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„În acest moment, 
o problemă stringen-
tă la nivel european es-
te ora de vară. (...) Spe-
răm ca ora de iarnă să 
rămână valabilă pentru 
tot  cursul anului, întru-
cât studiile științifice au 
denunțat efectele noci-
ve ale orei de vară asu-
pra sănătății, conside-
rând discutabile econo-
miile energetice realiza-
te prin această schimba-
re forțată a ritmului di-
urn. Există persoane ca-

re își imaginează că, da-
că dorm mai puțin, o să 
trăiască mai mult, pen-
tru că în felul acesta nu 
își mai pierd timpul dor-
mind. Lucrurile nu stau 
deloc așa”, a spus dr. Oa-
na Deleanu, șef de lucrări 
la Catedra de Pneumolo-
gie a Universității de Me-
dicină și Farmacie „Ca-
rol Davila”, din București, 
săptămâna trecută, într-
o conferință prilejuită de 
Ziua Mondială a Somnu-
lui. Medicul a mai adă-

ugat că s-a demonstrat 
științific că somnul are le-
gătură cu diferite boli ne-
uronale, menționând că, 
în timpul somnului, se fa-
ce o curățare a neuronilor 
de tot felul de proteine. 
Cu cât somnul este mai 
scurt, cu atât viața es-
te mai scurtă, a avertizat 
președintele Secțiunii de 
Somnologie și Ventilație 
Non-Invazivă a Societății 
Române de Pneumolo-
gie, dr. Florin Mihălțan. 
Somnul trebuie să ai-
bă o durată suficientă și 
aceasta este ajustată în 
funcție de vârstă, trebu-
ie să fie un somn de ca-
litate, trebuie să existe o 
predominanță a somnului 
profund - durată, calita-
te, fără interferențe exte-
rioare. Calitate înseamnă 

că, în general, 65% din 
perioada de somn trebu-
ie să fie alocată somnu-

lui profund, nu somnului 
superficial. Orice deviație 
de la cele trei caracteris-

tici ale somnului intră în 
zona patologică”, a spus 
dr. Mihălțan.

Avertismentul medicilor, de Ziua Mondială a Somnului!

Există peste 80 de boli ale somnului 
Tulburările de somn au devenit deja, 
probleme de sănătate mondială. Lipsa 
somnului predispune la peste 80 de 
afecțiuni grave printre care, depresie, 
hipertensiune arterială, diabet și cancer, 
avertizează specialiștii în domeniu. 

Anunțul a fost făcut 
chiar de ministrul Sănătății 
Sorina Pintea, săptămâ-
na trecută, la workshop-ul 
„Politici publice în domeniul 
cancerului pulmonar”, ca-
re a reunit reprezentanți 
ai asociațiilor de pacienți, 
specialiști și decidenți din 
sistemul de sănătate. Ple-
când de la faptul că for-
mularea unui diagnos-
tic corect și complet re-
prezintă piatra de teme-
lie pentru abordarea pa-
cientului oncologic, minis-
trul Sănătății, Sorina Pin-
tea a spus că „Începând 
cu acest an, va fi introdus 
un program de finanțare a 
markerilor moleculari, ca-
re va permite stabilirea di-
agnosticului primar pre-
cis,  precum și monitori-
zarea răspunsului terape-
utic, astfel încât pacien-
tul să beneficieze de tra-
tament țintit”. 

Plecând de la faptul că 
formularea unui diagnos-
tic corect și complet re-
prezintă piatra de temelie 
pentru abordarea pacien-
tului oncologic, ministrul 
Sănătății, Sorina Pintea a 
explicat că „începand din 
acest an, finanțarea cen-
trelor oncologice va fi 
condiționată de activi-
tatea unei comisii multi-
disciplinare de diagnos-
tic și indicație terapeu-
tică. Orice decizie tera-
peutică va fi consecuti-
vă analizei cazurilor on-
cologice în cadrul aces-
tor comisii multidiscipli-
nare (tumor board) care, 
în funcție de diagnosticul 

