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studiu de referin]\ a fost în cea 
mai mare parte uitat, de[i este 
una din primele investiga]ii ale 
st\rii de epuizare la locul de 
munc\.

Unul dintre cele mai izbitoa
re [i paradoxale aspecte ale re
zultatelor ob]inute a fost c\, la 
începutul studiului, angaja]ii 
ajun[i la epuizare aveau o s\n\  
tate psihologic\ mai bun\ decât 
cei din grupul de compara]ie.6 
Raportul a ajuns la concluzia 
c\ persoanele care se temeau 
de epuizare erau, de fapt, cele 
mai competente [i c\, odat\ de
clan[at\,  îngrijorarea cu privi
re la acest aspect avea tendin]a 
s\ se transforme întro autopro
fe]ie împlinit\. Epuizarea nu era 
doar o sc\dere a rezisten]ei per
sonale, cât\ vreme majoritatea 
controlorilor de trafic aerian în
depliniser\ serviciul militar6 [i 
se confruntaser\ cu condi   ]ii ex
trem de dificile.

Rezultatele studiului6 pun sub 
semnul întreb\rii tendin]ele re
cente, aparent logice, din educa 
]ia [i instruirea medical\, ce 
subliniaz\ importan]a dezvolt\  
rii rezisten]ei personale ca parte 
a excelen]ei profesionale.7

Istoria st\rii de epuizare arat\ 
o asociere important\ cu com
plexitatea tot mai mare a mun
cii. Aceasta contrasteaz\ cu re
lat\rile moderne privind epu
izarea în rândul medicilor, ca 

în această lună
EDITORIAL

O�scurtă�istorie�a�stării�de�epuizare
Avem multe de înv[’at de la m[surile luate în avia’ie

No]iunea de "epuizare" 
este atribuit\ psihologului 
Herbert Freudenberger,1 care 
a descriso, în 1974, ca fiind în 
mod particular relevant\ pentru 
personalul care acord\ îngrijiri.2 
Dup\ mai mult de 40 de ani, se 
consider\ în continuare c\ epui
zarea îi afecteaz\ aproape exclu
siv pe cei care au profesii solici
tante din punct de vedere emo  
]ional.3

Cu toate acestea, unul dintre 
primele rapoarte atestate des
pre epuizarea la locul de munc\ 
se referea la angaja]ii care nu 
aveau responsabilit\]i ocupa]io
nale de îngrijire.4 În 1971, cu 
trei ani înainte de descrierea lui 
Freudenberger,2 controlorii de 
trafic aerian din SUA semna
lau frecvent "epuizarea profesio
nal\, o form\ de extenuare ma
nifestat\ printrun declin canti
tativ [i calitativ al productivit\]ii 
muncii."4 

Demersurile menite s\ com
bat\ acest fenomen sar putea 
baza pe câteva paralele impor
tante, [i trecute cu vederea, în
tre starea de epuizare a contro
lorilor de trafic aerian [i cea a 
medicilor.

Mediul de lucru inadecvat
În anii 1960 [i 1970, contro
lorii de trafic aerian semnalau 
existen]a unui mediu de instru
ire precar [i a unor echipamen

te inadecvate, schimb\rile ra
pide ale turelor de lucru, ture
le lungi, f\r\ pauze, oboseala, 
monotonia din cauza automa
tiz\rii [i dificult\]ile ap\rute în 
urma interac]iunii cu aparatura.5 
În plus, intensificarea enorm\ a 
traficului aerian, necompensat\ 
de cre[terea mic\ a num\rului 
controlorilor, a împins condi]iile 
de lucru dincolo de ceea ce cre
deau ei c\ se înscrie în limitele 
siguran]ei muncii.4, 5

Dup\ o serie de coliziuni fata
le în aer, provocate de erori 
umane, Administra]ia Federal\ 
a Avia]iei din SUA a autorizat, 
în 1973, un studiu prospectiv de 
cohort\ realizat la Universitatea 
de Medicin\ din Boston.6 Acest 

Este necesar[ reconfigurarea sau 
reproiectarea volumului de munc[ al 
cadrelor medicale, ’inându-se cont de 
limitele cognitive, emo’ionale ;i fizice
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EDITORIAL

Implanturile�mamare:�o�nouă�problemă�
de�siguranţă
Cazuri de limfom anaplastic cu celule mari raportate la femei care au proteze mamare cu 
textur[

Limfomul anaplastic cu celu
le mari (ALCL) a fost raportat 
în asociere cu o varietate de im
planturi, dar cel mai frecvent cu 
protezele cu textur\ folosite la 
m\rirea sau reconstruc]ia sâni
lor.2 ALCL asociat cu implan
tul mamar este un tip de limfom 
cu celule T care are, în general, 
o evolu]ie lent\. Au fost rapor
tate pân\ acum în întreaga lume 
626 de cazuri [i 17 decese.1, 4 
Identificarea precoce, diagnos 

ticul prompt [i tratamentul 
adecvat sunt elementele funda
mentale ale managementului  
actual.3

Limfomul pare a fi asociat ex
clusiv cu protezele cu textur\, 
iar riscul este maxim pentru 
implanturile acoperite cu tex
turi mai robuste ori cu poliu
retan (interval de la 1:1 000 la 
1:10 000 implanturi).4, 8

Întrun studiu prospectiv pe 
17 656 de paciente, care aveau 

31 985 de proteze cu textur\ 
anatomic\, au fost raportate opt 
cazuri de ALCL, o inciden]\ de 
una la 4 424 de proteze sau una 
la 2 207 paciente.5 Inciden]a va
riaz\ geografic, ceea ce ar putea 
reflecta varia]ia în utilizarea im
planturilor cu textur\ sau în co
lectarea [i raportarea cazurilor 
de la o ]ar\ la alta.

Patogeneza ALCL este, 
probabil, plurifactorial\. 
Principalele teorii includ bacte

urmare, în primul rând, a soli
cit\rii emo]ionale.3 Schimb\rile 
f\cute în condi]iile de munc\ 
din avia]ie confirm\ c\ factorii 
individuali, de echip\, organi
za]ionali, de reglementare [i de 
mediu au o influen]\ colectiv\ 
asupra performan]ei [i rezulta
telor.9, 10

În domeniul aviatic, în ca
drul managementului de echip\ 
se înva]\ aptitudinile necesa
re pentru a face fa]\ situa]iilor 
complexe, fiind inclus\ instru
irea în echip\ pentru con[tien
tizarea situa]iei, luarea decizi
ilor, comunicare [i rezolvarea 
problemelor.10, 11 O atare abor
dare este adecvat\ [i pentru do
meniul medical, unde "epuiza
rea echipei" se asociaz\ cu o sa
tisfac]ie mai mic\ a pacien]ilor 
în privin]a îngrijirilor primite.12

Programele de management 
al stresului în incidentele criti
ce din avia]ie includ instruirea 
preventiv\ privind reac]iile la 

stresul normal, cronic [i acut în 
munc\ (cognitiv, emo]ional, fi
zic) [i reac]iile comportamen
tale.9, 13 

Chiar dac\ va fi nevoie ca m\ 
 surile din mediul aviatic s\ fie 
adaptate la actuala cultur\ pro
fesional\ din medicin\,9 sar pu
tea ca, odat\ integrate, s\ de
vin\ tocmai instrumentele prin 
care aceasta ar putea fi schim
bat\.9

Reducerea epuiz[rii
Limitarea resurselor, cuplat\ 
cu cre[terea continu\ a cereri
lor [i a complexit\]ii, determin\ 
schimbarea ireversibil\ a acti
vit\]ii profesionale în medicin\. 
O ampl\ analiz\ sistematic\ 
arat\ c\ atât interven]iile orga
niza]ionale cât [i cele individua
le sunt eficiente în reducerea 
epuiz\   rii.14 La fel ca în avia]ie, 
metodele de îmbun\t\]ire a sis
temelor prin intermediul factori
lor umani trebuie s\ includ\ m\ 

 suri de gestionare a complexi  
 t\]ii muncii la nivel individual,13 
de echip\11 [i organiza]ional.10 

Este necesar\ reconfigura
rea sau reproiectarea volumului 
de munc\ al cadrelor medicale, 
]inânduse cont de limitele uma
ne cognitive, emo]ionale [i fizi
ce, în asociere cu instruirea la 
nivelul întregii organiza]ii [i sus 
]i  nerea din partea conducerii. 
Participarea activ\ a for]ei de 
munc\ din cadrul profesiei15 va 
fi esen]ial\ pentru crearea unui 
mediu de lucru mai s\n\tos [i 
mai sigur în domeniul medical.

Rajvinder Samra, conferen’iar, 
School of Health, Wellbeing and 
Social Care, Open University,  
Milton Keynes 
Rajvinder.samra@open.ac.uk

EDITORIAL
Brief history of burnout
A se cita: BMJ 2018;363:k5268
Gāsiţi articolul complet, cu bibliografie, la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k5268
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riile Gram negative care infil
treaz\ biofilmul de la suprafa   ]a 
implanturilor cu textur\, deter
minând stimularea limfocite
lor.9 A fost raportat\ desprin
derea particulelor de silicon, ce 
ar putea duce la eliberarea cito
kinelor inflamatorii [i la stimu
larea limfocitelor. În fine, la u
nele paciente cu ALCL ap\rut 
în urma implantului mamar au 
fost detectate muta]ii ale genelor 
JAK1/STAT3, sugerând o pre
dispozi]ie genetic\.10

Simptome
Simptomele includ edemul zo
nei din jurul implantului (le
gat de un serom tardiv), ce afec
teaz\ aproape 80% dintre fe
meile cu ALCL; dezvoltarea 
unei tumori (40%); contractu
ra capsular\ (8%); [i ro[ea]\ 
(2%).11 Femeile care prezint\ 
astfel de simptome vor fi trimi
se la investiga]ie de specialita
te. Dac\ ecografia arat\ lichid 
în jurul implantului, acesta tre
buie aspirat [i analizat citologic. 
În ALCL sunt prezente celule
le mari anaplazice, care se co
loreaz\ pozitiv pentru CD30.1, 3 
Pân\ la 10% din totalul seroa
melor tardive din jurul implan
turilor sunt asociate cu ALCL.5 
Investiga]ia trebuie s\ includ\ 
tomografia computerizat\ cu 
emisie de pozitroni pentru a 

evalua gradul de extindere a bo
lii locale [i prezen]a metastaze
lor.2 

Investiga]ia prompt\ a paci
entelor care prezint\ seroame 
asigur\ diagnosticarea precoce, 
când ALCL este limitat la cap
sula implantului. Tratamentul 
unor astfel de paciente con
st\ în capsulectomia complet\ 
[i îndep\rtarea implantului. O 
op]iune pentru femeile aflate în 
stadiul incipient al bolii este un 
implant nou, cu suprafa]\ ro
tund\, neted\, sau reconstruc 
  ]ia autolog\. Biopsia ganglioni
lor limfatici nu este necesar\ de
cât dac\ ace[tia sunt m\ri]i ori 
suspec]i.

La unele paciente apar meta
staze, caz în care poate fi efici
ent\ chimioterapia, combinat\ 
sau nu cu anticorpul monoclo
nal brentuximab.2 Având în ve
dere datele actuale, perspective
le par a fi excelente în cazul fe
meilor cu diagnostic precoce la 
care sa practicat excizia com
plet\.11 Recomand\rile privitoa
re la stadializare [i la tratament 
sunt disponibile la National 
Comprehensive Cancer 
Network (Re]eaua Na]ional\ de 
Cancer L\rgit\).2, 11

Consim’[mântul informat
În cazul tuturor femeilor care 
opteaz\ pentru proteze ma

mare, consim]\mântul infor
mat trebuie s\ includ\ o dis
cu]ie despre riscul de apari]ie a 
ALCL.2 Ele trebuie s\ fie averti
zate c\ principalul simptom este 
edemul în jurul implantului, 
adesea dup\ mai mul]i ani de la 
inser]ie (în medie, 810 ani),11, 12 
[i c\ apari]ia acestuia sau a oric\ 
reia dintre celelalte simpto
me enumerate mai sus impune 
anun]area imediat\ a echipei de 
asisten]\ primar\. Pân\ în pre
zent nu sau primit recoman      
d\ri de reglementare de la FDA 
din SUA sau de la MHRA din 
Marea Britanie privind obliga
  ]ia de a contacta femeile care au 
deja implanturi mamare cu tex
tur\. Aceasta ar ajuta la ini]ie
rea investiga]iei [i tratamentului 
prompt în cazul apari]iei simp
tomelor. 

Protezele mamare cu textur\ 
vor fi prescrise în continuare fe
meilor care au nevoie de im
planturi anatomice. Strategia 
actual\ este de a discuta riscul 
de ALCL f\r\ a provoca anxi
etate inutil\. Riscurile absolu
te r\mân mici. Nicio organiza]ie 
profesional\ ori de reglementa
re nu a recomandat ca implan
turile cu textur\ s\ fie îndep\r
tate în scop preventiv. Nu exist\ 
semne clinice ori imagistice îna
intea apari]iei unui serom, a[a 
c\ screeningul femeilor asimp
tomatice ar fi ineficient.

Cazurile de ALCL confirma
te trebuie s\ fie raportate la au
torit\]ile guvernamentale, iar 
registrele na]ionale prospec
tive ale femeilor cu implan
turi mamare vor calcula de ur
gen]\ inciden]a real\ a bolii în 
spe]\ în orice tip de implant. 
Parteneriatul cu pacientele [i cu 
publicul va avea o mare impor
tan]\ în cadrul acestor eforturi.

EDITORIAL
Breast implants: an emerging safety 
concern
A se cita: BMJ 2018;363:k5054
Gāsiţi articolul complet, cu bibliografie, la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k5054

Femeile 
trebuie s[ 
fie aver-
tizate c[ 
principalul 
simptom 
este ede-
mul în jurul 
implantu-
lui, adesea 
dup[ câ’iva 
ani de la 
inser’ie

J Michael Dixon, 
profesor, 
Edinburgh 
Breast Unit, 
Western 
General 
Hospital,
Edinburgh
jmd@ed.ac.uk

Mark Clemens, 
conferen’iar 
universitar,
MD Anderson 
Cancer Center, 
University of 
Texas
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Au trecut aproape 20 ani de 
când în Marea Britanie a fost 
interzis petrolul cu plumb, pen
tru a proteja creierul copiilor 
de efectele lui nocive — o m\ 
sur\ luat\ cu întârziere de c\tre 
guvernul britanic, sub presiu
nea unei directive europene de 
la Bruxelles. Sa demonstrat c\ 
sunt neurotoxice [i alte compo
nente ale polu\rii aerului aso
ciate traficului, incluzând mo
noxidul de carbon [i hidrocar
burile policiclice aromatice,1, 2 

iar un num\r din ce în ce mai 
mare de studii sus]in opinia c\ 
aerul de calitate proast\ poate 
avea efecte adverse asupra cre
ierului, de la dezvoltarea cog
nitiv\ suboptim\ la copii3 pân\ 
la declinul cognitiv accelerat la 
adul]i.4, 5

În Barcelona, copiii de la [co
lile primare din zonele cu un 
nivel ridicat de poluare au avut 
rate ale dezvolt\rii cognitive 
mai sc\zute decât cele ale ele
vilor din [colile cu poluare re
dus\.3 În China, expunerea în
delungat\ a adul]ilor la polua
rea aerului a fost asociat\ cu 
performan]e cognitive mai sla
be la testele verbale [i de mate
matic\.6

Poluarea ;i demen’a
Avem dovezi mai bune cu pri
vire la efectele asupra dezvolt\ 
rii cognitive a copiilor decât 
asupra declinului cognitiv în 
rândul adul]ilor vârstnici, de[i 
o recent\ analiz\ de cohort\ a 
140 000 de persoane, înregis
trate în 75 de cabinete de me
dicin\ general\ din Londra, a 

EDITORIAL

Poluarea�aerului�şi�funcţia�cognitivă”
E timpul s[ fie luate m[suri curajoase ;i s[ li se evalueze corect efectele asupra 
s[n[t[’ii 

postmortem de ]esut cerebral 
au fost g\  site particule deriva
te din combustie,10 iar la co
piii [i adul]ii tineri care tr\iesc 
în ora[ele poluate din Mexic au 
fost identificate tr\s\turi mole
culare [i histopatologice inci 
piente de boal\.11, 12

De asemenea, funinginea, 
provenit\ în mare parte de la 
motoarele Diesel, a fost obser
vat\ recent în macrofagele din 
placentele femeilor care tr\iesc 
în Londra,13 sugerând un meca
nism posibil pentru o corela]ie 
între greutatea mic\ a noun\s
cutului14 [i circumferin]a redus\ 
a capului la na[tere.15

Dovezile efectelor adver
se ale polu\rii aerului legate 
de trafic dea lungul vie]ii con
tinu\ s\ se înmul]easc\, con
form sintezei succinte a rapor
tului grupului de lucru al Royal 
College of Physicians (Colegiul 
Regal al Medicilor) din 2016.16 
În document era recomandat 
s\ fie luate m\suri urgente pen
tru reducerea polu\rii aerului [i 

La copiii 
;i adul’ii 
tineri care 
tr[iesc 
în ora;e 
poluate
au fost 
identificate
tr[s[turi 
incipiente 
de boal[

g\sit o asociere semnificativ\ 
între expunerea la un nivel mai 
ridicat de poluare [i diagnosti
cul de demen]\.4

Adul]ii care tr\iesc în zone
le cu expunerea la dioxid de 
azot (NO2) din chintila cea mai 
mare au avut un risc de de
men]\ cu 40% mai ridicat de
cât cei din chintila cea mai 
mic\. În chintila cu expune
rea maxim\, aceasta a echiva
lat o concentra]ie medie anual\  
>41 μg/m3 NO2, nivel întâl
nit în mod obi[nuit în Londra 
[i în multe alte ora[e britanice, 
în bun\ m\sur\ din cauza unei 
densit\]i mari a vehiculelor de 
tip Diesel.

