
22 27 noiembrie -  03 decembrie 2017www.jurnaluldeilfov.rosănătate

Ministerul Sănătății 
susține că va aloca pes-
te 41 milioane de lei pen-
tru derularea Programu-
lui Național de Prevenire, 
Supraveghere și Control 
al Tuberculozei. Banii vor 
fi folosiți pentru asigura-
rea accesului la diagnostic 
și tratament corect pen-
tru toți pacienții afectați 
de tuberculoză, inclusiv 
tuberculoză multidrog re-
zistentă (MDR/XDR). “În 
prezent, sunt  disponibile, 
în  lista de medicamente 

compensate 100%  care 
se acordă bolnavilor incluși 
în Programul național de 
tratament al bolnavilor cu 
tuberculoză, un număr 
de 21 denumiri comune 
internaționale (DCI), uti-
lizate în tratamentul bol-
navilor cu TB BK sensibi-
lă sau multidrog – rezis-
tentă. Până la finalul aces-
tui an, Ministerul Sănătății 
va elabora o Hotărâre de 
Guvern prin care un nu-
măr de 9 DCI-uri necesa-
re în tratamentul tubercu-

lozei, asigurate până acum 
prin finanțare externă, vor 
fi introduse în lista de me-
dicamente compensate 
și gratuite. Pentru aces-
te medicamente, la cere-
rea Ministerului Sănătății, 
Agenția Națională de Me-
dicamente și Dispozitive 
Medicale a parcurs pro-
cedura de evaluare a teh-
nologiilor medicale (HTA). 
Astfel, va fi acoperit inte-
gral tratamentul necesar 
pacienților cu afecțiuni TB, 
inclusiv tuberculoză mul-
tidrog rezistentă, conform 
ghidului național elaborat 
pe baza recomandărilor 
OMS. Ministerul Sănătății 
a finalizat anul acesta pro-
cedura de achiziție publi-
că centralizată pentru fur-
nizarea mediilor de cultu-

ră necesare diagnosticu-
lui TB în mediul lichid, in-
clusiv a unor teste gene-
tice, iar până la sfârșitul 
anului va iniția procedura 
de achiziție publică cen-
tralizată pentru medica-
mentele antituberculoa-
se ale căror acorduri-ca-
dru expiră în septembrie 
2018, precum și a medica-
mentelor care vor fi inclu-
se în lista de medicamen-
te compensate și gratui-
te prin HG. Până la finali-
zarea achiziției centraliza-
te a celor 9 DCI-uri, în caz 
de nevoie,  fiecare unitate 
sanitară care asigură tra-
tamentul bolnavilor cu tu-
berculoză MDR/XDR poate 
achiziționa medicamentele 
din bugetul pe 2018 alo-
cat Programului Național 

de Prevenire, Suprave-
ghere și Control al Tuber-
culozei”, anunță Ministe-
rul Sănătății, printr-un co-
municat de presă. În ve-
derea asigurării accesului 
la diagnostic și tratament 
corect pentru toți pacienții 
TB inclusiv TB MDR/XDR, 
în absența finanțării ex-
terne, Ministerul Sănătății 
are în vedere și alte mă-

suri, printre care testarea 
rapidă pentru TB a 15.000 
de persoane din grupurile 
la risc, precum și asigura-
rea tratamentului și a su-
portului psihologic și so-
cial pentru un număr de 
600 de bolnavi TB MDR/
XDR în cadrul unui pro-
iect cu finanțare norvegia-
nă, al cărui buget este de 
10.000.000 de euro.

Ministerul Sănătății dă asigurări: 

Vești bune pentru românii cu tuberculoză! 
Ministerul Sănătății (MS) va dubla bugetul 
Programului Național de Prevenire, Supraveghere 
și Control al Tuberculozei, astfel încât toți bolnavii 
să beneficieze de tratamente compensate sau 
gratuite. 

Toți bolnavii de tuberculoză vor primi medicamente 
gratuite sau compensate, anul viitor

An de an, spitalele în-
registrează în această pe-
rioadă o creștere a numă-
rului de pacienți cu 40% 
comparativ cu restul anu-
lui. În ceea ce privește 
problemele de sănăta-
te care duc la acest pro-
cent alarmant există dife-
rite situații. Pe de o parte 
sunt pacienți care doresc 
să rezolve acum anumi-
te probleme pe care le-au 
amânat în timpul anului, 
de exemplu kilogramele 

în plus sau în minus, tul-
burările metabolice diver-
se (un colesterol mai ma-
re, o gută supărătoare, 
un acid uric mai crescut). 
Multe persoane își propun 
să înceapă un stil de viață 
mai corect, mai sănătos, 
odată cu începerea Postu-
lui Crăciunului. 

