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Cum v\ pute]i programa la spitale on-line [i prin telefon
Ca urmare a pandemiei care, prac-

tic, a paralizat mare parte din activi-
tatea medicală, pacienții cu boli cron-
ice, și nu numai, ajung tot mai greu 
la medicii din spitale. Cu atât mai 
mult cu cât, la toate spitalele s-au 
impus restricții de acces în clinicile 
de specialitate. Au dispărut oamenii 
de pe holurile spitalelor, dar asta nu 

înseamnă, nici pe departe, că au 
dispărut și bolile. Din contră, pe 
lângă teama, oarecum justificată, că 
se pot îmbolnăvi de COVID-19 chiar 
în unitățile medicale, mulți dintre 
pacienți nu știu cum să ia legătura cu 
medicii lor curanți sau pur și simplu 
să se programeze pentru o 
consultație.  

„Cumva, această problemă a exis-
tat și înainte de pandemie. Tocmai de 
aceea, încă de la mijlocul anului tre-
cut, Casa Județeană de Asigurări de 
Sănătate Iași (CJAS) a introdus, în 
contractul cu spitalele, o clauză prin 
care am solicitat ca fiecare unitate 
medicală să ne transmită modalitatea 
prin care pacienții se pot programa 

pentru consultații, respectiv prin tele-
fon și/sau on-line. Evident, inclusiv 
cu obligativitatea să-și pună aceste 
informații pe paginile lor de 
prezentare. Dar, clar, acum, ca 
urmare a pandemiei care, practic, ne-
a schimbat tuturor viața, faptul că 
oamenii se pot programa la medic 
on-line sau la telefon reprezintă un 

ajutor în plus pentru aceștia“, a 
explicat ec. Radu Țibichi, Directorul 
General al CJAS Iași.  

Menționăm că toate unitățile med-
icale din tabelul de mai jos se află în 
contract cu CJAS Iași, acest lucru 
însemnând că accesul pacienților la 
asistență medicală este gratuit, 
indiferent dacă vorbim de spitale de 

stat sau private, cu condiția să aibă 
trimitere de la medicul de familie. În 
situația în care pacientul se 
internează la un spital privat, acesta 
va primi asistență medicală gratuită, 
în condițiile deja menționate, însă va 
trebui să plătească cheltuielile hote-
liere, care nu sunt decontate de 
CJAS.

1) Prelungește viața 
Un studiu, prezentat luna trecută 

la Sesiunile Științifice ale Asociației 
Americane a Inimii, și care a presu-
pus analiza datelor dietetice de la 
peste 570.000 de oameni din SUA, 
Italia, China și Iran, a arătat că adulții 
care au consumat lunar cel puțin un 
ardei iute, uscat sau proaspăt, timp de 
aproape 20 de ani au obținut:  

- o reducere relativă de 26% a 
mortalității din cauza cardiovascu-
lare; 

- o reducere relativă de 23% a 
mortalității prin cancer; 

- o reducere relativă de 25% a 
mortalității prin toate cauzele. 

Cercetătorii nu sunt siguri de ce, 
dar cred că un anumit credit se poate 
datora nutrienților ardeilor și puterii 
lor de a combate inflamația și obezi-
tatea. Cercetări anterioare au arătat că 
ardeiul iute are un efect antiinflama-
tor, antioxidant, anticancerigen și de 
reglare a glicemiei datorat capsaicinei 
- ceea ce conferă ardeiului iute gustul 
său caracteristic. 

2) Accelerează metabolismul 
Capsaicina joacă un rol critic la 

om și are multiple beneficii pentru 
sănătatea metabolică, în special pen-
tru pierderea în greutate la persoanele 
obeze, constată un studiu din 2017. 
Cercetătorii spun și că în majoritatea 
studiilor despre ardeiul iute nu au 
fost observate efecte adverse la cap-
saicina. Ei notează, pe post de con-
cluzie, că suplimentele dietetice de 
ardei iute sau chiar aditivi alimentari 
bazați pe ardei iute, cu dozare ideală, 
ar putea fi benefice.  

3) Ajută la controlul durerii 
Capsaicina declanșează o senzație 

de căldură în celulele nervoase care în 
mod normal strigă: „Durere!” Mesajul 
către creier însă spune: „Fierbinte!” 
atunci când mănânci ardei iute. Acest 
truc de comutare a semnalului a fost 
folosit de secole pentru a ajuta la con-
trolul durerii. Capsaicina, de fapt, 
calmează nervii, mușchii și 
articulațiile, arată un studiu din 2015. 

4) Capsaicina calmează artrita și 
durerea fibromialgică 

Capsaicina este super-ingredientul în 
multe creme, loțiuni și plasturi care 
provoacă căldură, pentru a elimina 
rapid durerea. Într-un studiu din 2002, 
spre exemplu, ardeiul iute a redus la 
jumătate disconfortul cauzat de artrită și 
fibromialgie în doar câteva săptămâni. 
Rezultatele altor studii au fost mai puțin 
convingătoare, sugerând că capsaicina 
funcționează cel mai bine atunci când 
este asociată cu un alt analgezic.  

5) Luptă împotriva cancerului 
În laborator, capsaicina pare să 

distrugă celulele legate de peste 40 
de tipuri de cancer, inclusiv can-
cerul colorectal (dovedit și în studi-
ul acesta), ficat, plămâni (dovedit și 
în acest studiu), pancreas și 
leucemie. Produsul chimic picant 
modifică modul în care acționează 
unele gene legate de celulele can-
ceroase și chiar le oprește din 
creștere.  

6) Colecție de vitamine și 
antioxidanți 

Dincolo de efectele discutat, 
Ardeii iuți oferă avantaje majore 
pentru sănătate. În ceea ce privește 
vitamina C, au de 3 ori mai multă 
decât portocalele. Sunt, de aseme-
nea, bogați în vitaminele A, B și E. 
Unele studii sugerează că, capsaici-
na, acționează ca un antioxidant 
pentru a vă proteja celulele și ajută 
la reducerea inflamației.

Ardeiul iute: 6 beneficii  
incredibile pentru s\n\tate