Din punct de vedere al cu
no[tin]elor noastre de meca
nic\, avem lacune substan]iale, 
de[i corela]iile stabilite între ac
cidentul vascular ischemic [i 
expunerea de scurt\ durat\ la 
poluarea aerului cu gaze [i mi
croparticule furnizeaz\ o posi
bil\ rela    ]ie de tip cauz\efect cu 
demen    ]a vascular\. În probe 
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îmbun\t\]irea s\n\t\]ii. Datele 
recente conving\toare referi
toare la dezvoltarea cognitiv\ 
reprezint\ un îndemn în plus în 
acest sens. Guvernul [i autorit\ 
   ]ile locale trebuie s\ ac]ioneze 
ferm pentru a reduce polua
rea aerului legat\ de trafic, în 
special în zonele urbane foar
te  populate, iar cercet\torii tre 
buie s\ exploateze astfel de ini  
]iative politice, pentru a 
evalua eficien]a unor astfel de 
m\suri.

De exemplu, cercet\torii care 
au condus studiul de mare im
pact privitor la s\n\tatea co
piilor din California au ar\tat 
c\ o calitate proast\ a aerului 
a fost asociat\ cu o dezvoltare 
mai lent\ a func]iei pl\mânu
lui la adolescen]i17 [i c\, pe m\ 
sura îmbun\t\]irii calit\]ii ae
rului ca urmare a m\surilor de 
s\   n\  tate public\ luate, sa ame
liorat [i dezvoltarea pulmo
nar\. Metodele lor18 au consoli
dat dovezile ce sus]in atât efec

nând aproape de politicieni, 
dar furnizând evalu\ri clare [i 
obiective pentru a dirija dez
voltarea politicilor de s\n\tate 
public\ bazate pe dovezi.

Aplicarea metodelor [tiin]ifi
ce nu a fost niciodat\ mai im
portant\ decât acum, când 
[tiin]a este adesea denigrat\, 
atât în ]ar\ cât [i peste hotare.

Chris J Griffiths, profesor de  
asisten’[ medical[ primar[,  
Barts Institute of Population  
Health Sciences,  
Queen Mary University of London 
j.griffiths@qmul.ac.uk

Ian S Mudway, conferen’iar la 
catedra de toxicologie respiratorie, 
MRCPHE Centre in Environment  
and Health,  
King’s College London
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tele adverse ale polu\rii aerului 
cât [i beneficiile interven]iei.

Interven’ie curajoas[
Introducerea în Londra, în 
2019, a zonei cu emisii ultrasc\ 
zute este un exemplu de inter
ven]ie curajoas\, care d\ cer
cet\torilor oportunitatea dea 
evalua leg\tura dintre calitatea 
aerului [i s\n\tate pe tot par
cursul vie]ii — de la greutatea la 
na[tere, dezvoltarea cognitiv\ 
a copiilor, inciden]a bolilor ne
transmisibile ca infarctul mio
cardic [i accidentul vascular, 
pân\ la demen]\ [i mortalitatea 
atât specific\ bolii cât [i cea de 
orice cauz\.

Introducerea unor astfel de 
strategii este dificil\ din punct 
de vedere politic. Dovezile c\ 
ele ofer\ beneficii m\surabile 
pentru s\n\tate vor îmbun\t\]i 
încrederea public\ [i vor gene
ra sus]inere. Aici, comunitatea 
[tiin]ific\ [i cea medical\ trebu
ie s\ ac]ioneze cu grij\, r\mâ

EDITORIAL

Planul�de�prevenţie�inadecvat�al�
guvernului
Rezolvarea crizei sanitare este o alegere a politicienilor, nu a popula’iei

"Este mai bine s\ prevenim 
decât s\ trat\m."1 Este un vechi 
proverb, pe care noul secretar 
de stat al s\n\t\]ii [i asisten]ei 
sociale, Matt Hancock, la ales 
ca motto pentru planul s\u 
de a cre[te speran]a de via]\ 
s\n\toas\ în Marea Britanie: 
"Este vorba despre alegerea 
oamenilor dea avea mai mult\ 
grij\ de ei în[i[i, fiind activi [i 
renun]ând la fumat... S\ fac\ 
alegeri mai bune, reducând 

alcoolul, zah\rul, sarea [i 
gr\  simile."2 Public Health 
England (Ministerul S\n\t\]ii 
Publice din Anglia) a apreciat 
anun]ul, pe considerentul c\ 
marca "un moment de mare 
importan]\."3 Al]ii nu au fost 
impresiona]i.4

"Majoritatea oamenilor tr\ 
iesc acum mai mult," se men   
]ioneaz\ în plan. Aceasta este o 
afirma]ie în[el\toare. Sa oprit 
[irul deceniilor în care speran]a 

de via]\ a crescut în Marea 
Britanie, mortalitatea infantil\ 
este din nou în cre[tere,6 iar 
speran]a de via]\ în sc\dere 
la multe grupe de vârst\,7 
precum [i în rândul celor mai 
defavorizate femei.8 

Total inadecvat
Mortalitatea infantil\ este 
men]ionat\ doar o dat\ în 
noul plan: "renun]area la 
fumat înainte sau în timpul 
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sarcinii este cel mai important 
factor independent care va 
reduce mortalitatea infantil\."1 
În timpul sarcinii, fumatul 
este, indubitabil, d\un\tor. 
O asemenea declara]ie f\r\ 
referin]e este, îns\, o solu 
 ]ie complet inadecvat\ a 
problemei cre[terii mortalit\ 
  ]ii infantile. În primul rând, 
datele de la NHS arat\ c\, între 
2017 [i 2018, erau fum\toare în 
momentul na[terii 10,8% dintre 
mamele din Anglia, ceea ce 
denot\ o tendin]\ descendent\, 
de la 15,8%, cât se înregistra în 
20062007.9 Fumatul scade, iar 
mortalitatea infantil\ cre[te.
 În al doilea rând, multe alte 
na]iuni stau incomparabil 
mai bine. În clasamentul 
european al mortalit\]ii 
infantile, Marea Britanie a 
ajuns de pe locul 7 în 1990 
pe locul 19 în 2015.10 În fine, 
exprimarea repetat\ a îngrijor\ 
rii c\ mortalitatea infantil\ în 
cre[tere reflect\ înr\ut\]irea 
condi]iilor socioeconomice11 a 
avut ecou întrun raport recent 
al Na]iunilor Unite, în care 
se anticipeaz\ c\ 40% dintre 
copiii britanici vor tr\i în s\r\ 
cie în 2022.11

Guvernul [i în special 
secretarul de stat al s\n\t\]ii 
[i asisten]ei sociale, trebuie 
s\ în]eleag\ c\ austeritatea, 

înr\ut\]irea s\n\t\]ii mintale, 
cre[terea ratelor sinuciderii,17 
efecte negative asupra s\n\t\]ii 
copiilor18 [i o mortalitate mai 
mare în rândul vârstnicilor.19 
De ce se anun]\ atunci un alt 
plan axat pe comportamentul 
individual?

Conducerea politic[
Raportul ONU conchide: 
"Experien]a Regatului Unit, 
în special din 2010 pân\ în 
prezent, subliniaz\ concluzia 
c\ s\r\cia este o op]iune 
politic\."11 Actuala înr\ut\]ire 
f\r\ precedent a indicatorilor 
st\rii de s\n\tate – în mod 
specific, speran]a de via]\ [i 
mortalitatea infantil\ – este tot 
o op]iune politic\. Este pu]in 
probabil ca declinul s\ fie oprit 
doar spunândule oamenilor 
s\ "fac\ alegeri mai bune". 
Ameliorarea s\n\t\]ii na]iunii 
necesit\ schimb\ri mult mai 
mari, ce impun implicarea 
conducerii politice [i strategii 
menite atât s\ sus]in\ asisten
  ]a social\ [i medical\ cât [i 
limitarea inegalit\]ilor tot mai 
mari. 
 Experien]a altor ]\ri arat\ 
c\ schimb\rile politice de 
anvergur\ pot avea efecte 
benefice aproape imediate 
asupra speran]ei de via]\, dup\ 
cum sa v\zut în Germania de 
Est dup\ reunificare.21 

"Planul de preven]ie" axat pe 
individ nu este nici nou, nici 
important, [i nu va face nimic 
pentru a opri criza din ce în ce 
mai profund\ a s\n\t\]ii din 
Marea Britanie.

Lucinda Hiam, bursier de cercetare 
onorific, London School of Hygiene 
and Tropical Medicine  
Lucinda.Hiam1@lshtm.ac.uk

Danny Dorling, profesor de geografie 
Halford Mackinder,  
University of Oxford
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s\r\cia [i inegalitatea au o 
mai mare importan]\ decât 
comportamentul individual: 
statisticile fumatului sunt mai 
bune, iar consumul de alcool 
continu\ s\ scad\. 
 Este foarte pu]in probabil ca 
obezitatea s\ fie motivul stagn\ 
rii speran]ei de via]\ din 2011 
pân\ în prezent — propor]ia 
adul]ilor obezi a r\mas stabil\ 
din 2010, conform raportului 
st\rii de s\n\tate din Anglia.15 
În plus, a atribui obezitatea 
alegerilor individuale înseamn\ 
a ignora complexitatea  
factorilor politici [i sociali [i a 
leg\turilor dintre ei.
 Eliminarea recomand\rilor 
date de exper]i din planul lui 
David Cameron de combatere 
a obezit\]ii este doar un 
exemplu al puterii industriei 
alimentare în fa]a politicii 
sanitare, asem\n\toare cu 
cea pe care o avea înaintea ei 
([i înc\ o mai are) industria 
tutunului. Încerc\rile de a 
include interven]ii bazate pe 
dovezi, cum ar fi restric]iile 
în reclamele pentru copii [i 
în promovarea alimentelor 
nes\n\toase, precum [i ad\ 
ugarea unor taxe, au lipsit 
în mod evident din ultima 
strategie pentru obezitate  pe 
care guvernul a lansato în 
2016,16 axat\ pe cre[terea 
activit\]ii fizice [i pe reducerea 
consumului de zah\r. 

Solu’ii individuale pentru 
probleme ale întregii societ[’ii 
Dac\ alegerile individuale nu 
pot fi învinuite pentru înr\ut\ 
]irea st\rii de s\n\tate în 
Marea Britanie, atunci care 
este cauza? Raportul ONU 
recent a specificat grupurile 
cel mai grav afectate de 
austeritate – persoanele mai 
vârstnice, copiii, femeile, 
oamenii cu dizabilit\]i, refugia
  ]ii [i imigran]ii.11 În multe din 
aceste grupuri, indicatorii st\ 
rii de s\n\tate sau înr\ut\]it. 
Dovezile devin indiscutabile: 
austeritatea este asociat\ cu 
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În acest an, liderii din do
meniul siguran]ei pacien]ilor 
din cinci ]\ri sau întâlnit în 
Arabia Saudit\ pentru a[i îm   p\r  
t\[i succesele [i dificult\]ile pe 
care leau avut în cursul deme
rsurilor de îmbun\t\]ire a sigu
ran]ei pacientului la nivelul sis
temului de s\n\tate. Întâlnirea 
din aprilie, g\zduit\ de The BMJ, 
a prilejuit recunoa[terea lipsei 
dovezilor [i a necesit\]ii dea 
înv\]a de la modele.

"De[i sistemele sanitare di
fer\ de la o ]ar\ la alta," a spus 
Fiona Godlee, redactorul [ef al 
The BMJ [i pre[edinta întâlni
rii de la Riad, "ele se confrunt\, 
adesea, cu acelea[i obstacole în 
calea îmbun\t\]irii siguran]ei 
pacientului, astfel încât putem 
înv\]a din ceea ce a func]ionat 
sau nu în alt\ parte."

Dup\ întâlnire, unii partici
pan]i au plecat la Tokio, unde 
sau al\turat reprezentan]ilor 
din 44 de ]\ri pentru a semna o 
declara]ie în care se recunoa[
te c\ siguran]a pacientului este 
vital\ pentru s\n\tatea univer
sal\, solicitânduse "mobiliza
rea politic\ la nivel înalt" în ve
derea impulsion\rii demersuri
lor de asigurare a îngrijirilor de 
s\n\tate în condi]ii de siguran]\ 
mai mare.

1. Implicarea pacien’ilor
Un mesaj cheie al întâlnirii de 
la Riad a fost c\ pentru îm
bun\t\]irea siguran]ei este esen 
 ]ial\ implicarea pacien]ilor. 
Mike Durkin, expert consultant 

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII

Şapte�lecţii�pentru�o�mai�mare�siguranţă�
a�pacientului
Liderii în domeniul îmbun[t[’irii asisten’ei medicale îi spun lui Jacqui Wise ce au 
înv[’at ’[rile lor din eforturile de-a oferi îngrijiri cu un nivel de siguran’[ mai ridicat

Qulturum, care se ocup\ de 
dezvoltarea cuno[tin]elor pen
tru îmbun\t\]irea s\n\t\]ii în 
Suedia, adaug\ c\ implicarea di
rect\ a pacien]ilor în propriul 
tratament poate reduce riscu
rile. "Avem un sistem de dia
liz\ în care bolnavii preiau con
trolul [i fac totul singuri," a spus 
el. "Ei iau echipamentul, por
nesc aparatul, îl cur\]\ la sfâr[it 
[i a[a mai departe. Ca urmare, 
au disp\rut infec]iile legate de 
îngrijire."

Barierele culturale pot îm
piedica implicarea pacientu
lui, avertizeaz\ Don Berwick, 
pre[edinte emerit [i mem
bru senior al Institute for 
Healthcare Improvement 
(Institutul pentru Îmbun\t\]irea 
Asisten]ei Medicale) din Boston, 
Massachusetts. "Oamenilor le 
este greu s\[i exprime p\rerea 
din cauza normelor de polite]e 
[i a respectului pentru autori  
t\]i," lea spus el reporterilor 
de la BMJ. "O cultur\ just\ a si
guran]ei pacientului este cea în 
care oricine poate s\[i expri
me întotdeauna opinia, în care 
oamenii pot s\ spun\ ce nu e în 
regul\ f\r\ a fi blama]i."

2. Colaborarea este esen’ial[
Un alt mesaj transmis frecvent 
la nivel global de exper]ii în do
meniul siguran]ei pacientului 
este importan]a colabor\rii între 
clinicieni, pacien]i, administra
tori [i autorit\]ile de reglemen
tare. Leistikow spune c\ Olanda 
exceleaz\ în "guvernarea prin 

"Nu putem 
avea ;i 
siguran’[ ;i 
secrete în 
acela;i joc" 
Don Berwick, 
Institute for 
Healthcare 
Improvement

în politica siguran]ei pacientu
lui la Institute for Global Health 
Innovation (Institutul pentru 
Inova]ie în S\n\tatea Global\) 
de la Imperial College London 
(Colegiul Imperial din Londra), 
este de acord. "Pacien]ii pot 
conduce planul schimb\rii – 
mai bine decât speciali[tii," spu
ne el, citând exemplul sc\derii 
inciden]ei tromboemboliei ve
noase în Marea Britanie.

