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„În toate ţările din lu-
me există prioritizare, în 
toate ţările există listă de 
așteptare, și în România, 
în acest moment, pen-
tru bolnavii cu amiotrofie, 
există o listă de așteptare 
de 77 de pacienţi, din ca-
re 31 copii și 46 adulţi. 
Am spus celor cu care am 
discutat că tratamentul 
va fi absolut egal și ab-
solut rambursat pentru 
toţi pacienţii, indiferent 
de vârstă. În momentul 
de faţă sunt în tratament 
63 de bolnavi, am făcut 
toate demersurile pen-
tru rectificare în care să 
primim bani pentru con-
tinuarea tratamentului la 
anul, că pentru acest an 
avem de continuat tra-
tamentul, și de a inclu-
de cei 77 de bolnavi care 
sunt pe listă în momen-
tul de faţă. Indiferent ci-
ne va fi la conducerea 
Casei Naţionale, lucruri-
le se pot întâmpla doar 
așa, nu se poate  altfel. 

În momentul de faţă nu 
avem bani pentru cei 77 
de pacienţi, ne-a preo-
cupat să asigurăm tra-
tamentul bolnavilor ca-
re deja a fost iniţiat, pen-
tru că nu poţi să oprești 
un tratament, am asigu-
rat urgenţele. Urgenţa o 
stabilește medicul curant. 
Sigur că există o priori-
tizare pentru copii, pen-
tru că și din studiile cli-
nice ale medicamentu-
lui rezultă - cu cât îl dai 
mai devreme de la de-
butul bolii, cu cât vârsta 
este mai mică, rezultate-
le sunt mai bune”, a spus 
Vasile Ciurchea. Amiotro-
fiile spinale reprezintă un 
grup de afecţiuni degene-
rative cu transmitere ge-
netică autozomal rece-
sivă care afectează neu-
ronii din măduva spinării, 
adesea și pe cei din trun-
chiul cerebral, ducând la 
moartea acestora cu pier-
dere de masă musculară 
și scădere de forţă. 

Toți pacienții 
cu amiotrofie 
vor fi incluși 
în tratament

Vești bune pentru  bolnavii de amiotrofie! 
După rectificarea bugetară de luna 
viitoare, toți pacienții vor fi incluși în 
programul național de tratament. 
Informarea a fost făcută, săptămâna 
trecută, chiar de președintele Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate, 
Vasile Ciurchea, în urma întâlnirii avute 
cu reprezentanții asociațiilor de pacienți, 
după protestul acestora. 

Printre cele mai frec-
vente boli declanșate 
și agravate de expune-
rea la frig sau umidita-
te, sunt cele reumati-
ce, care includ peste 100 
de afecţiuni. Toate tipuri-
le de boli reumatice sunt 
declanșate de temperatu-
rile scăzute, deoarece re-
ceptorii de la nivelul oase-
lor devin mai sensibili din 
cauza frigului, umezelii și 
schimbărilor  atmosferice, 
producând astfel acutiza-
rea durerilor. Chiar dacă 
nu pot fi vindecate, boli-
le reumatice pot fi ţinute 
sub control. 

Prevenirea 
durerilor 
reumatice  

Un sfat pentru a pre-
veni declanșarea dureri-
lor reumatice din această 
perioadă este asigurarea 
confortului termic. Mate-
rialele recomandate pen-
tru hainele sezonului sunt 
bumbacul și lâna, care 
izolează căldura și prote-
jează împotriva vântului 
sau precipitaţiilor. Pentru 
protecţia picioarelor, sunt 
recomandaţi pantofii cu o 
bună aderenţă. Atenţie! 
Bolile reumatice se pot 
agrava în cazul în care 
apar noi leziuni la nivelul 
sistemului osos. De ase-
menea, sunt recomanda-
te băile fierbinţi, datori-
tă acţiunii lor benefice în 
menţinerea articulaţiilor 
încălzite.

