noi în-
şine, să ne clarificăm ne-
voile şi dorinţele proprii. 

8 Ne verificăm 
pulsul şi ne 

relaxăm 
Verificarea pulsului în 

fiecare zi, este obligatorie 
în această perioadă. Pul-
sul neregulat apare du-
pă un atac de cord, lucru 
care trebuie să ne trimi-
tă de urgenţă la medicul 
cardiolog. De asemenea, 
relaxa rea este esenţială. 
Zilnic, trebuie să ne retra-
gem într-un loc liniştit în 
care să ne gândim doar 
la ceea ce ne relaxează, 
poate la valurile marii, la 
o plajă pustie, o pădure 
încântătoare, ciripitul pă-

sărilor etc. 

9 Ne detoxifiem 
organismul cât 

mai des 
Purificarea organismu-

lui cât mai des este esenţia-
lă. În plus, trebuie să consu-
măm cât mai multe alimen-
te bogate în fibre pentru ca 
aparatul digestiv să func-
ţioneze normal. Detoxifie-
rea ne ajută şi la prevenirea 
anumitor tipuri de cancer. 

10 Facem 
exerciţii de 

memorie 
Indiferent de vârstă, 

stimularea memoriei tre-
buie să reprezinte o pre-
ocupare tot mai frecven-
tă pentru noi, mai ales da-
că lucrăm sau învăţăm de 
acasă şi suntem tentaţi să 
ne ocupăm doar de servi-
ciu şi de treburile gospo-
dăreşti. De exemplu, pu-
tem rezolva un puzzle, pu-
tem încercă să învăţăm ce-
va nou, cum ar fi, croitorie, 
fotografie digitală ş.a.m.d., 
putem citi cărţi, ne putem 
testa abilităţile de profe-
sori, învăţându-i pe alţii lu-
cruri pe care noi le ştim de-
ja, putem învăţa să cântăm 
la un instrument, să dan-
săm etc. 

10 trucuri 
pentru îmbunătățirea sănătății

Pandemia de COVID-19 este un motiv în plus pentru a ne întări sistemul imunitar în 
această perioadă. Poate mai mult decât oricând, se impune să renunțăm la obiceiurile 

alimentare nesănătoase şi la stilul de viață dezechilibrat, pentru a ne îmbunătăți 
tonusul considerabil. Iată câteva gesturi mărunte care ne ajută să fim mai sănătoşi şi să 

trecem cu bine peste aceste vremuri grele! 
Ministrul Sănătății, 
Cseke Attila: 

„Trebuie să 
ducem vaccinul 
mai aproape de 
oameni, mai ales 
în zonele rurale”

„În cele trei zile, la 
„Maratonul vaccinării” din 
Bucureşti, oamenii au ară-
tat deschidere pentru vac-
cinare atunci când am 
mers către ei. Aceste eve-
nimente trebuie replica-
te şi în localităţile mai mi-
ci. Este nevoie de o no-
uă abordare pentru acce-
lerarea campaniei de vac-
cinare, mai ales în zone-
le rurale. Trebuie să du-
cem vaccinul mai aproa-
pe de oameni”, a declarat 
Cseke Attila în cadrul vi-
deoconferinţei. La rândul 
lor, reprezentanţii Ministe-
rului Apărării Naţionale au 
anunţat că sistemul medi-
cal militar vă creşte capa-
citatea de vaccinare împo-
triva COVID-19 , la ordinul 
ministrului Apărării Naţio-
nale, Nicolae Ciucă. „În-
cepând de miercuri (n.r. – 
27 octombrie), va fi extins 
programul de funcţionare, 
respectiv de la ora 08:00 
până la 20:00, de luni pâ-

nă duminică, al centrelor 
de vaccinare care funcţi-
onează în cele 11 spita-
le militare din Bucureşti, 
Braşov, Cluj-Napoca, Con-
stanţa, Craiova, Focşani, 
Galaţi, Iaşi, Piteşti, Sibiu 
şi Timişoara, la care se 
adaugă Institutul Naţio-
nal de Medicină Aeronau-
tică şi Spaţială „Gl. Aviator 
Victor Atanasiu” şi Centrul 
de Diagnostic şi Tratament 
Ambulatoriu al Armatei 
(CMDTA) „Acad. Ştefan 
Milcu”, din Bucureşti. 

Populaţia generală 
care doreşte să se vacci-
neze se poate programa 
prin platforma unică ori se 
poate prezenta, la orice 
oră, în intervalul de func-
ţionare, fără programare. 
Persoanele imunizate vor 
fi înregistrate direct în Re-
gistrul Electronic Naţional 
al Vaccinărilor şi vor primi 
adeverinţa de vaccinare, 
conform procedurilor”, in-
formează MapN.  