Medicii [tiau c\ ar putea fi de 
folos evaluarea riscului pacien 
  ]ilor [i prescrierea de medica
mente anticoagulante. Cu toate 
acestea, deabia la sfâr[itul ani
lor 1990 [i la începutul anilor 
2000 a avut loc o "ac]iune real\" 
pentru reducerea mortalit\]ii, 
din partea unei coali]ii a pacien]
ilor [i grupurilor parlamentare, 
dup\ cum î[i aminte[te Durkin, 
care a fost la început directorul 
na]ional al siguran]ei pacientu
lui la NHS England. 

În Olanda, pacien]ii au 
avut un rol enorm în ini]ierea 
schimb\rii, spune Ian Leistikow, 
de la Dutch Healthcare 
Inspectorate (Inspectoratul 
Olandez al S\n\t\]ii), dând 
exemplul chirurgiei pediatri
ce complexe. "Avem acum un 
centru în Olanda numai pentru 
c\ pacien]ii au dorit o schimba
re," a afirmat el. "Medicii obi[
nuiau s\ spun\ c\ pacien]ilor nu 
le place s\ se deplaseze – dar ei 
sunt dispu[i s\ o fac\ pentru o 
calitate mai bun\ a îngrijirilor."

Göran Henriks, director 
executiv pentru educa]ie la 
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colaborare" – între cadrele me
dicale [i organiza]iile de re
glementare, citând proceduri
le de pancreatoduodenectomie 
centralizate la nivel na]ional. 
The Enhanced Recovery After 
Surgery Society (Societatea 
pentru îmbun\t\]irea recuper\ 
rii dup\ interven]ii chirurgi
cale) a început programul, iar 
Dutch Healthcare Inspectorate 
(Inspectoratul Olandez al 
Asisten]ei Medicale) la aplicat. 
Trecerea de la centrele cu vo
lum mic la cele cu volum mare 
a fost înso]it\, în decurs de pa
tru ani, de înjum\t\]irea ratei 
mortalit\]ii în cursul unor astfel 
de proceduri.

{i Suedia se bazeaz\ pe co
laborarea sus]inut\, Swedish 
Association of Local Authorities 
and Regions (Asocia]ia Suedez\ 
a Autorit\]ilor locale [i a 
Regiunilor) coordonând 20 de 
sisteme de asisten]\ medical\ 
din 290 de comunit\]i. "Aceasta 
a ridicat nivelul de în]elegere a 
chestiunilor legate de calitate [i 
de siguran]\," spune Henrik. În 
fiecare an asocia]ia evalueaz\ fi
ecare sistem în privin]a siguran 
  ]ei pacientului [i public\ rezul
tatele.

3. O cultur[ a sincerit[’ii 
O cultur\ a sincerit\]ii este 
esen]ial\, sunt de acord ex
per]ii. "[tiin]a este clar\," spune 
Berwick, "Nu putem avea [i si
guran]\ [i secrete în acela[i joc."

Anglia are cel mai mare sis
tem de raportare din lume, 
the National Reporting and 
Learning System (Sistemul Na]
ional de Raportare [i Educa]ie), 
care colecteaz\ anual peste 
dou\ milioane de rapoarte cu 
privire la incidentele din NHS, 
sus]ine Durkin. O m\sur\ de 
îmbun\t\]ire în curs de aplica
re const\ în ad\ugarea în sistem 
a perspectivei pacientului asu
pra prejudiciului. "Ideea c\ per
sonalul poate raporta deschis [i 
c\ va fi sus]inut este fundamen
tal\ pentru formarea unei cul
turi adecvate," spune el.

Johns Hopkins School of Public 
Health din Baltimore, arat\ pro
blemele din sistemul de s\n\tate 
din SUA: "Sistemul nostru de 
responsabilitate, în special cel 
de malpraxis, este în continua
re defect [i creeaz\ stimulente 
care sunt diametral opuse trans
paren]ei necesare în cultur\. 
Oamenii nu comunic\ nimic de 
frica unui posibil proces."

În anul 2000, Wu a scris în 
The BMJ despre importan]a "ce
lei de a doua victime" în ca
zul erorilor medicale, recunos
când impactul psihologic asupra 
personalului. Aceasta a con
dus la programe de sprijin pen
tru colegi, precum Resilience in 
Stressful Events (Rezisten]a în 
cazul evenimentelor stresante) 
de la Johns Hopkins, care a fost 
reprodus în toat\ SUA [i în alte 
câteva ]\ri.

4. Men’ine’i controlul asupra 
listelor de verificare!
Multe elemente fundamentale 
ale siguran]ei pacientului au ap\ 
 rut mai întâi în SUA (de exem
plu, analiza cauzelor principa
le, raportarea incidentelor, liste
le de verificare [i procedurile de 
pauz\ din chirurgie), dup\ care 
au fost introduse în sistemele 
din întreaga lume.

"În Olanda, la începutul 
mi[c\rii pentru siguran]a paci
entului am stabilit o mul]ime de 
reguli. Asta a func]ionat [i a re
dus mortalitatea [i morbidita
tea", spune Leistikow. El averti
zeaz\ îns\: "Nu putem s\ cerem 
la nesfîr[it reverificarea fiec\rei 

Bandar Al Knawy, director 
executiv al Ministry of National 
Guard Health Affair (Ministerul 
Afacerilor de S\n\tate ale 
G\rzii Na]ionale), spune despre 
Arabia Saudit\: "Avem o cul
tur\ a transparen]ei – o abor
dare în care nu se pune accen
tul pe ru[ine sau pe vin\." El 
citeaz\ un sistem electronic pen
tru raportarea anonim\ a ne
respect\rii siguran]ei. "Avem o 
echip\ de  management care le 
examineaz\ aproape instanta
neu [i apoi elaboreaz\ un plan 
de ac]iune."

Henriks din Suedia spune: 
"Indicatorii [i structurile noas
tre pentru analiza comparativ\  
sunt destul de puternice." Se im
pune, îns\, un r\spuns mai ra
pid, adaug\ el. "O mul]ime de 
chestiuni privitoare la siguran]a 
pacientului sunt legate de mun
ca zilnic\. Este greu s\ schim
b\m procedurile zilnice dac\ 
oamenii primesc evaluarea 
dup\ [ase luni."

În 2016 a intrat în vigoare în 
Olanda o lege care solicit\ tu
turor organiza]iilor s\ aib\ un 
sistem pentru raportarea eve
nimentelor adverse c\tre in
spectorat. Leistikow o sus]ine, 
dar sus]ine c\, adesea, furnizo
rii scriu rapoartele mai degrab\ 
pentru inspectori decât pentru 
angaja]i [i pacien]i. "Procesul 
dureaz\ prea mult [i este greoi, 
iar calitatea recomand\rilor re
zultate las\ de multe ori de do
rit", afirm\ el.

Albert Wu, profesor de po
litic\ [i management sanitar la 
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produceri medicale, oamenii nu 
vor adera la ele dac\ perturb\ 
prea mult fluxul de lucru.

"Sunt mult prea multe reguli 
[i reglement\ri – oamenii nu 
[tiu care dintre ele sunt impor
tante."

Wu este de acord doar în
tro anumit\ m\sur\. "Exist\ 
un punct în care în mod ide
al transformi anumite elemen
te în rutin\ – probabil cele mai 
plictisitoare [i mai u[or de uitat 
– a[a c\ oamenii nu mai trebu
ie s\ se gândeasc\ la ele. Când 
sunt nevoi]i totu[i, au libertatea 
dea improviza [i de a[i mani
festa creativitatea, ceea ce este 
necesar, în unele cazuri, pentru 
a g\si o solu]ie. Lista de verifica
re te elibereaz\, teoretic, de po
vara grijilor."

5. Folosi’i tehnologia!
Participan]ii la masa rotund\ au 
men]ionat rolul vital pe care îl 
are tehnologia în îmbun\t\]irea 
siguran]ei pacientului, de la co
lectarea [i supravegherea da
telor pân\ la monitorizare [i 
în[tiin]are.

Al Knawy spune: "Digita
lizarea [i automatizarea sunt de
terminan]i esen]iali ai îmbun\ 
t\   ]irii siguran]ei pacientului." El 
d\ exemplul comunic\rii rezul
tatelor critice la imagistic\ – de 
exemplu, un pneumotorax. "În 
sistemul nostru, odat\ ce paci
entul a efectuat imagistica, me
dicului îi este trimis imediat un 
email, solicitânduse rezulta
tul. Aceasta determin\ urgenta
rea tratamentului [i astfel tehno

cien]ilor. Masa rotund\ [i în
tâlnirea la nivel înalt au coin
cis cu publicarea unui raport de 
la Organisation for Economic 
Cooperation and Development 
(Organiza]ia pentru Cooperare 
[i Dezvoltare Economic\), 
Flying Blind, care a prezentat o 
argumenta]ie economic\ pentru 
îngrijirile de calitate bun\ [i în 
condi]ii de siguran]\.4

În raport se afirm\ c\ 15% din 
cheltuielile spitalice[ti din ]\rile 
bogate sunt folosite pentru a co
recta prejudicii evitabile. Pân\ 
la 25% dintre pacien]ii din cen
trele de asisten]\ primar\ [i am
bulatorie din ]\rile bogate au 
suferit prejudicii – frecvent în 
urma erorilor sau întârzieri
lor de diagnostic ori a efecte
lor adverse ale medicamentelor. 
Acest procent cre[te la 40% în 
]\rile cu venit mic [i mediu.

"Este important ca siguran]a 
s\ nu fie considerat\ doar un 
proiect pentru trimestrul sau 
anul acesta, ci s\ fie integrat\ în 
totalitate în sistem" spune Wu.

Berwick conchide: "Cele mai 
mari dificult\]i sunt conducerea, 
conducerea [i iar conducerea. 
O cultur\ încurajatoare, investi 
  ]ia în date, sus]inerea persona
lului [i o cultur\ a sincerit\]ii, 
toate depind de conducere – 
executivi, clinici, consilii de ad
ministra]ie, guvern, conducerea 
trusturilor."

"Pân\ când conduc\torii nu 
vor aborda în mod serios [i 
[tiin]ific siguran]a, nu vom avea 
un progres la nivel de sistem."

Jacqui Wise, jurnalist independent, 
London, jacquiyoung1@gmail.com

QUALITY IMPROVEMENT
Seven lessons for better patient 
safety
A se cita: BMJ 2018;363:k5211 
Gāsiţi articolul la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k5211

Traducere: Dr. Roxana }ucra

logia contribuie la siguran]a pa
cientului."

Prescrierea electronic\ este 
un alt exemplu în care tehnolo
gia stimuleaz\ siguran]a prin eli
minarea erorilor de transcrie
re [i ad\ugarea verific\rilor. De 
exemplu, odat\ ce sa notat c\ 
un pacient este alergic la un me
dicament, sistemele pot împie
dica automat prescrierea aces
tuia.

Fi[ele medicale electronice ar 
trebui s\ fie un lucru bun, spu
ne Wu. El avertizez\ îns\: "În 
graba de a le introduce, am ra
tat, în mare parte, [ansa dea 
îmbun\t\]i fluxul de lucru, efi
cien]a [i comunicarea. Ele au 
fost proiectate astfel încât cer 
mai mult timp, reduc eficien]a 
[i cresc frustrarea – or chiar asta 
poate duce la epuizarea pishic\ 
a personalului."

6. Stimulentele financiare
Oferirea unor mici stimulen
te financiare poate aduce îm
bun\t\]iri semnificative, spu
ne Durkin. "Poate determina o 
schimbare a comportamentu
lui." De exemplu, 3040% dintre 
pacien]ii din Anglia au fost eva
lua]i pentru riscul de tromboe
mbolie venoas\, dar la 69 luni 
de la introducerea unui stimu
lent pentru personal, propor]ia 
lor a ajuns la 9095%.

Totu[i, Wu spune c\ nu e în
totdeauna clar dac\ aceste "pl\]i 
pentru performan]\" îmbun\
t\    ]esc efectiv siguran]a. El d\ 
ca exemplu un program din 
USA în care Medicare nu pl\ 
te[te pentru procedur\ dac\ pa
cientul face o infec]ie sanguin\ 
de cateter în timpul spitaliz\rii. 
"Este proiectat s\ ajute la cre[
terea siguran]ei pacien]ilor, dar 
nu poate schimba felul în care 
oamenii documenteaz\ ceea ce 
se întâmpl\" avertizeaz\ el.

7. Conducere, conducere, 
conducere
Toate ]\rile mai au destule de 
f\cut pentru a rezolva proble
mele legate de siguran]a pa

"Exist[ un 
avantaj. 
Lista de 
verificare te 
elibereaz[, 
teoretic, 
de povara 
grijilor." 
Albert Wu, Johns 
Hopkins School 
of Public Health
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Întrebarea studiului  Ce efect are 
asupra siguran’ei pacientului 
un demers de îmbun[t[’ire 
a comunic[rii, în mediul 
intraspitalicesc, între furnizorii de 
servicii medicale, pe de o parte, ;i 
pacien’i ;i familiile lor, pe de alt[ 
parte? 

Metode  Autorii au efectuat, înainte 
;i dup[ interven’ia propus[, un 
studiu prospectiv, multicentric, 
din 17 decembrie 2014 pân[ în 
3 ianuarie 2017, cu pacien’i interna’i 
în sec’iile de pediatrie în ;apte spitale 
din America de Nord, incluzând to’i 
bolnavii spitaliza’i (3 106 intern[ri, 
13 171 de zile de pacient), 2 148 de 
p[rin’i sau îngrijitori, 435 de asisten’i 
medicali, 203 studen’i la facultatea de 
medicin[ ;i 586 de medici reziden’i. 
Familiile, asisten’ii ;i doctorii au pus 
la punct împreun[ o modalitate de 
standardizare a comunic[rii între 
furnizorul de îngrijiri ;i familie în 

timpul turelor de pe sec’ie (“ture 
centrate pe familie”). Demersul a 
constat în: conceperea unui plan de 
comunicare structurat, cu fiabilitate 
ridicat[ pentru turele la patul 
bolnavului, cu accent pe în’elegerea 
informa’iilor medicale, implicarea 
familiei ;i comunicarea bidirec’ional[, 
un raport scris structurat, în timp real 
al turelor, un program de instruire 
formal pentru furnizorii de îngrijiri 
medicale ;i strategii de sus’inere a 
muncii în echip[, a implement[rii ;i 
îmbun[t[’irii procesului. Pentru a 
compara erorile medicale înainte ;i 
dup[ interven’ie, autorii au folosit o 
metod[ consacrat[ de supraveghere 
sistematic[, incluzând raportarea 
siguran’ei familiei. Erorile medicale 
au fost clasificate în d[un[toare 
(evenimente adverse evitabile) ;i 
ned[un[toare.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  
Rata de eroare medical[ global[ 
(la 1 000 de pacien’i-zile) a r[mas 
neschimbat[: 41,2 (interval de 
încredere 95% 31,2-54,5) înainte de 
interven’ie, fa’[ de 35,8 (26,9-47,7) 
dup[ interven’ie, P=0,21), dar 
erorile d[un[toare (evenimente 
adverse evitabile) au sc[zut cu 
37,9% (20,7 (15,3-28,1) fa’[ de 
12,9 (8,9-18,6), P=0,01) dup[ 
interven’ie. Implicarea familiei ;i 
asisten’ilor în timpul turelor s-a 

îmbun[t[’it, ca ;i câteva dintre 
m[sur[torile experien’ei familiei. 
Studiul a fost limitat de protocolul 
de lucru, care exclude stabilirea 
cauzalit[’ii.

Ce aduce nou prezentul studiu  
Interven’iile pentru îmbun[t[’irea 
comunic[rii între furnizorii de 
servicii medicale ;i pacien’i ;i 
familiile acestora pot fi asociate cu 
ameliorarea siguran’ei pacien’ilor.

Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor: Actualul studiu a fost 
finan’at de Patient-Centered Outcomes 
Research Institute (Institutul de cercetare a 
rezultatelor axate pe pacient). Unii autori de’in 
capital, op’iuni pe ac’iuni sau au consultat 
I-PASS Institute, o companie care ajut[ 
institu’iile s[ aplice în timpul transferurilor 
cele mai bune practici. Institutul I-PASS nu a 
fost implicat în studiu. Datele fiec[ruia dintre 
participan’i p[streaz[ confiden’ialitatea ;i 
pot fi puse la dispozi’ia p[r’ilor interesate 
care urm[resc procesul prezentat în planul de 
comunicare a datelor suplimentare. 

Înregistrarea studiului ClinicalTrials.gov 
NCT02320175.