Tratament
 Utilizarea produse-

lor apicole constituie una 

dintre cele mai răspân-
dite și de succes metode 
de tratament pentru bo-
lile reumatice. Unguente-
le care conţin propolis și 
venin de albine au un pu-
ternic efect antiinflama-
tor și antioxidant, având o 
acţiune similară aspirinei 
asupra articulaţiilor rigide 
și durerilor musculare;

 Un remediu mai 
puţin obișnuit, dar ex-
trem de eficient pentru 
afecţiunile reumatice es-
te cartoful. Sucul acestu-
ia conţine săruri minera-
le vitale întăririi sistemu-
lui osos, asigurând simul-
tan și eliminarea factori-
lor toxici care agravează 
simptomele și durerile re-
umatice;

 Chiar dacă exer-
ciţiile fizice nu constituie 
o activitate atât de frec-
ventă în lunile frigu-
roase, este foarte 
important ca per-
soanele care sufe-
ră de afecţiuni re-
umatice să prac-
tice sport aproa-
pe zilnic, spun 
spec i a l i ș t i i . 
Acesta asigu-
ră sănătatea 
și fortifi-
erea 

articulaţiilor, ameliorea-
ză rigiditatea articulară 
și slăbiciunea muscula-
ră. Mai mult decât atât, 
activitatea fizică reduce 
șansele declanșării unor 
alte boli mai grave asoci-
ate problemelor reumati-
ce, precum osteoporoza, 
sclerodermia sau spondi-
lita anchilozantă.

„Sunt tot mai mul-
te persoane care prezin-
tă probleme reumatice și 
totuși merg mult timp cu 
dureri pentru că poartă 
încălţămintea nepotrivită. 
Cel mai bine este să pur-
tăm încălţări cât mai co-
mode, care nu pun pre-
siune pe talpa piciorului 
și nu ne strâng. Acestea 
trebuie obligatoriu să fie 
din piele sau să prezinte 
șireturi și o talpă cât mai 
flexibilă, care atenuea-
ză eventualele șocuri. De 

asemenea, deși 
hrana nu are 

niciun efect 
asupra ar-
t r o z e i 
(din ce se 
cunoaș-
te deo-
camda-
tă) exis-
tă indi-

cii con-
form că-

rora o 

dietă cu legume și fructe 
sau acizi grași nesaturaţi 
poate ajuta la diminuarea 
durerilor. Evident, trebu-
ie menţinută o greuta-
te corporală constantă, 
deoarece persoanele ca-
re se îngrașă necontrolat 
prezintă riscul de a pune 
presiune pe articulaţii”, 
susţine dr. Tania Bejan, 
medic imunolog și speci-
alist Ropharma.

Și remediile 
naturale sunt 
eficiente 

Adiţional tratamente-
lor de ameliorare a simp-
tomelor și prevenţia acu-
tizării acestora în acest 
sezon, specialiștii reco-
mandă și terapia me-
dicală cu rol adjuvant 
în menţinerea sănătăţii 
musculare și a oaselor. 
Cele mai eficiente sunt 
suplimentele naturale ca-
re asigură o combinaţie 
a lactoferinei (o protei-
nă prezentă în secreţiile 
mucoase, în special în 
laptele matern, care are 
proprietăţi antibacterie-
ne) cu glucozamină (un 
compus existent în orga-
nism, mai ales la nivelul 
articulaţiilor care contri-
buie la formarea cartila-
jului), condroitină (com-
ponentă responsabilă de 
regenerarea și hidrata-
rea cartilajului) și vitami-
na C, pentru sănătatea 
articulaţiilor, menţinerea 
și refacerea integrităţii 
structurale și funcţionale 
a articulaţiilor. Toate cele 
patru ingrediente diminu-
ează durerile articulare, 
protejează cartilajul arti-
cular de o afectare pre-
matură,  lubrifiază și redă 
mobilitatea articulaţiilor, 
oferă protecţie cartilaju-
lui reînnoit. Acestea au și 
efecte pozitive în recupe-
rarea articulară după tra-
umatismele aparatului lo-
comotor. Sunt eficiente și 
în poliartrita reumatoidă, 
spondiloza cervicală, dor-
sală și lombară, poliartro-
ză, fracturi, osteoartrite, 
osteoporoză. 

Cum evităm 
şi ameliorăm 

durerile 
reumatice în 

zilele friguroase 
şi ploioase 

Odată cu venirea zilelor reci, organismul 
nostru începe să sufere modificări, 
deoarece imunitatea scade, favorizând 
apariția sau agravarea unor afecțiuni de 
sezon cum ar fi, răceala, gripa sau durerile 
de oase, mușchi și articulații. Chiar și 
presiunea atmosferică ne poate pune 
sănătatea la încercare în această perioadă 
a anului. Ce-i de făcut? 

Dieta bogată 
în legume 
și fructe ne 
poate ajuta”

medic specialist 
imunolog

Dr. Tania Bejan


