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SÃNÃTATE

Ia mai toarn-un pãhãrel, sã ne-nzdrãvenim niþel. .
n pahar sau douã de alcool pe zi îi
ajutã pe bãrbaþii care au suferit un
atac de cord sã-ºi revinã mai
repede ºi sã trãiascã mai mult, susþine un
studiu realizat la Brigham and Women’s
Hospital din Boston ºi publicat în
European Heart Journal. Cercetãrile au
arãtat cã felul de bãuturã consumat nu a
contat, însã s-a constat cã, în cazul marilor bãutori, ºansele de supravieþuire
erau egale cu cele ale abstinenþilor!
Studiul a fost efectuat pe mai bine de
1.800 de bãrbaþi care au supravieþuit
infarctului ºi a scos la ivealã faptul cã
indivizii care dãdeau zilnic pe gât douã
pahare de licoare bahicã aveau un risc de
deces cauzat de boli cardiovasculare cu
42% mai scãzut ºi cu 12 procente mai
puþine ºanse sã se stingã din viaþã din
oricare altã cauzã, comparativ cu restul
participanþilor. Cu toate acestea, existã
voci care pun la îndoialã rezultatele
spectaculosului studiu. Robert Bonow,
de la Northwestern Memorial Hospital,
susþine cã, din cauza metodei de cercetare, care s-a bazat pe declaraþii proprii
ale participanþilor, este foarte posibil sã
existe erori ºi cã nu ar trebui sã încurajeze persoanele care nu consumã alcool
sã capete acest obicei dupã ce au suferit
un atac de cord. Asta deºi un alt studiu,
coordonat de dr. Dana King de la
Universitatea din Carolina de Sud, a

U

demonstrat recent
–
analizând
dosarele medicale a
7.697 de persoane cu
vârste cuprinse între 45 ºi
64 de ani, urmãrite de-a
lungul a 10 ani- cã indivizii care consumã
alcool ocazional îºi
prelungesc durata de
viaþã ºi au cu 38%
mai puþine ºanse sã
sufere atacuri de cord,
chiar
dacã
sunt
supraponderali sau au alte
afecþiuni. Nu este prima
datã când medicii declarã cã
bãutorii moderaþi sunt mai sãnãtoºi decât abstinenþii. Dintre consumatorii ocazionali de alcool, cele
mai multe beneficii le-au avut cei care
consumau doar vin, graþie antioxidanþilor conþinuþi de struguri (care protejeazã inima). ªi asta nu e tot! Un alt
studiu, realizat de cercetãtorii de la
Universitatea din Illinois, SUA, a scos la
ivealã faptul cã oamenii care se relaxeazã consumând alcool se descurcã mai
bine în rezolvarea problemelor de
inteligenþã decât cei care nu au acest obicei. În cadrul experimentului, 40 de bãrbaþi au fost supuºi aceloraºi probe, doar
cã jumãtate dintre participanþi au con-

sumat douã halbe de bere înainte
de teste. Potrivit Daily Mail,
cei din grupul care
bãuse alcool au
rezolvat
cu
aproape 40%
mai multe
probleme
decât

ceilalþi, având
o medie de 12 secunde pentru fiecare
întrebare, comparativ cu 15,5 secunde
cât le-a trebuit celorlalþi pentru a rezolva
fiecare problemã. Specialiºtii considerã
cã alcoolul împiedicã gândirea analiticã,
permiþându-le gândurilor creative sã
preia comanda. În acest mod, oamenii
pot gãsi rapid soluþii inovatoare la problemele date.
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