ORIGINAL RESEARCH Multicentre before 
and after intervention study
Patient safety after implementation 
of a coproduced family centred 
communication programme
A se cita: BMJ 2017;363:k4764 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k4764 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu multicentric ante-şi post-intervenţie

Siguranţa pacientului 
după aplicarea unui 
program de comunicare 
centrat pe familie,  
realizat în cooperare  
Khan A, Spector ND, Baird JD, pentru grupul de 
lucru I-PASS centrat pe pacient si familie

cercetare

Erori medicale ;i evenimente adverse înainte ;i dup[ aplicarea programului Patient and Family Centered I-PASS 

 Înainte de interven’ie (n=1 574)  Dup[ interven’ie (n=1 532)
 Nr. de  Rata/1 000 de pacien’i-zile Nr. de Rata/1 000 de pacien’i-zile
Tipul incidentului incidente (95% CI) incidente  (95% CI) Valoarea P 
Erori medicale globale 259  41.2 (31.2 – 54.5)  245 35. 8 (26.9 – 47.7)  0.21
   Erori ned[un[toare 139  20.0 (13.2 – 30.2)  164  22.0 (15.1 – 32.1)  0.50
   Erori d[un[toare* 120  20.7 (15.3 – 28.1)  81  12.9 (8.9 – 18.6)  0.01
Evenimente adverse inevitabile 72  12.6 (8.9 – 17.9)  31  5.2 (3.1 – 8.8)  0.003
*Evenimente adverse evitabile
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Întrebarea studiului  Care 
este precizia test[rii 
papillomavirusului uman cu 
risc crescut (hrHPV) în probe 
autorecoltate în compara’ie cu 
examinarea probelor prelevate 
de clinician pentru detectarea 
precancerului cervical? Sunt 
metodele de autorecoltare mai 
eficiente în cazul femeilor care 
nu au efectuat screeningul 
comparativ cu interven’iile de 
rutin[, precum invita’ia sau 
scrisoarea de aten’ionare? 

Metode  Meta-analiza preciziei 
a evaluat sensibilitatea ;i 
specificitatea testelor hrHPV în 
probele pe care femeile ;i le-au 
recoltat singure în compara’ie 
cu cele recoltate de clinician 
pentru detectarea neoplaziei 
cervicale intraepiteliale de 
gradul 2 sau mai avansat. 
Meta-analiza eficacit[’ii 
a evaluat studiile clinice 
randomizate care au comparat 
r[spunsul la oferirea kiturilor 
de autorecoltare cu r[spunsul 

la invita’iile sau scrisorile de 
aten’ionare folosite de rutin[ 
pentru a chema femeile la 
recoltarea unei probe cervicale 
de c[tre medic. Au fost aplicate 
metodele standard pentru 
evaluarea studiului ;i gruparea 
datelor.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  
Testele hrHPV bazate pe reac’ia 
de polimerizare în lan’ au 
avut aceea;i sensibilitate în 
cazul probelor autorecoltate 
;i a celor recoltate de medic 
(raportul grupat 0,99, interval 
de încredere 95% 0,97-1,02) 
;i o specificitate ceva mai 
mic[ (0,98, 0,97-0,99). În 
schimb, testele hrHPV bazate 
pe amplificarea semnalului au 
fost atât mai pu’in sensibile 
cât ;i mai pu’in specifice în 
cazul probelor autorecoltate. 
Trimiterea prin po;t[ a 
kiturilor de autorecoltare la 
domiciliile femeilor a condus 
la o participare mai mare decât 
prin interven’iile de control: 
19% în bra’ul cu autorecoltare,  

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză sistematică şi meta-analiză

Detectarea 
precancerului  
cervical şi facilitarea 
depistării la femeile 
care nu au efectuat 
screeningul prin 
testarea HPV a 
probelor autorecoltate
Arbyn M, Smith SB, Temin S, Sultana 
F, Castle P, din partea Collaboration on 
Self-Sampling and HPV Testing 

Meta-analiza preciziei testelor hrHPV pentru CIN2+ bazate pe 
amplificarea semnalului ;i reac’ia de polimerizare în lan’ în probele 
autorecoltate ;i în cele recoltate de medic în cadrul screeningului 
cancerului cervical primar. Parametrii estima’i sunt deriva’i dintr-un 
model cu dou[ variabile pentru cumularea datelor de diagnostic.

Valorile cumulate ale sensibilit[’ii ;i specificit[’ii relative ale testelor pentru papillomavirusul uman cu risc crescut (hrHPV) bazate 
pe amplificarea semnalului (SA) ;i pe reac’ia de polimerizare în lan’ (PCR) în probele autorecoltate în compara’ie cu cele recoltate 
de medic

                            Raport (CI 95%)
Test Rezultat Nr. de studii Sensibilitate Specificitate Teste pozitive PPV
SA  CIN2+  23  0.85 (0.80 – 0.89)*  0.96 (0.93 – 0.98)*  1.14 (1.05 – 1.24)  0.71 (0.62 – 0.82)
 CIN3+  9  0.86 (0.76 – 0.98)*  0.97 (0.95 – 0.99)*   0.65 (0.57 – 0.78)
PCR  CIN2+  17  0.99 (0.97 – 1.02)  0.98 (0.97 – 0.99)*  1.00 (0.94 – 1.06)  0.97 (0.90 – 1.04)
 CIN3+  8  0.99 (0.96 – 1.02)  0.98 (0.97 – 0.99)*   0.90 (0.78 – 1.05)
PPV= valoarea predictiv[ pozitiv[; CIN2+=neoplazia cervical[ intraepitelial[ de grad 2 sau mai avansat; CIN3+=neoplazia cervical[ intraepitelial[ de grad 3 sau mai avansat. 
*Diferen’[ fa’[ de unitate semnificativ[ statistic.
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Teste hrHPV bazate pe reac’ia de polimerizare în lan’ validat[ 

Teste hrHPV bazate pe amplificarea semnalului (HC2, Cervista) 

Proba autorecoltat[
Proba recoltat[ de medic 

Curba de operare Elipsa de în-  Studii M[surarea
caracteristic[ a credere 95% indivi- preciziei
receptorului  duale cumulate 
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Întrebarea studiului  Ce asociere exist[ între consumul de 
îndulcitori f[r[ zah[r ;i rezultatele importante la nivelul 
s[n[t[’ii? 

Metode  Într-o analiz[ sistematic[ efectuat[ conform 
metodologiei standard a analizelor Cochrane au 
fost c[utate studii clinice controlate, randomizate ;i 
nerandomizate, ;i studii observa’ionale în bazele de 
date ale literaturii de specialitate relevante, în registrele 
studiilor ;i în bibliografia publica’iilor de interes. Au fost 
eligibile studiile având ca participan’i adul’i ori copii în 
general s[n[to;i, cu ori f[r[ exces ponderal sau obezitate.  
Condi’iile impuse au fost ca îndulcitorii f[r[ zah[r folosi’i 
s[ aib[ o denumire clar[, o doz[ în limitele acceptabile ale 
aportului zilnic, iar interven’ia s[ dureze minimum ;apte 
zile. Rezultatele relevante au fost: indicele greut[’ii/masei 
corporale, controlul glicemiei, s[n[tatea oral[, 
comportamentul alimentar, preferin’a pentru gustul dulce, 
cancerul, boala cardiovascular[, boala renal[, dispozi’ia 
afectiv[, comportamentul, func’iile neurocognitive ;i 
efectele adverse.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  Din 56 de studii care 
au furnizat date pentru aceast[ analiz[, 35 au fost 
observa’ionale. La adul’i s-a constatat un efect benefic 
al îndulcitorilor f[r[ zah[r asupra indicelui de mas[ 
corporal[ (diferen’[ medie −0,6, interval de încredere 
95% de la −1,19 la −0,01; dou[ studii, n=174) ;i asupra 
glicemiei à jeun (−0,16 mmol/l, de la −0,26 la −0,06; dou[, 
n=52). Dozele mai mici de îndulcitori f[r[ zah[r au fost 
asociate cu cre;teri mai mici în greutate (−0,09 kg, de 

la −0,13 la −0,05; unul, n=17 934). La copii s-a observat 
o cre;tere mai mic[ a scorului z al indicelui de mas[ 
corporal[ legat[ de consumul de îndulcitori f[r[ zah[r 
comparativ cu aportul de zah[r (−0,15, de la −0,17 la 
−0,12; dou[, n=528). Nu a fost detectate  diferen’e între 
grupurile de studiu în privin’a altor rezultate. La fel, nu 
s-au observat dovezi ale vreunui efect al îndulcitorilor f[r[ 
zah[r la adul’ii sau copiii supraponderali care încercau în 
mod activ s[ scad[ în greutate. Au fost identificate câteva 
studii pentru fiecare rezultat, majoritatea având pu’ini 
participan’i ;i fiind de scurt[ durat[; din acest motiv, 
calitatea metodologiei ;i raport[rii lor este limitat[.

Ce aduce nou prezentul studiu  În aceast[ analiz[ 
sistematic[ nu s-au g[sit dovezi conving[toare ale unor 
beneficii importante pentru s[n[tate în urma folosirii 
îndulcitorilor f[r[ zah[r. Nu au putut fi excluse posibilele 
efecte nocive ale consumului de îndulcitori f[r[ zah[r. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor: Cercetarea 
a fost finan’at[ de Organiza’ia Mondial[ a S[n[t[’ii. Autorii nu declar[ 
niciun conflict de interese. Seturile de date pot fi solicitate de la autorul 
corespondent la Meerpohl@cochrane.de.

Non-sugar sweeteners and health
ORIGINAL RESEARCH Systematic review and meta-analyses 
Association between intake of non-sugar sweeteners and health 
outcomes
A se cita: BMJ 2017;363:k4718 
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.j4718 

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză sistematică şi meta-analize 

Asocierea dintre consumul de îndulcitori 
fără zahăr şi rezultatele la nivelul 
sănătăţii
Toews I, Lohner S, Küllenberg de Gaudry D, Sommer H, Meerpohl JJ 

fa’[ de 12% în bra’ul de control (diferen’[ de 7%, interval 
de încredere 95% de la 4% la 15%). Studiul a fost limitat 
de varia’ia mare a rezultatelor în rândul studiilor de 
eficacitate (I2 >95%). 

Ce aduce nou prezentul studiu  În cazul probelor 
autorecoltate, testele hrHPV bazate pe reac’ia de 
polimerizare în lan’ sunt metode de diagnostic corecte 
pentru detectarea precancerului cervical. Programele 
de livrare prin po;t[ a kiturilor de autorecoltare pentru 
femei sunt mai eficiente decât invita’iile sau scrisorile de 
aten’ionare. Având în vedere varia’ia mare a rezultatelor 

în rândul studiilor, programele de screening ar trebui s[ 
realizeze proiecte pilot înainte de a desf[;ura campanii 
regionale sau na’ionale. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor: G[si’i pe bmj.
com detalii despre finan’are ;i conflicte de interese. Nu sunt disponibile 
date suplimentare.

ORIGINAL RESEARCH Updated meta-analyses
Detecting cervical precancer and reaching underscreened 
women by using HPV testing on self samples
A se cita: BMJ 2017;363:k4823 
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.j4823 

Îndulcitorii�fără�zahăr�şi�sănătatea�

Reid 2007 
Raben 2001 
Valorile cumulate ale 
parametrilor 
Heterogenitatea: t2=0.174 
P<0.001, I2=96.9% 

   Diferen’a medie  Greutatea Diferen’a medie 
Studiul (Cl 95%) (%) (Cl 95%)
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Atât popula]ia general\ cât [i lumea [tiin]ific\ sunt 
foarte interesate s\ afle dac\ alimentele [i b\uturile 
care con]in îndulcitori f\r\ zah\r (NSS) – cu pu]i 
ne calorii sau f\r\ – ar trebui s\ fie recomandate 
ca strategie de reducere a consumului de zah\r, în 
special a b\uturilor r\coritoare îndulcite cu zah\r. Cu 
toate acestea, rezultatele contradictorii ale cercet\rii [i 
posibilele probleme legate de s\n\tate au împiedicat 
elaborarea recomand\rilor oficiale.1 

Pentru a clarifica beneficiile [i efectele adverse 
ale consumului de NSS [i a documenta recomand\
rile OMS, Toews [i colegii au efectuat o analiz\ 
sistematic\ [i o metaanaliz\ care evalueaz\ efectul 
aportului de NSS asupra unei game largi de 
parametri ai s\n\t\]ii la adul]i [i la copii.2 Ei au inclus 
56 de studii interven]ionale [i observa]ionale, analiza 
lor devenind, astfel, cea mai comprehensiv\ sintez\ 
pe acest subiect realizat\ pân\ în prezent. 

În rândul adul]ilor, rezultatele câtorva studii 
care compar\ consumul de NSS cu cel de zah\r 
au sugerat mici îmbun\t\]iri ale indicelui de mas\ 
corporal\ [i ale concentra]iei glicemiei à jeun în 
favoarea NSS. În rândul copiilor, aportul de NSS a 
condus la o cre[tere mai mic\ a scorului z al indicelui 
de mas\ corporal\ fa]\ de consumul de zah\r, dar 
f\r\ a face vreo diferen]\ în greutate. În privin]a 
majoritat\]ii celorlalte rezultate, nu sau observat 
diferen]e semnificative din punc de vedere statistic 
sau clinic. 

Studiile incluse au avut limite importante, printre 
care dimensiunile mici ale e[antioanelor [i durata 
scurt\. Au fost identificate pu]ine studii pentru 
fiecare rezultat m\surat. Sar putea ca rezultatele 
contradictorii s\ fie generate [i de metodologia 
utilizat\ pentru protocolul de lucru [i pentru 
realizarea metaanalizei. Prin excluderea studiilor 
care nu au specificat tipul de NSS, de exemplu, nu au 
fost luate în considerare multe dintre cele prospective 
de cohort\, inclusiv cele care examineaz\ rezultatele 
clinice, precum diabetul [i boala cardiovascular\. 
Numeroase studii de cohort\ evalueaz\ dieta folosind 
chestionarele cu privire la frecven]a meselor, ce 
reflect\ tipul predominant de NSS consumat în acea 
perioad\, astfel încât acesta poate fi dedus.3 

Asocierile favorabile 
Pentru a reduce posibilitatea invers propor]ionalit\]ii 
între cauz\ [i efect, unele studii de cohort\ utilizeaz\ 
m\sur\tori repetate pentru a examina asocierea 
dintre modific\rile consumului [i cele ale greut\]ii. 
La nivel global, studiile respective sugereaz\ o 
asociere favorabil\ între aportul de b\uturi dietetice 
[i modificarea greut\]ii corporale pe termen lung.5, 6 
În acelea[i studii, înlocuirea unei por]ii de b\utur\ 

COMENTARIU  Greutatea dovezilor sugerează beneficii, dar ne lipseşte deocamdată imaginea 
de ansamblu
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dietetic\ pe zi cu aceea[i cantitate de b\utur\ îndulcit\ 
cu zah\r a fost corelat\ cu o cre[tere în greutate cu 
0,47 kg mai pu]in în intervale de câte patru ani.6 În 
mai multe cohorte, consumul de b\uturi dietetice a 
fost asociat pozitiv cu riscul de diabet.7 Corel\rile au 
fost atenuate, îns\, dup\ ajust\rile f\cute de cercet\ 
tori pentru adipozitate, implicând faptul c\ asocierea 
ar putea fi pus\ pe seama invers propor]ionalit\]ii între 
cauz\ [i efect.

În studiile clinice experimentale este de a[teptat ca 
efectele NSS s\ fie diferite în func]ie de con]inutul 
energetic al comparatorului.11, 12 Analiza efectuat\ 
de Toews [i colegii s\i nu a diferen]iat studiile dup\ 
natura comparatorului. În rândul studiilor incluse au 
fost constatate beneficii mai mari pentru tensiunea 
arterial\ [i pentru greutatea corporal\ atunci când NSS 
au fost comparate cu zaharurile libere decât cu placebo 
necalorice. 

De[i metaanalizele sunt importante pentru recoman 
 d\rile [i politicile îndrum\toare, trebuie s\ fie subliniat\ 
[i necesitatea studiilor individuale de bun\ calitate. De 
exemplu, studiile clinice efectuate de Ruyter [i colab.13 
[i de Ebbeling [i colab.,14 cele mai mari [i mai riguroase 
de pân\ acum, furnizeaz\ dovezi ferme ce atest\ 
faptul c\ înlocuirea b\uturilor îndulcite cu zah\r cu 
alternative dietetice reduce cre[terea în greutate la copii 
[i adolescen]i dup\ un an de monitorizare.
 Rezultatele ob]inute de Toews [i colegii s\i subliniaz\ 
imperativul efectu\rii unor studii ale NSS mai ample 
[i de mai lung\ durat\ pentru a îndruma elaborarea 

politicii [i a elucida mecanismele biologice. În]ele
gerea posibilelor efecte ale NSS asupra s\n\t\]ii este 
important\ în special pentru politicile de reducere 
a consumului de zah\r, precum cele de taxare 
[i etichetare, ce ar putea conduce la modificarea 
produselor [i la un con]inut mai mare de NSS în 
alimente. 

