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Reguli simple pentru o inimã sãnãtoasã
SÃNÃTATE

Cei mai mulþi români, circa 60%, mor din
cauza bolilor cardiovasculare, avertizeazã
medicii, recomandând un set de reguli pentru a proteja inima de pericole: evitaþi obezitatea, mâncaþi carne albã ºi multe cruditãþi, rãriþi cafelele, faceþi sport, dormiþi
bine ºi renunþaþi la fumat (Centrul Naþional
pentru Renunþarea la Fumat anunþã cã
“simpla expunere la fum de tutun câte 30
de minute pe zi creºte riscul de infarct miocardic acut cu 30%”). Ei bine, revista
Men’s Health vine ºi cu alte propuneri, ce
pot pãrea amuzante, dar care ºi-au dovedit
eficacitatea: 1. Consumaþi carne de vitã,
deoarece conþine seleniu, care întãreºte sistemul imunitar. În plus, jumãtate din
grãsimile din ea sunt dintre cele sãnãtoase,
mononesaturate, care fac bine inimii. 2
Urmãriþi filme de groazã! Ele vã cresc pulsul ºi dau un ”restart” inimii. 3. Înotaþi Cercetãtorii britanici spun cã doar 50 de
calorii pierdute astfel reduc cu 62 % riscul
de instalare a bolilor de inimã. 3. Mâncaþi
nuci! Ele ajutã la scãderea colesterolului
rãu. 4. Beþi suc de meriºor! Cercetãtorii de
la Universitatea Scranton au descoperit cã
voluntarii care au consumat câte 3 pahare
de suc pe zi timp de o lunã aveau un nivel
mai mare al colesterolului bun cu 10 procente faþã de restul, astfel încât riscul
apariþiei bolilor de inimã scãdea cu pânã la
40%. Aveþi însã grijã ca sucul sã fie natural ºi fãrã zahãr! 5. Luaþi-vã un câine! Nu
doar cã veþi face mai multã miºcare plimbându-l, ci veþi uita ºi de stres. 6. Scãpaþi de
mãseaua de minte! Aproape 65% dintre
oameni au mãcar o mãsea de minte prost
aliniatã, care nu va ieºi la suprafaþã niciodatã. În schimb, va cumula bacterii ºi se va
infecta. Cum mãseaua nu e funcþionalã,
mai bine o scoateþi preventiv. 7. Gãsiþi-vã
prieteni la serviciu! Cercetãtorii de la
Universitatea St. Johns au monitorizat 70
de poliþiºti din New York ºi au constatat cã
aceia care aveau prieteni la locul de muncã
se bucurau de o tensiune sangvinã mai
micã ºi de o inimã mai sãnãtoasã decât singuraticii. 8. Mergeþi mai des la toaletã!
Cercetãtorii de la Universitatea din Taiwan
spun cã o vezicã plinã nu doar adunã bacterii ºi toxine, ci ºi creºte numãrul bãtãilor
inimii cu 9 pe minut. Asta poate duce chiar
ºi la infarct. 9. Spãlaþi-vã corect pe dinþi!
Pe lângã periajul de douã ori pe zi, folosind
ºi aþa dentarã ºi apa de gurã, reduceþi semnificativ numãrul de bacterii care cresc
riscul de atac de cord cu 200-300%, spun
cercetãtorii de la Universitatea din Buffalo.
În plus, potrivit Societãþii Americane pentru Sãnãtatea Inimii, detartrajul anual
reduce riscul de infarct cu 24%. Pentru cei

care totuºi au devenit cardiaci, existã ºi o
veste bunã: un medicament nou, care
scade ritmul bãtãilor inimii ºi
îmbunãtãþeºte capacitatea de a pompa
sânge, scade cu 40% riscul de deces.
Ivabradina (ingredientul activ din medicamente precum Procoralan, Servier) era

pânã acum folositã în tratarea anginei pectorale cronice în 27 de þãri europene (printre care ºi România). Conform publicaþiei
britanice Daily Mail, medicamentul a redus
rata mortalitãþii cu 39% în cadrul mai multor teste pe suferinzi de insuficienþã cardiacã.
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