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Subprogramul de 
reconstrucţie mamară
funcţionează din anul
2014 în cadrul Progra-
muluiNaţionaldeOnco-
logie.Acestaseadresea-
ză pacientelor care au
suferit ooperaţiede re-
zecţie totală sau parţia-
lă a sânului (mastecto-
mie)dincauzaunei boli
oncologice. „Pe tot par-
cursul celor cinci ani de
derulare a subprogramu-
lui,aexistatunsigurcri-
teriudeincludereapaci-
entelor, şi anume evalu-
area oncologică de eta-
pă,efectuatădemedicul
specialist,caresăavize-
ze explicit indicaţia de
reconstrucţie mamară,
imediată sau secundară.
În subprogram nu pot 
fi incluse însă paciente-
le care au contraindica-

ţii medicale: cele aflate
într-o terapie oncologică
ce nu permite efectua-
rea tratamentului recon-
structiv şi cele cu afec-
ţiuni sistemice severe,
care în urma evaluărilor
medicale interdisciplina-
recontraindică interven-
ţia sau anestezia gene-
rală“,anunţăCNAS.Prin
acest program se finan-
ţează costul endoprote-
zelornecesarepentrure-
construcţiamamară.En-
doprotezelesuntcumpă-
rate de spitalele incluse
înprogram, careefectu-
eazăşioperaţiaderecon-
strucţiemamară.Înpre-
zent,programulsederu-
lează prin 19 spitale din
Bucureşti, Braşov, Cluj-
Napoca, Constanţa, Cra-
iova,Iaşi,Oradea,Târgu
MureşşiTimişoara.

Casa Națională 
de Asigurări de 

Sănătătate:

„În subprogramul de 
reconstrucţie 

mamară 
intră doar 

pacientele operate 
de cancer la sân“ 

Reprezentanții Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate (CNAS) avertizează! 
În subprogramul de reconstrucție mamară 
nu pot fi incluse pacientele care au 
contraindicații medicale. Potrivit CNAS, 
până la 30 august au fost efectuate 137 de 
endoprotezări mamare iar pentru acest 
an, în cadrul subprogramului, s-a prevăzut 
tratarea a 165 de paciente care necesită 
reconstrucție mamară, costul mediu 
prevăzut pe bolnavă fiind de 2.087 lei.

O respiraţie corec-
tă, sănătoasă, ne poate
prelungi viaţa.Bunaoxi-
genare susţine sistemul
cardiovascular,creierulşi
funcţiile de bază ale or-
ganismului. Imunitatea
crescutăesteceacarene
ajută să respirăm bine,
chiarşiatuncicândefrig
şi stăm toată ziuaafară,
laserviciusaulatreburi-
le gospodăreşti. Ce paşi
trebuiesăfacemînacest
sens? 

1. Fără stres!  
Totul trebuie să în-

ceapă cu un somn bun,
odihnitor.Celeoptorede
somndintimpulnopţiine
îmbunătăţesc starea de
sănătateaîntreguluiorga-
nismşi, implicit,calitatea

vieţiidezicuzi.Dr.Willi-
amSchaffner,delaȘcoala
deMedicinădinNashville
(Tennessee, SUA), spune
că un somn bun, liniştit,
odihnitor alungă efecte-
le negative ale stresului,
ajutândsistemul imunitar
săfuncţionezelacotema-
xime.

2. Cu pauze de 
mișcare 

Sănuomitemactivi-
tatearelaxantă.Șiînzile-
leîncaresuntemextrem
de ocupaţi cu exercita-
rea îndatoririlor de ser-
viciu, emusai să ne de-
dicămfamiliei sausă re-
zolvăm diverse proble-
me, trebuie să ne rezer-
vămtimppentrumişcare.
Exerciţiilefizice,urcatulşi

coborâtulscărilor,mersul
pe jos înaer liber (chiar
şi atunci când tempera-
turile scadsubzerogra-
de Celsius, evident da-
că nu avem restricţii de
lamediculspecialistpen-
truanumitesuferinţefizi-
ce), vor adăuga un plus
de sănătate căilor noas-
tre respiratorii. Cel puţin
o jumătate de oră pe zi
ebinesă ne-opetrecem
desfăşurândactivităţi re-
laxante.

3. Ceai, pentru 
fortificarea 
respirației 

Hidratareaareunrol
extremdeimportantpen-
tru menţinerea sănătăţii
respiratorii şi în această
perioadăaanului.Iarcea
mai eficientă metodă de
hidratare este consumul
deapăplată,ceaiurisau
sucuri naturalede fructe
şi legume, preparate de
tineacasă.Ceaiurilesunt
foarte bune acum, mai
alesdacăstămmulteore
înfrig,pentrucăneîncăl-
zesc,necresctemperatu-
racorpului.Ceaiurilecare
au proprietăţi imuno-sti-
mulantesunt:
 ceaiul de muşeţel cu
lămâieşiîndulcitcumie-
re,

 ceaiuldeghimbirras,
 ceaiuldecătină,
 ceaiuldepătlagină,
 ceaiuldepodbal,
 ceaiuldecimbru,
 ceaiuldemăceşe,
 ceaiuldemerişoare,
 ceaiuldeceapă.

Ceapa din cămară e
binevenită. O putem fo-
losi pentru prevenţia vi-
rozelor de sezon. Tăiem
trei-patrucepeînsferturi,
lefierbemîntr-ojumătate
delitrudeapăaproxima-
tivzeceminuteşibemtot
lichidul într-o singură zi,
porţionat, înpaharemici.
Deasemenea,suculdeci-
triceşilegumeleverzisunt
beneficepentru respiraţie
şisănătateaplămânilor.

4. Gimnastică 
respiratorie 

Șiexerciţiilederespi-
raţieneajutămult.Stăm
jos, într-o poziţie rela-
xantă şi inspirăm pro-
fund. Inspirăm lent cât
demult putem, apoi ex-
pirăm normal. Ne rela-
xăm câteva secunde şi
reluăm inspiraţiile pro-
funde.Exersămrespiraţia
corectădecâtecinci-şase
ori.Dacăavemosenzaţie
de uşoară ameţeală, în-
seamnă că am făcut
exerciţiilecorect.

Cum să respirăm 
bine şi în zilele 

reci de iarnă
 Chiar dacă ne mai despart câteva zile 
de venirea iernii din punct de vedere 
calendaristic, afară frigul se întețește 
pe zi ce trece. Gradele tot mai puține 
din termometre aduc cu sine respirația 
îngreunată de guturai, nas înfundat etc. 
Dacă vrem să ne bucurăm de o iarnă cu 
adevărat liniștită, pe lângă alimentația 
echilibrată și ponderată trebuie să ne 
îngrijim și sănătatea căilor respiratorii. 
Cum? 