Pe baza dovezilor existente, incluzând studiile de 
cohort\ pe termen lung cu m\sur\tori repetate [i studiile 
clinice de bun\ calitate cu comparatori calorici, folosirea 
NSS ca înlocuitori ai zaharurilor libere (în special din 
b\uturile îndulcite cu zah\r) ar putea fi o strategie util\ 
pentru reducerea riscului cardiometabolic în rândul 
marilor consumatori, cu obiectivul final de a trece la 
ap\ sau la alte b\uturi s\n\toase. Pe m\sura acumul\ 
rii dovezilor, va fi necesar\ o actualizare regulat\ a 
politicilor [i recomand\rilor, pentru a ne asigura c\, 
la documentarea importantei dezbateri din s\n\tatea  
public\ privitoare la zah\r [i la alternativele sale, sunt 
folosite cele mai bune date disponibile.

Vasanti S Malik  
vmalik@hsph.harvard.edu  
Detalii privitoare la autor pe bmj.com 

COMMENTARY 
The weight of evidence hints at benefits, but the full picture has 
yet to emerge 

A se cita: BMJ 2018;363:k5005
Găsiţi versiunea integrală cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k5005 

Întrebarea studiului  Care sunt riscurile de tromboembolie 
venoas[ la utilizatoarele diferitelor tipuri de terapie de 
substitu’ie hormonal[?  

Metode  Actualul studiu a folosit înregistr[ri f[cute în 
dou[ din cele mai mari baze de date din asisten’a primar[ 
britanic[, QResearch ;i Clinical Practice Research Datalink 
(CPRD), date privitoare la spitaliz[rile ;i mortalitatea 
asociate, precum ;i referitoare la situa’ia social[ precar[. 
Au fost efectuate studii caz-control paralele pentru fiecare 
baz[ de date, rezultatele fiind apoi combinate. În total, 
pentru 80 396 de cazuri incidente de tromboembolie 
venoas[, diagnosticate la femei cu vârste cuprinse între 
40 ;i 79 de ani, în perioada 1998-2017, au fost g[site 
391 494 de participante-control corespunz[toare din 
punct de vedere al vârstei, cabinetului medical ;i datei 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studii caz-control de tip cuib care folosesc bazele de date QResearch şi CPRD

Folosirea terapiei de substituţie 
hormonală şi riscul de tromboembolie 
venoasă
Vinogradova Y, Coupland C, Hippisley-Cox J 

 Raportul probabili-  Raportul probabi- 
Diferite tipuri de HRT t[’ilor (Cl 95%) lit[’ilor (Cl 95%)

Rapoartele ajustate ale probabilit[’ilor tromboemboliei venoase pentru 
diferite tipuri de terapie de substitu’ie hormonal[. Rapoartele probabilit[’ilor 
sunt ajustate pentru folosirea curent[ a cremei cu estrogen de iap[ conjugat, 
a pesariului cu estradiol, progestogenului oral, cremei cu progestogen ori a 
preparatelor vaginale, folosirea în trecut a HRT, fumat, consumul de alcool, 
cincimea gradului de s[r[cie Townsend (numai QResearch), indicele de mas[ 
corporal[, comorbidit[’i, evenimentele medicale recente, folosirea curent[ ;i 
în trecut a antidepresivelor, antipshoticelor, aspirinei, contraceptivelor orale, 
tamoxifenului, precum ;i pentru anii datelor. Cazurile corespund controalelor 
din punct de vedere al vârstei, cabinetului medical ;i datei index. *P<0,01

HRT, global

HRT oral[ numai cu estrogen 

   Estrogen de iap[ conjugat 
   Estradiol 

HRT oral[ combinat[ 
  Estrogen de iap[ conjugat 
  Estradiol 

HRT transdermic 
   Estradiol 
   Estradiol combinat

Risc mai 
mic

Risc mai 
mare
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diagnosticului (data index). Informa’iile despre toate 
prescrierile de terapie de substitu’ie hormonal[ din anul 
anterior datei index au fost folosite în analiz[, inclusiv 
tipul hormonului, doza ;i calea de administrare. Folosirea 
curent[ a fost definit[ ca expunerea în cele 90 de zile 
anterioare datei index. Toate rezultatele au fost ajustate 
pentru datele demografice, fumat, consumul de alcool, 
comorbidit[’i relevante, evenimente medicale recente ;i 
alte medicamente prescrise. 

R[spunsul ;i limit[rile studiului  Global, 5 795 (7,2%) 
de femei care au avut tromboembolie venoas[ ;i 21 670 
(5,5%) controale au fost expuse la terapia de substitu’ie 
hormonal[ în cele 90 de zile anterioare datei index. Din 
cele dou[ grupuri, 4 915 (85%) ;i, respectiv, 16 938 (78%) 
de femei au folosit terapie oral[, care a fost asociat[ cu 
un risc semnificativ crescut de tromboembolie venoas[ 
în compara’ie cu lipsa expunerii (raportul probabilit[’ilor 
ajustat 1,58, interval de încredere 95% de 1,52-1,64), 
atât pentru preparatele con’inând exclusiv estrogen 
(1,40, 1,32-1,48) cât ;i pentru cele în care estrogenul era 
combinat cu un progestogen (1,73, 1,65-1,81). Preparatele 
transdermice nu au fost asociate cu risc de tromboembolie 
venoas[ (0,93, 0,8-1,01). Principalele limite ale actualului 
studiu observa’ional mare au fost incertitudinea privind 

aderen’a la medicamente ;i informa’iile insuficiente 
despre indica’iile precise ale prescrierii. 

Ce aduce nou prezentul studiu  Studiul de fa’[ aduce 
l[muriri privitoare la riscurile relative de tromboembolie 
venoas[ la femeile care folosesc terapia de substitu’ie 
hormonal[ oral[, ar[tând riscuri mai mici la preparatele 
cu estradiol decât la cele cu estrogen de iap[ conjugat. 
Studiul confirm[ rezultatele anterioare, conform c[rora 
tratamentul transdermic nu se asociaz[ cu un risc mai 
accentuat, subliniind prescrierea relativ redus[ a acestui 
tip de tratament. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor: Detalii 
complete cu privire la finan’are, la comunicarea datelor ;i la conflictele 
de interese sunt disponibile pe bmj.com.

ORIGINAL RESEARCH Nested case-control studies using the 
QResearch and CPRD databases
Use of hormone replacement therapy and risk of venous 
thromboembolism
A se cita: BMJ 2017;364:k4810 
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.j4810

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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comentarii

cate în primele zece dintre re
vistele medicale cel "mai frec
vent citite", Schor (statistician) 
[i Karten (student la facultatea 
de medicin\) au conchis: "În 
aproape 73% din totalul rapoar
telor... au fost formulate conclu
zii pe baza unor argument\ri in
corecte."3 

Titlul articolului lor, 
"Evaluarea statistic\ a manuscri
selor revistelor medicale", nu a 
reu[it, îns\, s\ provoace o reac 
 ]ie în rândul clinicienilor pentru 
a remedia o situa]ie ce amenin]a 
s\n\tatea pacien]ilor lor. 

Trezirea la realitate a venit 
dup\ trei decenii, în 1994, prin
trun editorial al consultantului 
[ef pentru statistic\ al publica
  ]iei The BMJ, Doug Altman, ce 
aprecia drept scandaloase "su
mele uria[e, cheltuite anual pe 
cercet\ri profund defectuoase, 
cu protocoale de lucru inadec
vate, e[antioane nereprezenta
tive sau prea mici, metode de 
analiz\ incorecte [i interpreta
re gre[it\."4 În 2015, cititorii re
vistei iau clasat articolul pe pri
mul loc ca importan]\ din tot 

În istoria evolu]iei ghidurilor 
pentru raportarea cercet\rii me
dicale, Doug Altman (stânga) [i 
Iveta Simera au ar\tat c\ defici
en]ele protocolului de lucru al 
cercet\rii medicale, modului de 
efectuare a acesteia [i de prezen
tare a rezultatelor ob]inute au 
constituit o problem\ timp de 
peste un secol: "Calitatea lucr\ 
rilor publicate reflect\ realist de
ficien]ele constatate la nivelul 
dovezilor clinice obi[nuite. E su
ficient s\ le examinezi ceva mai 
atent ca s\ demonstrezi c\ majo
ritatea nu pot fi considerate sub 
nicio form\ dovezi serioase."1 

Întradev\r, cu peste 250 de 
ani în urm\, medicul sco]ian 
James Lind declara, în introdu
cerea analizei rapoartelor des
pre tratarea scorbutului: "Pentru 
ca acest subiect s\ poat\ fi pus 
întro lumin\ clar\ [i corect\ a 
trebuit s\ dau la o parte o mul  
]ime de prostii."2

Cuantificarea raport\rii de ca
litate slab\ a cercet\rii medica
le pare s\ fi început abia în 1966 
(caseta). Dup\ evaluarea unui 
num\r de 295 de lucr\ri publi

ceea ce sa publicat în The BMJ 
în ultimii 20 de ani,5 având pes
te 700 de cit\ri.

Altman a fost dur: "Ce p\rere 
ar trebui s\ avem despre cercet\ 
torii care aplic\ tehnici nepotri
vite sau le folosesc gre[it pe cele 
bune, nu î[i interpreteaz\ corect 
rezultatele, nu le prezint\ inte
gral, citeaz\ selectiv din literatu
ra de specialitate [i formuleaz\ 
concluzii nejustificate? Ar trebui 
s\ fim [oca]i. Cu toate acestea, 
numeroase studii au ar\tat c\ 
toate fenomenele descrise mai 
sus se întâlnesc în mod obi[nuit. 
Este, f\r\ îndoial\, scandalos."4 

Concluzia lui Altman a fost c\ 
avem nevoie de "cercetare mai 
pu]in\, care s\ aib\ o calitate 
mai bun\ [i s\ fie justificat\." 

Raportarea a fost atât de 
slab[... 
Provocarea lansat\ de Altman 
a contribuit la dou\ evenimen
te importante. Asupra ambe
lor a avut o mare influen]\ 
Drummond Rennie, redactor 
senior la JAMA, revista Asocia  
]iei Medicale Americane. 

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII

Scandalul�provocat�de�irosirea�sumei�
de�100�de�miliarde�$�pe�an�pentru�
cercetări�medicale�ce�perturbă�practica�
clinică,�în�defavoarea�pacienţilor
Cu tot succesul înregistrat de demersurile menite s[ limiteze procentul de 85% al investi’iilor globale 
irosite în mod evitabil pe studii cu protocoale de lucru, analize ;i interpret[ri defectuoase, mai sunt 
multe de f[cut, afirm[ Paul Glasziou ;i Iain Chalmers
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Mai întâi, în 1989, Rennie a 
ini]iat o serie de congrese pe 
tema evalu\rii inter pares în ca
drul publicisticii biomedicale, 
un forum interna]ional în care 
puteau fi identificate [i abordate 
astfel de probleme. 

În al doilea rând, a sugerat c\ 
raportarea studiilor clinice era 
atât de slab\, încât era nevoie 
de un ghid de recomand\ri în a
ceast\ privin]\. Ca urmare, de
clara]ia emis\ de CONSORT 
(Consolidated Standards of 
Reporting Trials – Standardele 
consolidate ale prezent\rii stu
diilor clinice)6 a ini]iat elabo
rarea altor ghiduri de raporta
re. În 2006, recunoscând nevo
ia de a compila, îmbun\t\]i [i 
disemina ghidurile respective, 
Altman a înfiin]at primul cen
tru EQUATOR pentru cre[te
rea calit\]ii [i transparen]ei cer
cet\rii în s\n\tate.7 

Din p\cate, eforturile reviste
lor medicale de a îmbun\t\]i ra
portarea nu au rezolvat defici
en]ele fundamentale ale proto
colului de lucru al cercet\rilor [i 
modului de efectuarea lor. Un 
alt articol al lui Altman8 a su
gerat c\ revistele ar putea con
tribui la prevenirea cercet\rii de 
calitate slab\ prin încurajarea 
public\rii electronice a proto
coalelor de cercetare, în cadrul 
procesului ini]ial de înregistra
re a studiilor clinice. Rapoartele 
ulterioare ale cercet\rii înregis
trate pot fi ata[ate electronic, 
prin depunerea seturilor de date 
integrale. 

O mai bun\ înregistrare a stu
diilor clinice a permis evaluarea 
gradului de subraportare p\rti
nitoare a studiilor, demonstrat\ 
pentru prima dat\ în medicin\ 
în 1986, prin compara]ii ale 
analizelor bazate pe toate studii
le înregistrate cu cele ale tuturor 
studiilor raportate public, ar\ 
tânduse c\ acestea din urm\ au 
supraestimat beneficiul în pro
por]ie de 10%15%.9 În alte ca
zuri sa ar\tat raportarea subiec
tiv\ a rezultatelor în cadrul stu
diilor.10, 11 

Comentând consecin]ele 
practice ale unor atari erori de 
raportare, Alessandro Liberati, 
cercet\tor în domeniul servici
ilor de s\n\tate, dar [i pacient, 
sa plâns de risipa [i suferin]a 
provocate de subraportarea p\r

tinitoare a cercet\rii.12 Pentru a 
rezolva problema, în 2013 a fost 
lansat\ campania AllTrials, prin 
care sa solicitat înregistrarea tu
turor studiilor clinice efectua
te [i în curs de desf\[urare, pre
cum [i raportarea rezultatelor 
ob]inute. 

O sut[ de miliarde $ anual 
În încercarea de a cuantifica 
"sumele uria[e" cheltuite f\r\ 
rost dup\ p\rerea lui Altman, 
am estimat, în 2009, c\ putea fi 
evitat\ irosirea a 85% din cele 
peste 100 de miliarde $ cheltui
te anual pe cercetarea medical\ 
la nivel global.13 Aceast\ risip\ 
este generat\ de efectele multi
plicative în diferitele stadii ale 
cercet\rii: peste 50% din studiile 
efectuate nu sunt publicate, pes
te 50% au defecte de proiectare 
evitabile [i peste 50% sunt inuti
lizabile ori incomplet raportate, 
sau ambele.14 

Aceast\ sum\ uluitoare a adus 
în aten]ie "scandalul" lui Altman. 
Unul dintre principalii finan
  ]atori ai cercet\rii din Anglia, 
National Institute for Health 
Research (Institutul Na]ional al 
Cercet\rii în S\n\  tate), a înfiin 
  ]at, curând dup\ aceea, progra
mul "Adding value in research" 
("S\ cre[tem valoarea cercet\
rii") pentru a monitoriza [i a re
zolva aceste probleme. Revista 
Lancet  a comandat cinci artico
le cu peste 40 de autori, inclu
siv Altman [i fo[tii s\i studen]i, 
dând mai multe detalii despre 
surse, solu]ii [i recomand\ri 
pentru a reduce risipa evitabil\ 
din cercetare (www. the lancet.
com/series/research). 

