
Laptele nepasteurizat bun pentru astm si alergii
Laptele nepasteurizat, dar si o serie de si derivati ai acestuia pot ajuta la prevenirea aparitiei astmului si a
alergiilor. Şi asta cu atat mai mult daca sunt consumati in primul an de viata. Potrivit unui studiu realizat
de sustin cercetatorii de la Institutul medical Karolinska, unul dintre cele mai mari centre din Suedia,
consumul frecvent de lapte integral poate creste riscul de a ne imbolnavi de cancer ovarian. Specialistii nu
recomanda alptele nefiert deoarece din cauza microbilor sau a bacteriilor pe care le contine, se poate
transforma intr-un pericol pentru sanatate. Oamenii de stiinta sunt de parere ca ar trebui gasita o
modalitate prin care laptele nepasteurizat poate fi sigur pentru consum, fara ca acesta sa-si piarda insa
proprietatile. Alte trei studii diferite demonstreaza faptul ca 10 grame de lactoza consummate zilnic
sporesc cu 20 la suta riscul suferi de unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer. O alta serie de studii
facute pe aceatsa tema, nu au reusit sa stabileasca insa daca riscul se datoreaza produselor lactate in
general sau numai lactozei. 
  
  Consumul de medicamente creste 
  
  Romanii folosesc tot mai multe medicamente. Cel putin asa sustin reprezentantii marilor companii
farmaceutice. Potrivit acestora, romanii cumpara din ce in ce mai multe medicamente. Drept urmare,
vanzarile la medicamente au crescut in prima parte a acestui an cu 30 la suta fata de aceeasi perioada a
anului trecut. Ponderea cea mai mare o au medicamentele fara prescriptii medicale. Cererea pentru
medicamente a crescut si datorita faptului ca numarul de prescriptii medicale este mai mare fata de anul
trecut. Farmacistii mai spun ca romanii apeleaza la medicamente nu doar in cazul afectiunilor severe, ci
si pentru cea mai mica durere. Cel mai bine vandut medicament ramane aspirina. Conform unui studiu
realizat de Fundatia Ozone, mai mult de 70 la suta dintre romani isi administreaza medicamente fara a
consulta un specialist. Potrivit medicilor, cele mai multe medicamente sunt consumate de bolnavii care
sufera de afectiuni cardio-vasculare si diabet. Acestia sustin ca, de exemplu, pentru un bolnav cronic, un
tratament contine minim trei medicamente, ceea ce inseamna aproximativ 1080 de comprimate pe an.
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