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Ministrul Sănătății, 
Alexandru Rafila: 

„Fiecare 
cetățean să aibă 
la domiciliu un 
pulsoximetru și 
un termometru” 

În contextul apropierii valului cinci al 
pandemiei de COVID-19, care va fi 
generat în special de varianta Omicron 
despre care se știe că se transmite mult 
mai repede decât tulpinile de virus care 
au circulat până acum, ministrul Sănătății, 
prof. dr. Alexandru Rafila, ne îndeamnă 
să avem acasă o trusă medicală cu un 
minimum de dotări, cu ajutorul căreia să 
putem preveni formele grave de boală. 

De asemenea, minis-
trul de resort ne amintește 
cât de importantă este ad-
ministrarea vaccinului anti 
   SARS-CoV 2. „Important 
este ca fiecare cetățean 
să aibă o mică trusă la 
domiciliu, care să facă po-
sibilă monitorizarea bo-
lii. Este foarte simplu, un 
pulsoximetru și un termo-
metru, care sunt utile să 
le avem la domiciliu. Con-
tinui să susțin și eu și toți 
colegii mei, profesioniști 
din sistemul de sănătate 
publică, vaccinarea previ-
ne formele severe și de-
cesele. Avem dovada că 
numărul deceselor este 
de zece ori mai mic în ca-
zul persoanelor vaccinate, 
față de persoanele nevac-
cinate, transmiterea este 
mai mică, chiar dacă este 
posibilă», a spus ministrul 
Sănătății, prof. dr. Alexan-
dru Rafila.  

Tratament, doar 
la recomandarea 
medicului

Ministrul a mai sub-
liniat și importanța res-
pectării măsurilor de pro

tecție sanitară, respec-
tiv distanțarea fizică, igi-
ena personală, purtatea 
măștii și testarea pentru 
COVID-19. „Testarea este 
un element esențial, pe 
care îl încurajăm în toa-
te felurile, fie că discu-
tăm de persoanele simp-
tomatice sau contacți, fie 
că discutăm de testarea 
voluntară. Poți să te tes-
tezi și singur dacă urmea-
ză să ai contact cu o per-
soană vulnerabilă, mai 
ales nevaccinată”, a mai 
spus Rafila. Medicul a fă-
cut precizări și cu privi-
re la „discuția rapidă” cu 
medicul de familie în ca-
zul oricăror simptome ca-
re ar putea să sugereze 
această boală și a atras 
atenția asupra pericolu-
lui pe care îl reprezintă 
automedicația cu antivi-
rale. „Nu tratamentului 
cu antibiotice, nu trata-
mentului cu antivirale, ca-
re pot fi toxice, ci doar la 
recomandarea medicului. 
Antiviralele pot fi admi-
nistrate pentru o perioa-
dă limitată numai persoa-
nelor eligibile”, a mai spus 
ministrul Sănătății.   

Fripturi, piftii, sarmale, cârnați, caltaboși, cozonaci și, bineînțeles, prajituri și torturi 
asezonate cu vin și șampanie din belșug, în noaptea dintre ani. Toate aceste delicii 
care ne-au desfătat de sărbători le resimțim acum, când încercăm să închidem nasturii 
la haine și când revenim la serviciu, lipsiți de energie. Iată  sfaturile nutrițio niștilor 
Clinicii Medcenter pentru pierderea kilogramelor nedorite, acumulate de sărbători și 
revigorarea după ospățurile de Crăciun și Revelion! 

după festinul de sărbători

 Includeți fibre din belșug în dieta 
post-sărbători!

Acestea ajută la menținerea senzației de sațietate, 
reglează tranzitul intestinal și reduc nivelul colestero-
lului. Printre alimentele bogate în fibre și pe care ar 
trebui să le includeți în alimentație atunci când vreți 
să slăbiți se numără în primul rând fructele și legume-
le: mere, citrice, fasole, mazăre și morcovi. Lista es-
te completată de orezul brun, avocado, cereale inte-
grale, nuci, linte, țelină și sfeclă roșie. Nu ezitați să le 
includeți în meniul zilnic întrucât fibrele ajută la detoxi-
fierea organismului și la curățarea colonului.

 Înlocuiți zahărul cu mierea! 
Mierea este răspunsul sănătos la pofta de dul-

ce care ne chinuie uneori. După festinul de sărbători, 
înlocuiți zahărul, principalul vinovat de kilogramele în 
plus, cu miere. Aceasta conține antioxidanți, inhibă 
apariția anumitor tipuri de cancer și, în combinație cu 
zeama de lămâie, favorizează arderea grăsimilor și de-
toxifierea organismului. Rețineți! Când nivelul de za-
hăr din sânge crește, insulina transformă tot excesul 
de energie în grăsime, care se depune în general în 
zona abdominală. Astfel apare un cerc vicios, organis-
mul resimte din nou senzația de foame și se supraali-
mentează.

 Faceți mișcare! Sportul este un 
aspect imposibil de ignorat pentru un 
stil de viață sănătos

Chiar dacă programul prea încărcat nu va permi-
te întotdeauna să mergeți la sala de fitness, aveți o 
mulțime de alternative la îndemână pentru a depune 
efortul fizic de care aveți atâta nevoie. Mersul pe jos, 
urcatul pe scări, genuflexiunile și câteva mișcări de ae-
robic, realizate chiar în fața televizorului, pentru a nu 
vă plictisi, vor ajuta la o mai bună funcționare a inimii 
și a plămânilor.

Topsfaturi 
sănătoase, 5 

 Beți multă apă!

Hidratarea este extrem de importantă și are un rol 
esențial în curele de slăbire, dar și în menținerea 
sănătății organismului.  Consumul a doi litri de 
apă pe zi grăbește eliminarea toxinelor din orga-
nism, îmbunătățește funcționarea ficatului și ajută la 
menținerea senzației de sațietate.

 Ajustați lista de cumpărături! 

În primul rând, nu intrați in supermarket fără să 
mâncați. Foamea o să vă trimită direct la raionul de 
alimente tip fastfood și dulciuri. De asemenea, este 
important să vă faceți timp pentru a lua masa în tih-
nă: mâncați încet, mestecați fiecare îmbucătură de 30
40 de ori. În felul acesta, vă veți sătura mai repede, iar 
alimentele vor ajunge în stomac foarte bine mărunțite 
și vor fi mai ușor de digerat.


