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Fumatul duce la 
apariția cancerului 

Fumatul crește riscul 
de deces cu până la 58% 
prin dezvoltarea canceru-
lui. Țigara conține peste 
60 de substanțe capabi-
le să afecteze ADN-ul și 
să determine celula să se 
transforme în celulă can-
ceroasă. Dependența es-
te dată de nicotină - ca-
re, administrată în mod 
regulat, face ca recep-
torii din creier să se 
obișnuiască să stimule-
ze producția de dopami-
nă (hormonul fericirii) și 
să ceară cantități tot mai 
mari pentru a produce 
efectul plăcut. 

Lipsa somnului 
duce la demență   

Somnul insuficient 
sau care nu este odih-
nitor afectează sistemul 
cardiovascular, scade pu-
terea de concentrare și 
crește riscul de obiezita-
te. Studiile efectuate pâ-
nă acum arată că, persoa-
nele care nu dorm îndea-
juns sunt mai predispuse 
decât celelalte la a suferi 
de demență la bătrânețe. 

Lipsa somnului modifică 
dramatic creierul. Nivelul 
ridicat al hormonilor de 
stres cauzat de insomnie 
crește și riscul accidentu-
lui vascular și hipertensiu-
nii arteriale. 

Dieta 
dezechilibrată și 
alcoolul afectează 
grav inima 

O dietă săracă în 

nutrienți duce inevitabil 
la anemie, căderea păru-
lui, modificări ale ciclului 
menstrual la femei, de-
presie, dificultate de con-
centrare, scăderea zahă-
rului din sânge, capaci-
tate scăzută de apărare 
a organismului în fața vi-
rusurilor sau bacteriilor și 
chiar supraponderalitate 
în anumite cazuri. La po-
pul opus, dieta bogată în 
grăsimi este responsabilă 

de acumularea de grăsimi 
pe vasele de sânge. Ate-
roscleroza cum mai este 
denumită aceasta, poa-
te da complicații precum 
anevrismul, atacul de 
cord sau accidentul vas-
cular.  De asemenea, al-
coolul privează de oxi-
gen ficatul, celulele cardi-
ace și nervoase ducând la 
creșterea tensiunii arteri-
ale și a comportamente-
lor agresive. 

sănătate

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Vești bune pentru pacienții din București-Ilfov! 
Spitalul Colentina, din Capitală, se extinde. Grație 
unui proiect al Consiliului General al Municipiului 
București, aici va fi construită o nouă unitate 
sanitară cu cel puțin 300 de paturi. 

Ştiţi la ce riscuri 
vă expuneţi dacă nu 
renunţaţi la stilul de 
viaţă dezechilibrat? 

Fumatul, somnul insuficient, dieta 
deficitară și consumul excesiv de alcool 

sunt factori de risc pentru numeroase 
boli grave. Infarctul miocardic, 

accidentul vascular, diabetul, cancerul 
sunt strâns legate de așa-numitele vicii 

și vă pot scurta viața.

Fiind un produs care „nu trebuie administrat 
intempensiv“, Ministerul Sănătății va demara o 
campanie de informare cu privire la utilizarea 
pastilelor care ne protejează de radiații, în 
eventualitatea unui atac cu bomba nucleară. 

Campanie de 
informare privind 
administrarea 
pastilelor cu iod 

Deși nu exclude 
existența unor cazuri de 
autoadministrare a iodu-
rii de potasiu, ministrul 
Sănătății, dr. Alexandru 
Rafila consideră că ma-
joritatea oamenilor pot 
înțelege că aceste pasti-
le nu trebuie luate imedi-
at după ce au fost primi-
te și pledează pentru in-
formarea populației în 
acest sens. „În spațiul pu-
blic au fost foarte multe 
discuții legate de un po-
sibil incident în Ucraina, 
având în vedere situația 
de acolo. Multă lume își 
aduce aminte de situația 
din anul 1986 și Ministe-
rul Sănătății s-a pregă-
tit în acest sens, a reușit 
împreună cu Administrația 
Rezervelor de Stat și An-

tibiotice Iași să produ-
că o cantitate suficientă 
de iodură de potasiu pen-
tru toată populația Româ-
niei. Și, având în vedere, 
mă rog, tradiția în Româ-
nia că dacă primești ce-
va trebuie să-l și consumi, 
există această îngrijorare 
și în rândul profesionștilor 
din sănătate și noi avem 
această îngrijorare. Și o să 
facem în perioada urmă-
toare o campanie de dis-
tribuire a acestor micro-
comprimate de iod, pen-
tru că vrem să fim siguri 
că ele vor fi păstrate și nu 
vor fi administrate decât 
dacă este cazul“, a spus 
ministrul Alexandru Rafi-
la, la o întâlnire cu mem-
brii Consiliului Național al 
Audiovizualului. 

Spitalul Colentina 
se extinde 

„Extinderea corpuri-
lor existente constă în im-
plementarea unui corp de 
spital tip monobloc par-
țial, în cadrul unui spital 
pavilionar, reducerea de-
ficiențelor constatate în 
sistemul pavilionar (...). 
Corpul de spital va fi legat 
funcțional de pavilioanele 
G și K“, se arată în proiec-
tul de act normativ. Noul 
corp va avea așadar, mi-

nimum 300 de paturi, din-
tre care 35 pentru Anes-
tezie și Terapie Intensi-
vă, 35 pentru spitalizare 
de zi, iar 230 vor fi des-
tinate spitalizării conti-
nue și va fi configurat pe 
șase secții medicale. Vor 
mai fi înființate și patru 
blocuri operatorii, fiecare 
cu minimum șase săli de 
operație, atașate secțiilor 
medicale.
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