“Există însă și o se-
rie de afecțiuni care se 
agravează odată cu insta-
larea frigului, din cauza 
incapacității organismului 

de a se adapta la schim-
bările acestui sezon. Ast-
fel, cele mai frecvente 
neplăceri apar pe fondul 
unei alimentații incorec-
te, fără vitamine, minera-
le, antioxidanți (în speci-

al decompensări ale apa-
ratului respirator, alergii) 
sau acutizări ale bolilor 
metabolice pe fondul ex-
ceselor alimentare, (mai 
ales de sărbători - pan-
creatite, atacuri de gută, 

decompensări ale diabe-
tului zaharat, episoade de 
hipertensiune, crize de tip 
colică biliară sau renală 
etc.)”, spune dr. Luminița 
Florea – medic specialist 
diabet, nutriție și boli me-
tabolice în cadrul Centru-
lui ProVita.

Traheobronșita 
afectează în 
special copiii care 
merg la creșă sau 
la grădiniță

Așa cum era de 
așteptat, odată cu intra-
rea în sezonul rece crește 
și numărul pacienților care 
se prezintă la medic pentru 
afecțiuni virale ale tractului 
respirator, iar majoritatea 
sunt de tip traheobronșită 
acută. “Cea mai afectată 
categorie de vârstă este 
grupa 2 - 4 ani, respectiv 
copiii care se află în primul 
sau al doilea an de colec-
tivitate și la care sistemul 
imunitar este încă în for-
mare”, ne explică dr. Malvi-
na Petrov, medic specialist 
pediatru în cadrul aceleiași 
clinici.

Entorsele și 
fracturile vin 
odată cu poleiul

Vremea nefavorabilă, 
zăpada și poleiul cauzea-
ză, de asemenea,  nume-
roase entorse și fracturi, 
mai ales în rândul persoa-
nelor de vârsta a treia. Și 
pentru că intrăm în luna 
sărbătorilor, trebuie spe-
cificat și faptul că aces-
tea nu sunt pentru toată 
lumea un motiv de bucu-
rie. În perioada respectivă 
se vor agrava depresiile în 
rândul celor care deja au 
astfel de probleme.

Bolile care se agravează în sezonul rece
Sezonul rece este momentul în 

care ne bucurăm de frumusețea 
sărbătorilor. Din păcate, încă 

de la debutul acestei perioade 
primim și semnalul de instalare a 

unor probleme de sănătate. Ce 
afecțiuni se agravează în sezonul 
rece? Care sunt cele mai afectate 
categorii de vărstă și, mai ales, ce 

recomandă specialiștii pentru a 
preveni bolile specifice? 

 Ce categorii de vârstă sunt cele mai afectate și cum pot fi evitate?  

Pentru a preveni aceste categorii de afecțiuni, medicii 
ne sfătuiesc să evităm excesele alimentare care pot 
duce la complicații și să abordăm un stil de viață care 
să aducă o protecție sporită pentru organism. “Trebuie 
să facem mai multă mișcare (atenție la sedentarismul 
motivat de temperaturile scăzute), să evităm prăjelile, 
alimentele prea grase și dulciurile concentrate 
(capcana sărbătorilor de iarnă). Organismul nostru are 
acum nevoie de un aport crescut de fructe, legume 
proaspete, surse de vitamina E, D, vitamina C, omega 3 
(anti-oxidanții clasici)”, recomandă dr. Luminița Florea. 
Copiilor, în special, li se recomandă un supliment 
pe bază de ulei de pește, cu un conținut crescut de 
vitamina A, D, E, acizi omega 3 și omega 6, care să îi 
ajute să învingă mai ușor virozele. 

Mișcarea și alimentația fără un aport 
crescut de grăsimi sporesc protecția 
organismului

Alergiile, guta, 
pancreatita și 
hipertensiunea, 
printre cele 
mai frecvente 
probleme ale 
adulților”

medic specialist 
diabet, nutriție și 
boli metabolice

Dr. Luminița 
Florea