Observa]iile [i criticile lui 
Altman au fost aplicate pe scar\ 
larg\ în cercetarea clinic\, dar 
probleme similare au devenit 
vizibile [i în cea preclinic\. Cel 
mai notabil este exemplul din 
2012, al unui studiu care nu a 
reu[it s\ reproduc\ rezultatele a 
47 din 53 de studii "cheie" pre
clinice, de[i majoritatea încer 
c\rilor au fost efectuate de auto
rii originali.15 

Momente de r[scruce în recunoa;terea ;i 
reducerea risipei evitabile din cercetare

Schor ;i Karten g[sesc 73% din conclu-
ziile cercet[rilor ca fiind nejustificate 

Simes arat[ impactul nepublic[rii; cere 
înregistrarea universal[

Altman denun’[ în The BMJ 
"scandalul  cercet[rii medi-
cale de proast[ calitate" 

Se public[ declara’ia 
CONSORT 

Altman înfiin’eaz[ EQUATOR Centre în 
Oxford 

Chalmers ;i Glasziou public[ 
"Risipa evitabil[ în cercetare" 
în Lancet 

National Institute for Health 
Research ini’iaz[ programul de 
cre;tere a valorii în cercetare

Begg ;i Ellis nu reu;esc s[ reproduc[ 
studii preclinice esen’iale 

Se lanseaz[ campania 
AllTrials 

Cele cinci articole despre 
risipa evitabil[ din Lancet 

Conferin’a de la Edinburgh ;i 
declara’ia REWARD  

Se înfiin’eaz[ Ensuring  
Value in Research (EVIR) 
Funders’ Forum 

Premiile Cochrane-REWARD câ;tigate 
de NIHR, SYRCLE ;i 
COMET 

Premiile Cochrane-REWARD câ;tigate 
de EQUATOR, TrialsTracker ;i  
James Lind Alliance
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1997-2000 Este fondat ClinicalTrials.gov, 
accesibil pe internet

Paul Glasziou este cercet[tor GP ;i 
directorul fondator al Centre for Research 
in Evidence- Based Practice (Centrul 
pentru cercetare în practica bazat[ pe 
dovezi) din cadrul Bond University, din 
Australia. Este ;i pre;edintele Alian’ei 
REWAR. Iain Chalmers este de mult timp 
preocupat de subraportarea p[rtinitoare 
a cercet[rii; este coordonatorul ini’iativei 
James Lind. Îi dedic[m acest articol lui 
Doug Altman, care a murit în iunie 2018, ;i 
multiplelor sale eforturi de a îmbun[t[’i 
relevan’a ;i impactul cercet[rii.
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Ca urmare, cercet\torii au 
fost impulsiona]i s\ examine
ze mai riguros în ce m\sur\ ac
tivitatea de cercetare este real
mente func]ional\. Cauzele pot 
fi g\site, în mare parte, în pro 
blemele semnalate de Altman 
în 1994 – "protocol de lucru 
inadecvat, e[antioane nerepre
zentative sau prea mici, metode 
de analiz\ incorecte [i interpre
tare gre[it\" –, al\turi de omni
prezenta subraportare p\rtini
toare a cercet\rii. 

Ce factori au condus la o ase
menea risip\? Lipsa motiva]iei 
de a preveni pierderile în cerce
tare a fost determinat\ de necu
noa[terea fenomenului: finan]a
torii [i cercet\torii î[i exprim\ 
deseori surpriza ori chiar neîn
crederea cu privire la amploa
rea probemei. 

În schimb, stimulentele acade
mice [i comerciale din sistemul 
cercet\rii recompenseaz\ prac
ticile gre[ite, precum reanaliza
rea datelor pân\ la g\sirea unei 
semnifica]ii statistice (P alterat\), 
modificarea, raportarea incom
plet\ [i re]inerea protocoalelor 
[i datelor. Din fericire, atât gra
dul de con[tientizare a situa]iei 
cât [i sistemul de acordare a sti
mulentelor par s\ se îmbun\t\ 
]easc\. 

Unde ne situ[m acum?
La conferin]a despre pierderile 
din cercetare de la Edinburgh, 
din 2015, Altman [ia început 
discursul de deschidere astfel: 
"Am marea pl\cere de a fi aici 
[i de a v\ întrista spunânduv\ 
cât de r\u stau lucrurile."16 De 
atunci a continuat s\ ne capti
veze [i s\ ne întristeze în acela[i 
timp, prezentândune un cata
log de editoriale [i cercet\ri ce 
eviden]iau multitudinea proble
melor, complexitatea [i actuali
tatea lor. 

Cu toate acestea, în 2016, un 
raport prezentat de cercet\to
rul în jurnalistic\ David Moher 
[i de colegii s\i a adus o not\ de 
optimism, ar\tând c\ pot fi lua
te m\suri practice pentru a re

strânge risipa.17 Ei au docu
mentat r\spunsul global la seria 
Lancet din 2014 folosind exem
ple de ini]iative individuale pen
tru reducerea pierderilor din 
cercetare în diferite grupuri in
teresate. 

Printre aceste r\spunsuri a fost 
înfiin]area, în 2016, a Evidence
Based Research Network (Re   
]eaua de Cercetare Bazat\ pe 
Dovezi) (www. EBRNetwork.
com), pentru a face presiuni ca 
toate propunerile de cercet\ri 
noi s\ fie sus]inute de referiri 
la analizele sistematice ale cer
cet\rii existente.18 Ini]iativa este 
sprijinit\ de nou\ coautori, in
cluzând fo[ti [i actuali [efi ai co
mitetului de consultan]i [tiin]i 
fici ai guvernului britanic, care 
au cerut sinteze informative 
complete, riguroase, transparen
te [i accesibile deciden]ilor po
litici,19 o solicitare de mult timp 
a[teptat\.20 

Poate cea mai remarcabil\ 
[i, posibil, influent\ realiza
re este, îns\, Ensuring Value 
In Research (EVIR) Funders’ 
Forum (Forumul finan]atori

lor pentru asigurarea valorii în 
cercetare), înfiin]at de NIHR, 
de ZonMw din Olanda [i de 
PatientCentred Outcomes 
Research Institute (Institutul de 
Cercetare cu Rezultate Centrate 
pe Pacien]i) în SUA.21 Forumul 
include acum peste 30 de finan
  ]atori ai cercet\rii la nivel inter
na]ional, care colaboreaz\ pen
tru a reduce pierderile din cer
cetare [i ai cre[te valoarea. 

Dat\ fiind puterea lor de in
fluen]\ prin deciziile privitoare 
la alocarea fondurilor [i la regle
ment\ri, finan]atorii cercet\rii 
au un rol esen]ial în încurajarea 
progreselor. Cu toate acestea, 
influen]a lor poten]ial\ r\mâne 
insuficient exploatat\: un audit 
referitor la adoptarea, de c\tre 
finan]atori, a recomand\rilor re
levante din seria Lancet a ar\tat 
niveluri sc\zute de asimilare, cu 
doar câteva exemple izolate.22 

Recunoa[terea eforturilor de a 
reduce risipa 
La conferin]a de la Edinburgh, 
din 2015, a fost fondat\ Alian]a 
REWARD (Reduce Research 

Avem nevoie 
de "cercetare 
mai pu’in[, 
mai bun[ ;i 
pe deplin 
justificat[" 
Doug Altman
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Waste and Reward Diligence 
Alliance – Reduce]i risipa din 
cercetare [i recompensa]i alian 
  ]a vigilen]ei) cu scopul de a faci
lita elaborarea recomand\rilor 
din seria Lancet [i de a disemina 
ini]iative pentru reducerea pier
derilor evitabile din cercetare. 
La Congresul Mondial pentru 
Integritatea Cercet\rii din 2017, 
de la Amsterdam, premiul în
tâi a fost câ[tigat de NIHR, 
iar premiul al doilea a fost îm
p\r]it de Systematic Review 
Centre for Laboratory Animal 
Experimentation (SYRCLE) 
(Centrul de analize sistemati
ce ale experimentelor de labo
rator pe animale), cu baza în 
Nijmegen, Olanda, pentru redu
cerea pierderilor din cercetarea 
pe animale prin analize sistema
tice [i o reglementare mai bun\, 
[i Core Outcome Measures for 
Effectiveness Trials (COMET) 
Initiative (Ini]iativa m\sur\rii 
rezultatelor esen]iale ale efici
en]ei studiilor), ce promoveaz\ 
aprobarea [i adoptarea m\sur\
rii rezultatelor esen]iale pen
tru evaluarea efectelor inter

ven]iilor, pe baza ini]iativei din 
1990 a reumatologilor care au 
înfiin]at Outcome Measures in 
Rheumatoid Arthritis Clinical 
Trials (OMERACT) Group 
(Grupul studiilor clinice pentru 
m\surarea rezultatelor în artrita 
reumatoid\). 

În 2018, premiul Cochrane
REWARD a fost câ[tigat de 
EQUATOR Network for Good 
Reports (Re]eaua pentru rezul
tate bune) [i de Oxford Centre 
for Medical Statistics (Centrul 
de statistic\ medical\), ca o re
cunoa[tere a activit\]ii substan 
  ]iale desf\[urate de Altman.23 
Premiul al doilea a fost împ\r   
  ]it de James Lind Alliance, pen
tru eforturile intense [i inova
toare de a îmbun\t\]i stabili
rea priorit\]ilor în cercetare, [i 
de Trials Tracker, înfiin]at de  
Ben Goldacre [i colegii s\i de 
la Oxford Centre for Evidence 
Based Medicine (Centrul pen
tru medicina bazat\ pe dovezi). 
Acesta expune institu]iile [i per
soanele care accept\ s\ subra
porteze cercetarea, ar\tând c\, 
în prezent, mediul academic 
are, în aceast\ privin]\, o vin\ 
mai mare decât industria.

Ce trebuie s[ se întâmple acum
Ini]iativele de genul celor  
recompensate de premiul 
REWARD sunt încurajatoare, 
dar munca lor nu este sus]inut\ 
întro m\sur\ suficient\ de fi
nan]atori [i de institu]ii. Astfel, 
de[i ritmul modific\rilor în ghi
durile privitoare la raportare a 
fost rapid, cel din îmbun\t\]irea 
practicii este lent, ratele globa
le ale public\rii r\mânând în jur 
de 50%, în timp ce alte dome
nii vaste ale cercet\rii medica
le nu sunt monitorizate sau îm
bun\t\]ite. 

Manifestul recent al medici
nii bazate pe dovezi, citând arti
colul de "scandal" al lui  Altman 
din 1994, propune nou\ pa[i 
pentru a ob]ine "dovezi mai 
bune pentru o asisten]\ medi
cal\ mai bun\."24 Documentul 
leag\ problemele cercet\rii sla

be de lipsa informa]iilor pentru 
luarea deciziilor clinice. Pentru 
Altman, consecin]ele unor ast
fel de decizii erau esen]iale. Ca 
statistician, era [ocat de calita
tea slab\ a protocolului de lu
cru, a modului de efectuare [i 
de prezentare a cercet\rilor, atât 
din cauza efectelor asupra ba
zei de cuno[tin]e medicale cât [i 
a "consecin]elor serioase pentru 
practica clinic\, cercetare, deci
ziile politice [i, în final, pentru 
pacien]i." 

Având în vedere rolul fun
damental al lui Altman în atra
gerea aten]iei generale asupra 
cercet\rii medicale de calita
te slab\ [i în înfiin]area centre
lor EQUATOR, nu este sur
prinz\tor c\ în 2016 a primit 
de la The BMJ un premiu pen
tru realiz\rile din întreaga via]\ 
(Lifetime Achievement Award). 
Pentru a în]elege pe deplin va
loarea mo[tenirii sale, finan]ato
rii cercet\rii, autorit\]ile de re
glementare, organiza]iile din 
cercetare, revistele [tiin]ifice [i 
numeroasele persoane pe care 
Altman lea înv\]at [i inspirat 
trebuie s\ colaboreze pentru a 
proiecta, a efectua [i a prezenta 
o cercetare de calitate mai bun\, 
proiectat\ din motive întemeia
te. R\mân scandaloase deficien  
  ]ele etice, [tiin]ifice, [i economi
ce care se men]in în cercetarea 
medical\. 

Paul Glasziou este director,  
Centre for Research in  
Evidence-Based Practice,  
Bond University, Gold Coast,  
Australia  
Paul_Glasziou@bond.edu.au

Iain Chalmers este coordonator, 
James Lind Initiative, Oxford 

ANALYSIS

The $ 100 bn a year scandal of wasted 
medical research that distorts clinical 
practice and causes harm to patients 
A se cita: BMJ 2018;363:k4645

Finan’atorii 
;i cercet[torii 
î;i exprim[ 
deseori 
surpriza
sau chiar 
neîncrederea 
cu privire la 
amploarea 
problemei
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rat\ sau care opteaz\ s\ nu se 
trateze pentru cancer sunt în
registra]i în programul "pentru 
cel mai bun tratament de sus]i 
nere." 

În realitate îns\, planul res
pectiv serve[te, deseori, doar 
la o încadrare a pacien]ilor, 
f\r\ a se reu[i transpunerea 
lui în ceva semnificativ pentru 
ace[tia. Membrii echipei pot fi 
de acord în privin]a celor care 
ar trebui s\ primeasc\ trata
mentul optim de sus]inere, dar 
nu exist\ suficient consens re
feritor la ce anume înseamn\ a
ceasta în practic\1 [i cine trebu

Întrunirile echipei multidis
ciplinare pentru cancer repre
zint\ standardul de practic\ cli
nic\ în Marea Britanie, având 
scopul de a confirma diagnos
ticele [i de a propune planuri
le de tratament adecvate prin 
consensul exper]ilor. Pacien]ii 
a c\ror stare este prea deterio

ie s\ fie responsabil de furniza
rea serviciilor.

Termenii "tratament optim 
de sus]inere" [i "îngrijiri paliati
ve" sunt folosi]i, adesea, cu ace
la[i sens, dar sunt sinonimi nu
mai în anumite contexte cli
nice. Îngrijirile paliative sunt 
definite ca un tip de terapie ce 
îmbun\t\]e[te calitatea vie]ii 
persoanelor [i familiilor celor 
care se confrunt\ cu probleme 
asociate bolilor poten]ial fata
le.2 Poate s\ fie integrat al\turi 
de tratamentele modificatoa
re de boal\ sau s\ constituie un 
plan de îngrijiri independent 

ANALIZĂ

“Cel mai bun tratament de 
susţinere”�în�cancerul�pulmonar�
avansat�–�mai�mult�decât�un�
calificativ?
Echipele medicale trebuie s[ fie responsabile pentru furnizarea îngrijirilor corespunz[toare, la locul 
adecvat, persoanelor care se apropie de sfâr;itul vie’ii, afirm[ Jo Bowden ;i colegii s[i.

MESAJE ESENŢIALE

• Lipsa de consens cu privire 
la defini’ia celui mai bun 
tratament de sus’inere conduce 
la diferen’e nejustificate în 
calitatea ;i fiabilitate îngrijirilor 
paliative primite de pacien’i 

• Un sistem de asisten’[ medical[ 
de înalt[ integritate trebuie s[ 
reduc[ diferen’ele nejustificate 
din practic[ ;i s[ fie proiectat 
în jurul nevoilor de îngrijiri 
proactive, prompte ;i centrate 
pe persoan[ ale popula’iei pe 
care o deserve;te

• Folosind aceast[ abordare în 
cancerul pulmonar avansat, 
am îmbun[t[’it accesul la 
tratamentul de sus’inere optim 
;i calitatea acestuia 

• Pentru ca acest model s[ fie 
transferabil ;i la pacien’i cu 
alte afec’iuni, este necesar[ 
împ[r’irea responsabilit[’ii în 
cadrul mai larg al sistemului 
sanitar
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atunci când acestea nu sunt po
sibile, ca terapie optim\ de sus        
]inere. 

Un principiu esen]ial al con
ceptului de îmbun\t\]ire a ca
lit\]ii este c\ "fiecare sistem 
este perfect proiectat pentru a 
ob]ine exact rezultatele pe care 
le are."3 În contextul celui mai 
bun tratament de sus]inere, ab
sen]a unui standard definit con
duce la diferen]e nejustifica
te în ceea ce prive[te calitatea 
asisten]ei acordate pacien]ilor. 
Ei pot s\ rateze beneficiile te
rapeutice ori s\ primeasc\ în
grijiri inadecvat medicalizate în 
ultimele lor s\pt\mâni de via]\. 
A[a apare, la nivelul sistemului, 
ineficien]\ [i, uneori, redun
dan]\ în utilizarea resurselor 
pentru asisten]a medical\. 

Mulley [i colegii s\i au pro
pus conceptul sistemelor de 
s\n\tate cu grad ridicat de inte
gritate ca pe un mod sustenabil 
de a rezolva astfel de probleme. 
O atare abordare pune accentul 
pe furnizarea "tratamentului co
rect la momentul oportun [i în 
locul adecvat."4 Se vizeaz\, ast
fel, furnizarea unor îngrijiri efi
ciente clinic în limitele a ceea 
ce este realizabil în practic\, 

f\r\ utilizarea excesiv\ a resur
selor costisitoare, ci urm\rin
duse cu prec\dere [i cuantifi
cânduse rezultatele care con
teaz\ pentru oamenii deservi]i. 

Analiz\m în continuare mo
dul în care am creat un mo
del inovator de tratament op
tim de sus]inere pentru a ne 
asigura c\ to]i pacien]ii cu can
cer pulmonar  avansat din Fife, 
Sco]ia, primesc îngrijiri stan
dard minime.