stabilit, va decide condu-
ita terapeutică adecvată”. 
Anul trecut, în lista de 
medicamente compensa-
te și gratuite au fost in-
troduse molecule noi, 
printre care se numără și 
molecule destinate trata-
mentului cancerului pul-
monar. „Este important 
să asigurăm tratamentul 
adecvat, de aceea vom 
continua  introducerea 
de noi tratamente. De 
asemenea, datorită bu-
getului generos pen-
tru investiții de care Mi-
nisterul Sănătății va be-
neficia în acest an, vom 
achiziționa aparatura ne-
cesară pentru diagnos-
tic și tratament, astfel în-
cât specialiștii din dome-
niu să poată oferi servi-
ciile medicale necesare în 
această afecțiune”, a mai 
spus ministrul Sănătății, 
Sorina Pintea.

Atenție! Cancerul 
pulmonar ucide 
un om la 30 de 
secunde

La nivel mondi-
al, cancerul pulmo-
nar face mult mai 
multe victime decât 
cancerul de pros-
tată sau cel de 
sân. Maladia es-
te diagnostica-
tă și la bărbați, 
și la femei de-
opotrivă. Me-
dicii trag sem-
nalul de alar-
mă! În fiecare 

an, peste 1.200.000 de 
oameni mor ca urmare a 
complicațiilor cauzate de 
acest tip de cancer. Mai 
exact, la 30 de secunde o 
persoană se stinge, ceea 
ce face ca maladia să în-
registreze cea mai mare 
rată de mortalitate dintre 
toate tipurile de cancer, 
depășind inclusiv cance-
rul de prostată sau pe cel 
mamar. În țările din Eu-
ropa Centrală și de Est 
sunt înregistrate anu-
al 119.419 noi cazuri și 
108.982 decese 
prin aceas-
tă boală. 
În Româ-
nia, datele 
Globocan 
din anul 
2 0 0 8 
a r a -
tă că 
exis-
tă o 

incidență de 8.387 ca-
zuri noi pe an la bărbați, 
ocupând locul întâi ca nu-
măr al îmbolnăvirilor prin 
cancer (22,4% din tota-
lul cazurilor noi de can-
cer la bărbați). Și mai 
îngrijorător este faptul 
că în țara noastră, anu-
al, 7.581 de bărbați mor 
din cauza cancerului pul-
monar (ceea ce reprezin-
tă 27,7% din totalul de-
ceselor cauzate de  can-
cer la bărbați,  locul în-
tâi, din păcate, și la 

acest capitol). Nici feme-
ile nu sunt protejate în 
fața maladiei. Conform 
aceleași surse, anual, 
1.997 de femei primesc 
acest diagnostic terifiant, 
incidență ce plasează 
această formă de cancer 
pe locul patru din totalul 
îmbolnăvirilor prin can-
cer, la femei. Trist, dar 
adevărat. 1.846 de femei 
mor în fiecare an din ca-
uza cancerului pulmonar 
(9,8% din totalul decese-
lor prin cancer la femei).

Depistată la timp, 
boala se tratează

Cea mai simplă for-
mă de diagnosticare pre-

coce este radiografia. 
Mergeți la medicul de 
familie și cereți o re-
comandare pentru 
un control la medi-
cul pneumolog. Ca 
să preveniți sau să 
descoperiți boala 
în stadiu incipient, 
atunci când se poa-
te trata cu succes, 
trebuie efectuată 
o radiografie pul-
monară la medicul 
specialist. Trebuie 
să știți că depis-
tat tardiv, nu prea 
există opțiuni de 

tratament. 

Peste 10.000 de români primesc, anual, diagnosticul de cancer pulmonar

Bolnavii de cancer pulmonar vor putea 
depista leziunile canceroase într-un timp 
mai scurt și vor avea acces mult mai rapid 
la terapia adecvată și asistența medicală 
la standarde înalte de calitate. Ministerul 
Sănătății va introduce un program prin care 
va ajuta centrele de diagnostic și tratament 
să vină cât mai mult în întâmpinarea nevoilor 
pacienților. 

Ministerul Sănătății investește mai mult 
în diagnosticarea și tratarea pacienților 

Vom 
achiziționa 
aparatura 
necesară 
pentru 
diagnostic și 
tratament”

Sorina  
Pintea
ministrul Sănătății