S[ în’elegem ce anume conteaz[ 
Catalizatorul schimb\rii în Fife 
la constituit admiterea faptului 
c\ mul]i pacien]i cu cancer pul
monar avansat î[i tr\iau, în mo
mentul diagnostic\rii bolii, ul
timele lor s\pt\mâni de via]\, 
îns\ doar pu]ini dintre ei bene
ficiau de îngrijirile de sus]ine
re optime. 

Dintre bolnavii c\rora, în 
2012, li se pusese un diagnos
tic nou de cancer pulmonar în 
Fife, o treime (103/312) erau 
întro stare prea precar\ pen
tru tratament, având nevoie, 
a[adar, de cele mai bune îngri
jiri de sus]inere. Supravie]ui
rea medie a fost de 73 de zile 
de la momentul diagnostic\rii 

(interval intercuartil 31173). 
Cincizeci [i doi de subiec]i au 
fost sus]inu]i prin tratamente 
paliative de specialitate, dese
ori ca r\spuns la o criz\ sau în 
apropierea mor]ii.

Pacien]ii, familiile [i înso]ito
rii lor au relatat faptul c\ nu 
[tiau exact cine monitorizeaz\ 
îngrijirile [i la ce fel de sus]ine
re se puteau a[tepta. Unii bol
navi au primit îngrijiri de înalt\ 
calitate furnizate de o serie de 
cadre medicale, deseori în asis
ten]a primar\, dar al]ii nu au 
beneficiat de sprijin decât în
tro m\sur\ insuficient\ sau de
loc. Aceste diferen]e nu au fost 
determinate de nevoile diferi
te, ci de varia]iile existente în 
cadrul sistemului [i eviden    ]iate 
de cadrele medicale: c\ile ad 
hoc de trimitere la consult de 
specialitate, lipsa de claritate în 
privin]a rolurilor, monitoriza
rea inconstant\ [i comunicarea 
suboptim\. 

Modelul de îngrijiri bazate pe 
principii 
Ra]ionamentul pentru crearea 
unui model nou al îngrijirilor 
de sus]inere optime sa bazat 
pe rezultatele evalu\rii ini ]ia    le, 
pe strategia [i ghidurile na]io  
 nale10 13 [i pe dovezile cercet\ri
lor ce au vizat nevoile pluridi
mensionale ale pacien]ilor cu 
cancer pulmonar.14, 15 Punctul 
nostru de vedere a fost c\ noul 
model va furniza îngrijiri pro
active, accesibile în mod echita
bil, acordate prompt în perioa
dele de criz\ [i eficiente. 

Macmillan Cancer Support 
a donat circa 320 000 £ în de
curs de doi ani pentru a sus]i 
ne un program pilot. Am folo
sit cea mai mare parte a aces
tei sume pentru a finan]a ore 
suplimentare în clinic\ (me
dic specialist, asistent, terape
ut ocupa]ional [i nutri]ionist cu 
jum\tate de norm\). 

Crearea serviciului a fost mo
nitorizat\ de un grup format 
din speciali[ti din asisten]a me
dical\ [i social\ [i din cine

Principiile ;i componentele serviciului în noul model al îngrijirilor de sus’inere optime

Acces echitabil: 
Îngrijiri disponibile pentru to’i cei 

cu cancer pulmonar eligibili pentru 
îngrijiri de sus’inere optime 

Identificarea 
Clinicianul specialist în îngrijiri paliative particip[ la întâlnirile 

s[pt[mânale ale echipei pluridisciplinare pentru cancer.  
Al’i pacien’i din oncologie, din sec’iile de boli respiratorii ;i din 

cabinetele de medicin[ general[

Coordonarea îngrijirilor  
Comunicarea informa’iilor, trimiterea la alte servicii medicale, 

sociale ;i din al treilea sector, alerta electronic[, rezumatul 
electronic al îngrijirilor primare ;i DNACPR

Trimiterea la  îngrijiri paliative de specialitate 
În primele 24 de ore de la întrunirea echipei pluridisciplinare 

Evaluarea complet[ pentru îngrijiri paliative 
Acas[, la spital sau clinic[, în func’ie de starea pacientului ;i 

de alegerea sa 

Planificarea îngrijirilor personalizate 
Planul de ac’iune imediat[ convenit împreun[ cu pacientul, 

începerea planific[rii  anticipative a îngrijirilor, incluzând 
indica’ia de a nu încerca resuscitarea cardiopulmonar[ 

(DNACPR), acolo unde este cazul

Urm[rirea în continuare 
Comunicarea informa’iilor, trimiterea la alte servicii medicale, 
sociale ;i din al treilea sector, înregistrarea alertei electronice 
la spitalul de boli acute, completarea rezumatului electronic al 

îngrijirilor primare

Îngrijiri individualizate: 
Adaptate nevoilor ;i preferin’elor 

pacien’ilor, familiilor ;i celor care îi 
îngrijesc

Munc[ în parteneriat ;i colaborare 
cu utilizatorii serviciului ;i cu 

profesioni;tii 

Îngrijiri oportune: 
Îngrijiri atât proactive cât ;i prompte

Îngrijiri eficiente, “nici mai mult, nici 
mai pu’in”: 

Diminuarea risipei resurselor 

PRINCIPIILE CARE STAU LA 
BAZA ÎMBUNÃTÃ”IRII ÎNGRIJIRII 

PACIEN”ILOR
COMPONENTELE SERVICIULUI 

Absen’a 
unui 
standard 
bine definit 
conduce la 
diferen’e 
nejustificate 
în calitatea 
îngrijirilor 
primite de 
pacien’i
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va care a avut grij\ de o rud\ 
apropiat\ cu cancer pulmo
nar, reprezentând vocea aces
tui grup de pacien]i în stare 
precar\. 

Furnizarea ;i cuantificarea a 
ceea ce conteaz[ 
Noul model de îngrijiri, sin
tetizat în caseta de mai jos, a 
fost lansat în ianuarie 2015. 
Activitatea [i m\surarea rezul
tatelor conduc direct la princi
piile ce stau la baza modelului 
de lucru. 

Identificarea sus’inut[ ;i 
proactiv[ a pacien’ilor 
Noul model de asisten]\ asi
gur\ identificarea constant\ a 
pacien]ilor care necesit\ îngri
jiri de sus]inere optime, eva
luarea lor prompt\, oferi
rea de sprijin [i monitorizare. 
Aproape to]i sunt identifica]i la 
întâlnirea s\pt\mânal\ a echi
pei pluridisciplinare pentru 
cancerul pulmonar, facilitat\ 
de un medic specialist în îngri
jiri paliative. În urm\toarele 
24 de ore, pacien]ii sunt con
tacta]i de un clinician specia
list în îngrijiri paliative, care le 
ofer\ o evaluare complet\ în 
acest sens. Ajutorul specialis
tului este disponibil pentru to]i 
bolnavii, inclusiv pentru cei 
care nu au nevoi evidente de 
îngrijiri paliative. 

Evaluarea complet[ pentru 
îngrijiri paliative ;i planificarea 
acestora 
În cazul unor astfel de pacien]i, 
evaluarea complet\ pentru în
grijiri paliative înlocuie[te con
sultul oncologic. Examinarea 
este condus\ de un medic spe
cialist în medicin\ paliativ\ sau 
de un asistent specializat, c\
rora li se al\tur\ cadre medi
cale auxiliare, [i are loc întrun 
cadru adecvat nevoilor [i pre
ferin]elor persoanei respecti
ve. Aceast\ flexibilitate asigur\ 
accesul echitabil la îngrijiri [i 
se adreseaz\ în mod deosebit 
bolnavilor cei mai îndrept\]i]i 

s\ beneficieze de sus]inere (cu 
starea cea mai precar\ ori cu 
simptomele cele mai severe), 
dar care au cea mai slab\ ca
pacitate de a se prezenta la cli
nic\. 

Evaluarea este structurat\, 
dar centrat\ pe persoan\: con
sulta]iile încep prin a explora 
în]elegerea, de c\tre pacient [i 
familie, a diagnosticului [i po
sibilitatea de a discuta despre 
implica]ii. Urmeaz\ o evalua
re a simptomelor [i a cerin]elor 
mai largi, anticiparea planific\ 
rii îngrijirilor [i indicarea altor 
surse de suport. 

Coordonarea ;i monitorizarea 
îngrijirilor 
În decurs de dou\ zile de la 
momentul evalu\rii comple

te, vor fi disponibile electronic, 
pentru alte cadre medicale din 
asisten]a primar\ [i secundar\, 
scrisori detaliate care con]in 
un rezumat al evalu\rii pacien
tului [i familiei, descrieri am\ 
nun]ite ale simptomelor actua
le [i ale planurilor cu privire la 
managementul lor, detalii ale 
discu]iilor referitoare la îngri
jirile viitoare (incluzând, dac\ 
este cazul, resuscitarea), pre
cum [i o recomandare pentru 
medicul generalist dea actua
liza prezentarea succint\ a în
grijirilor pacientului – un dosar 
electronic ]inut în asisten]a pri
mar\, dar accesibil pentru ma
joritatea cadrelor medicale, in
clusiv pentru cei care lucreaz\ 
în afara programului obi[nuit. 

Comunicarea electronic\ dis
ponibil\ între serviciile de s\ 
n\  tate permite sistemului mai 
larg s\ furnizeze îngrijiri coor
donate [i coerente. Îmbun\t\ 
  ]irea comunic\rii informa]ii
lor între cadrele medicale auxi
liare care lucreaz\ în asisten]a 
medical\ [i social\ a redus ne
voia de a repeta evaluarea, 
permi]ând asisten]ilor sociali 
s\ acorde prioritate acelor pa
cien]i [i familii cu cele mai ur
gente nevoi de îngrijire. 

Prin luarea în comun a deci
zilor, sprijinim pacien]ii [i fa
miliile lor s\ continue numai 
îngrijirile care au [anse de a 
le aduce beneficii. În primele 
12 luni ale noului model de în
grijiri, sa considerat c\ 67 de 
program\ri în spital, majorita
tea legate de alte afec]iuni de 
lung\ durat\, nu mai sunt ne
cesare, ceea ce a determinat 
anularea lor. 

Îi implic\m pe colegii nutri  
  ]ioni[ti în abordarea probleme
lor emo]ionale legate de pier
derea în greutate [i de inape
ten]a din cancerul avansat. 
Explicând faptul c\ sc\derea 
ponderal\ este un aspect nor
mal al bolii avansate [i f\cân
dule cunoscute strategii de in
tensificare a pl\cerii de a mân
ca, speciali[tii în nutri]ie au 

Factori favorizan’i ;i obstacole în crearea, 
furnizarea ;i sustenabilitatea noului 
model al îngrijirilor de sus’inere optime

Factori favorizan’i

• Literatura de specialitate publicat[, care arat[ 
îngrijirile de sus’inere ;i paliative ale persoanelor 
cu cancer pulmonar ;i beneficiile îngrijirilor paliative 
precoce6 ,14 

• Datele locale ce arat[ diferen’e nejustificate în 
practic[ ;i cerin’e nesatisf[cute 

• Recunoa;terea, de c[tre factorii de decizie din 
rândul speciali;tilor, a nevoii unor c[i clinice clare ;i a 
unei comunic[ri interprofesionale mai bune 

• Recenta integrare a asisten’ei medicale ;i sociale 
în Fife 

• Dedicarea din partea profesioni;tilor pentru 
schimbarea sistemului 

• Alinierea cu factorii de decizie politici strategici3, 17 

• Oportunitatea finan’[rii prin programul 
Transforming Care After Treatment (Transformarea 
îngrijirii dup[ tratament) de la Macmillan5 

Obstacole

• Cultura istoric[, problemele de practic[ ;i resurse 
care nu sunt puse la dispozi’ia îngrijirilor centrate pe 
persoan[, implicând întregul sistem

• Niveluri variate de încredere ;i de competen’[ în 
echipele de asisten’[ medical[ ;i social[ care discut[ 
cu pacien’ii ;i apropia’ii acestora despre ceea ce 
conteaz[ pentru ei

• Sisteme de comunica’ie electronic[ incompatibile 
între echipele primare ;i secundare ;i furnizorii de 
asisten’[ medical[ ;i social[ 

• Constrângerile financiare actuale sunt o barier[ 
în calea investi’iei în îngrijirile de sus’inere optime, 
în ciuda dovezilor de îmbun[t[’ire a serviciilor ;i de 
folosire mai adecvat[ a resurselor
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grij\ ca bolnavii [i rudele lor 
apropiate s\ se concentreze 
mai mult pe calitatea vie]ii de
cât pe cre[terea greut\]ii. 

Atunci când pacien]ii sunt in
terna]i în spitalul de boli acu
te, primim o alert\ pe email 
(ealert) [i facem o evaluare 
prompt\, ce permite discu]i  ile 
cu echipele din spital privind 
obiectivele realiste ale îngrijiri
lor, dar [i planificarea extern\ 
rii mai rapide [i a spitaliz\   rii 
mai scurte. Durata medie a in
tern\rii în spital a fost redus\ 
de la 9,9 zile în 2012 la 6,7 zile, 
ceea ce sa asociat, în prime
le 12 luni ale aplic\rii nou
lui model, [i cu sc\derea, de la 
1 079 la 624, a num\rului to
tal de zile petrecute pe patul 
de spital. De asemenea, mai 
pu]ini pacien]i au murit în spi
tal – 32% (32/99), fa]\ de 41% 
(42/103) în 2012. În acest de
mers ne baz\m pe colabora
rea strâns\ a tuturor membri
lor echipei pluridisciplinare [i, 
esen]ial, pe terapia ocupa]io
nal\, pentru a facilita externa
rea rapid\ [i continuarea îngri
jirilor de sus]inere.

O atare abordare realist\ a 
asisten]ei medicale la sfâr[itul 
vie]ii are o dubl\ valoare: fur
nizarea îngrijirilor direc]ionate 
c\tre priorit\]ile [i preferin]ele 
pacien]ilor (reducerea suferin 
  ]ei) [i folosirea mai ]intit\ a re
surselor limitate ale sistemului 
(restrângerea risipei). 

Reflec’ii cu privire la 
transpunerea în practic[ 
Crearea serviciului la acest 
nivel al sistemului a necesi
tat munc\ intens\ [i integrat\. 
De[i am reu[it s\ dep\[im ma
joritatea barierelor, ac]ionând 
cu devotament ca o singur\ 
echip\ de speciali[ti, r\mâne 
dificil\ sus]inerea modelului de 
îngrijiri f\r\ resurse suplimen
tare. În plus, de[i credem c\ 
modelul nostru este transferabil 
[i Un cazul asisten]ei acorda
te persoanelor cu alte boli de
cât cancerul pulmonar, avem 

în vedere faptul c\ o atare per
spectiv\ implic\ responsabili
zarea mai multor factori [i alo
carea mai multor resurse, la 
nivelul l\rgit al sistemului de s\ 
 n\   tate, în vederea furniz\rii ce
lor mai bune îngrijiri de sus]i
nere. În caset\ sunt enumerate 
câteva obstacole [i unii factori 
favorizan]i. 

Îngrijiri proactive, fiabile  
;i valoroase 
Persoanele cu cancer pulmo
nar avansat din Fife care nu au 
primit tratament oncologic ac
ceseaz\ în prezent îngrijiri con
figurate pe baza nevoilor [i 
preferin]elor proprii. Între ia
nuarie 2015 [i iunie 2018, peste 
350 de bolnavi au fost sus]inu]i 
prin intermediul noului model 
de asisten]\. 

Sunt binecunoscute benefici
ile îngrijirilor paliative preco
ce integrate cu tratamente mo
dificatoare de boal\ în cazul 
cancerului [i al maladiilor ne
canceroase.9 17 Cea mai bun\ 
asisten]\ de sus]inere este des
tinat\ persoanelor care nu pri
mesc tratament oncologic, ceea 
ce nu elimin\, îns\, imperati
vul unor îngrijiri paliative inte
grate. Am ajuns s\ ne extindem 
modelul [i în cazul bolnavilor 
care au urmat o terapie pentru 
cancer, dar nu li sa mai plani
ficat tratamentul ulterior. De a
semenea, le oferim în continu
are sprijin celor care primesc 
terapie oncologic\ [i necesit\ 
îngrijiri paliative.

La nivelul sistemului, acest 
proiect a dus la câteva schimb\
ri pe scar\ mai larg\ în cadrul 
serviciilor de îngrijiri paliati
ve din Fife. În spitalul de boli 
acute, colaborarea mai strâns\ 
între asisten]a medical\ [i cea 
social\, condus\ de terapia 
ocupa]ional\, a facilitat o "ex
ternare rapid\" a oamenilor în 
ultimele lor zile de via]\, indi
ferent de diagnostic. Educa]ia 
privitoare la nutri]ie, ce a im
plicat stabilirea unor obiective 
realiste, a fost extins\ la nivelul 

clinicienilor care îngrijesc paci
en]i cu alte boli în stadii avan
sate. Scrisorile detaliate sunt 
acum disponibile cadrelor me
dicale din asisten]a primar\ [i 
din cea secundar\ pentru to]i 
pacien]ii evalua]i de serviciul 
de îngrijiri paliative comunitar 
(circa 1 000 de pacien]i pe an), 
iar echipa de îngrijiri paliative 
prime[te câte un ealert pentru 
to]i cei în m\sur\ s\ benefici
eze de cea mai bun\ asisten]\. 
Cu ajutorul finan]\rii suplimen
tare de la Macmillan Cancer 
Support, explor\m acum mo
dalit\]ile dea adapta [i a extin
de modelul la pacien]ii cu alte 
boli. 

Standardele na]ionale de în
grijire, cunoscute în Sco]ia ca 
indicatori ai calit\]ii perfor
man]ei, sunt bine stabilite în 
cadrul asisten]ei oncologice,18 
îns\ niciunul nu are leg\tur\ 
cu îngrijirile paliative. Credem 
c\ echipele medicale trebuie s\ 
aib\ responsabilitatea de a se a
sigura c\ îngrijirile de sus]ine
re optime înseamn\ mai mult 
decât un concept [i încuraj\m 
ideea elabor\rii unui nou stan
dard na]ional. 

Furnizarea unor îngrijiri pali
ative [i de sfâr[it de via]\ de 
bun\ calitate tuturor celor care 
pot beneficia de ele constitu
ie o prioritate na]ional\.10, 19 Se 
observ\ o cre[tere a interesului 
pentru economia sanitar\ a in
terven]iilor din îngrijirile pali
ative, precum [i consolidarea 
opiniei c\ îngrijirile de bun\ 
calitate nu trebuie s\ fie neap\ 
rat sinonime cu îngrijiri mai 
costisitoare.20 Munca noastr\ 
arat\ c\ furnizarea [i m\surarea 
a ceea ce conteaz\ cu adev\rat 
pentru oameni permite acorda
rea îngrijirilor clinice eficien
te f\r\ folosirea excesiv\ a re
surselor, care au adesea costuri 
mari, dar valoare mic\.

ANALYSIS 

"Best supportive care" in advanced lung 
cancer – more than a label?
A se cita: BMJ 2018;363:k5017
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VINDECĂTORUL RĂNIT  Clare Gerada

Avem�nevoie�de�un�cod�de�
conduită�pentru�reclamaţii
Num\rul reclama]iilor împotriva personalului din NHS 
(sistemul na]ional britanic de s\n\tate) înregistreaz\ o 
tendin]\ ascendent\, posibil ca urmare (normal\) a îm
bun\t\]irii sistemului [i a încuraj\rilor transmise pacien  
   ]ilor de a face reclama]ii dac\ sunt nemul]umi]i de în
grijirile pe care le primesc. Frecven]a lor a crescut cu 5% 
între anii 2016 [i 2017. Miam primit [i eu partea mea de 
reclama]ii [i m\rturisesc c\ toate mau afectat personal.
Pacien]ii trebuie s\ aib\ dreptul de a se plânge atunci 
când lucrurile nu merg bine. O reclama]ie, chiar neîn
semnat\, poate fi îns\ un factor declan[ator pentru boa
la psihic\. Cu ocazia unui sondaj la care au participat 
aproape 8 000 de medici sa constatat c\, în compara]ie 
cu cei f\r\ experien]a reclama]iilor, 77% dintre cei care 
au primit o plângere aveau o probabilitate mai mare s\ 
sufere de o form\ moderat\ pân\ la sever\ de depresie 
[i un risc dublu de a prezenta o stare de anxietate mode
rat\–sever\.

Reclama]ia poate fi chiar un factor declan[ator al suici
dului. Doar rareori [tim sigur din ce motiv decide cineva 
s\[i ia via]a, dar în istoricul medicilor care au f\cut un 
astfel de gest apar frecvent plângerile pacien]ilor.

Reclama]iile schimb\ comportamentul doctorilor. Ei 
devin mai pruden]i [i au mai pu]in\ încredere în ceea ce 
fac. Plângerile prost gestionate sunt frecvent urmate de 
un comportament disfunc]ional, precum t\inuirea unor 
incidente, autoînvinov\]irea sau acuzarea altor persoa
ne, st\rile conflictuale. Toate acestea mai degrab\ împie
dic\ decât favorizeaz\ înv\]area dup\ un eveniment ne
dorit sau unul grav, dar evitabil dac\ ar fi fost respecta
te prevederile sistemului de protec]ie în vigoare, putând 
face mai mult r\u viitorilor pacien]i, numi]i uneori "victi
me secundare."

O reclama]ie serioas\ poate trena ani de zile în siste
mul de reglementare, astfel încât medicul r\mâne prins 
întrun p\ienjeni[ de team\, nesiguran]\ [i anxietate. 
Reclamantul beneficiaz\ de existen]a unui tipar verificat, 
precum [i a unui protocol pe care to]i cei implica]i – ma
nageri, clinicieni, organiza]ii – trebuie s\l respecte, dar 
pe care cei reclama]i nu îl au. 

Sunt în prezent director al NHS Practitioner Health 
Programme (PHP – Programul de s\n\tate al cadrelor 
medicale din NHS), un serviciu confiden]ial pentru me
dici [i denti[ti cu probleme legate de s\n\tatea mental\ 
ori fizic\ sau cu dependen]e. Am lucrat la PHP împre
un\ cu personalul medical [i cu pacien]i (din afara do
meniului medical sau nu) ca s\ cre\m un proiect de cod 
al celei mai bune practici pentru gestionarea reclama]ii

lor împotriva medicilor. Scopul codului este de a dimi
nua r\ul provocat de un proces stresant prin îns\[i natu
ra lui [i dea asigura un r\spuns corect [i prompt pentru 
toate p\r]ile implicate. Codul are [i menirea dea echili
bra drepturile pacien]ilor cu cele ale doctorilor. De[i co
dul nostru este destinat medicilor, întregul NHS ar tre
bui s\ adopte ceva asem\n\tor.

Codul sugereaz\ unele drepturi de baz\: medicii s\ dis
pun\ de suficient timp de reflec]ie înainte de a da decla
ra]ii (în experien]a noastr\, medicii au tendin]a de a[i re
cunoa[te "în exces" gre[elile), s\ beneficieze de un spa]iu 
în care s\ se simt\ în siguran]\ [i de suport la locul de 
munc\, pentru a discuta incidentele. Pacien]ii ar putea 
avea [i ei parte de o gestionare mai bun\ a reclama]iilor, 
întro manier\ mai sigur\, mai rapid\ [i mai deschis\, ast
fel încât, în final, toat\ lumea s\ aib\ ceva de înv\]at. 

Este important ca pacien]ii s\ aib\ dreptul de a face o 
plângere atunci când lucrurile nu merg bine, dar [i ca 
medicii s\ fie sus]inu]i în timpul procesului [i trata]i cu 
aceea[i omenie ca [i pacien]ii pe care îi trateaz\.

Organiza]iile trebuie s\ în]eleag\ efectul reclama]iilor 
asupra s\n\t\]ii mentale a medicilor. Aceasta ar putea 
contribui la reducerea num\rului celor afecta]i de boli 
psihice [i care ajung la sinucidere. Ar fi util\ adoptarea 
unui cod al reclama]iilor similar cu cel pe care PHP în
cearc\ s\ îl elaboreze.

Clare Gerada este medic generalist care  
lucreaz[ în parteneriat în cadrul  
Hurley Group, London  
clare.gerada@nhs.net

WOUNDED HEALER  
We need a complaints code of conduct
A se cita: BMJ 2017;364:l59

Traducere:  
Dr. Roxana }ucra
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Cea mai bună practică BMJ

Infecţia cu Herpes zoster 
Phuc Le, Michael Rothberg

boli sau tratament ce determin\ imunosupre
sie.2, 6

Herpesul zoster nu este sezonier. Femeile 
au un risc mai mare decât b\rba]ii,4, 7 iar unul 
dintre studii sugereaz\ c\ persoanele de origi
ne african\ au o probabilitate mai mic\ de a 
face herpes zoster decât cele de alte etnii.8

Varicella zoster (cunoscut\ popular sub nu
mele de v\rsat de vânt) [i herpesul zoster (sau 
zona zoster) sunt provocate de acela[i virus 
herpes. Varicela apare dup\ infec]ia ini]ial\ [i 
se manifest\ printro erup]ie generalizat\, în 
timp ce herpesul zoster apare dup\ reactivare, 
dup\ mai mul]i ani, iar simptomele sunt locali
zate, de obicei, la un dermatom specific.

Cine este expus riscului?

Peste 90% dintre adul]ii din SUA au dovada 
serologic\ a infec]iei primare cu virusul vari
cella zoster, având, astfel, [i risc de reactivare.5

Riscul de herpes zoster se accentueaz\ odat\ 
cu înaintarea în vârst\ [i cu prezen]a oric\rei 

Herpesul zoster este provocat de reactivarea unei infec’ii primare cu virusul 
varicella zoster. Dup[ infec’ia primar[, virusul r[mâne dormant în r[d[cina 
dorsal[ sau în ganglionii nervului cranian. Reactivarea provoac[ durerea 
tipic[ la nivelul dermatomului ;i erup’ia vezicular[ (fig. 1).

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Un istoric tipic de herpes zoster poate include 
durerea neuropat[ timp de circa trei zile, urmat[ 
de o erup’ie vezicular[ cu o distribu’ie în 
dermatoame 

• Lua’i în considerare tratamentul cu un antiviral 
la cei cu vârste peste 50 de ani ori cu semne 
de implicare a nervului trigemen (ideal ar fi 
în primele 72 de ore de la momentul apari’iei 
simptomelor) ;i trimite’i la specialist pacien’ii 
imunocompromi;i ;i/sau cu afectare ocular[

• Erup’ia se vindec[ în decurs de circa dou[ 
s[pt[mâni ;i poate l[sa cicatrici

• Nevralgia postherpetic[ este cea mai obi;nuit[ 
complica’ie ;i apare mai des la persoanele mai 
vârstnice, la care poate ceda dup[ ;ase luni ;i 
chiar mai mult 

• În unele zone în care a fost autorizat un vaccin 
nou antizoster recombinant exist[ varia’ii privind 
recomandarea acestuia sau a celui anterior 

Center for Value-based Care Research, Cleveland Clinic, Cleveland, OH, USA 
Coresponden’a la: Phuc Le 
lep@ccf.org

educaţie

Fig. 1 | Erup’ia vezicular[ provocat[ de herpes zoster

Caseta 1 | Factorii de risc 

Puternici
Vârsta peste 50 de ani3

HIV: inciden’a herpesului zoster este pân[ la de 15 ori 
mai mare la persoanele infectate cu HIV decât la cele 
neinfectate9-11

Alte imunosupresii: folosirea cronic[ a corticosteroizilor,12 
cancerele limfoproliferative13 sau chimioterapia6

Slabi
Sexul: studiile sugereaz[ c[ femeile au un risc de a fi 
infectate cu herpes zoster mai mare decât b[rba’ii7

Rasa alb[: un studiu sugereaz[ c[ persoanele de origine 
african[ au o probabilitate  substan’ial mai mic[ de a 
prezenta herpes zoster decât cele de ras[ alb[
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Principalii factori de risc pentru herpes zoster 
sunt enumera]i în caseta 1.

Cum se manifestă tipic herpesul zoster?

Herpesul zoster se caracterizeaz\ printro pe
rioad\ prodromal\ cu senza]ie de arsur\ timp 
de dou\ pân\ la trei zile, urmat\ de o erup]ie 
vezicular\ (fig. 1) în dermatomul asociat gan
glionului infectat (fig. 2). La persoanele imuno
competente, infec]ia afecteaz\, de obicei, un 
singur dermatom. Cele mai frecvent afectate 
dermatoame sunt de la T1 la L2.20

Durerea dureaz\, de regul\, dou\–trei zile 
(mai rar pân\ la o s\pt\mân\) înainte de 
apari]ia erup]iei. Ea poate fi constant\ sau in
termitent\ [i este, tipic, o senza]ie de arsur\, 

ascu]it\ ori pulsatil\. Durerea poate fi destul 
de sever\ pentru a afecta somnul [i calitatea 
vie]ii.22 Durerea postherpetic\ persistent\ este 
o complica]ie obi[nuit\.23

Erup]ia este ini]ial eritematoas\, cu o baz\ 
macular\, [i este urmat\ rapid de apari]ia ve
ziculelor, în decurs de o zi sau dou\. Leziunile 
tind s\ se grupeze dea lungul ramurilor ner
vului senzitiv cutanat (fig. 2).

Caracteristica erup]iei din herpesul zoster 
este c\ nu trece de linia de mijloc, spre deose
bire de alte erup]ii. Distribu]ia în dermatoame 
este specific\ pentru herpes zoster.

Nu este neobi[nuit\ prezen]a câtorva lezi
uni cutanate în afara dermatomului primar ori 
adiacent. Vindecarea se produce în decurs de 
dou\–patru s\pt\mâni, adesea l\sând în urm\ 
cicatrici [i pigmentarea zonei afectate.

Aproximativ 20% dintre pacien]i se prezint\ 
cu simptome sistemice: febr\, durere de cap, 
stare de r\u sau oboseal\.21 Herpesul zoster 
poate fi aproape întotdeauna diagnosticat cli
nic. Pot fi necesare teste de confirmare a di
agnosticului fie pentru a diferen]ia herpesul 
zoster genital de herpesul simplex (reac]ia de 
polimerizare în lan] (PCR)) a probelor din le
ziuni), fie pentru a diagnostica herpesul zos
ter la pacien]ii cu durere tipic\, dar f\r\ erup 
 ]ie (PCR din sânge). Diagnosticele diferen]iale 
posibile sunt men]ionate în caseta 2.

Care sunt complica’iile?
Cea mai frecvent\ complica]ie a herpesului 
zoster este nevralgia postherpetic\, durerea ce 
persist\ mult timp dup\ vindecarea cutanat\. 
În func]ie de definirea nevralgiei postherpeti
ce (num\rul de zile cu durere persistent\ dup\ 
apari]ia erup]iei), riscul variaz\ între 5% [i 
32%,2 crescând odat\ cu înaintarea în vârst\ a 
pacien]ilor. Durerea are o durat\ variabil\, ce 
se poate manifesta dea lungul mai multor ani, 
de[i de regul\ dispare în decurs de [ase luni. 
Persoanele în etate de peste 70 de ani au un 
risc mai mare de a prezenta o durere mai per
sistent\.

Complica]iile oculare sunt frecvente, ap\ 
rând atunci când virusul infecteaz\ ramura of
talmic\ a nervului trigemen. Dac\ nu este tra
tat\, infec]ia poate s\ provoace conjunctivit\, 
keratit\, ulcera]ie cornean\, iridociclit\, glau
com [i pierdere a vederii.28, 30

Alte complica]ii includ suprainfec]iile bac
teriene (1,1%), paraliziile nervilor periferici 
(1,8%), sc\derea sensibilit\]ii (1,8%), encefalit\ 
[i herpes zoster diseminat (1,7%).31 Herpesul 
zoster este doar rareori fatal la pacien]ii imu
nocompeten]i, dar poate provoca decesul la 
cei imunocompromi[i.

Fig. 2 | Erup’ia din herpes zoster, prezentând distribu’ia în dermatoame

Caseta 2 | Diagnostice diferen’iale
Erup’ia
Dermatita de contact: 
erup’ia localizat[ sau 
irita’ia pielii provo-
cat[ de contactul cu 
o substan’[ str[in[. 
Durerea ;i erup’ia apar, 
de obicei, simultan. 

Herpes simplex: 
vezicule grupate dup[ 
un tipar nedermatomic, 
adesea precedate de 
prurit ;i durere. Cele mai 
frecvente leziuni sunt 
cele orale ;i genitale.

Durerea
Colecistita: durere în 
cadranul superior drept 
al abdomenului

Apendicita acut[: durere 
în cadranul abdominal 
inferior drept 

Calculi renali: durere 
colicativ[ sever[ ;i 
imposibilitatea de a sta 
întins; durere în flancuri 
la examinare

Herpes zoster oftalmic
Keratita ulcerativ[: du-
rere ;i ro;ea’[ în ochiul 
afectat, cu modific[ri 
ale vederii în func’ie de 
locul ulcera’iei 

Glaucomul acut cu unghi 
închis: durere periorbi-
tal[, vedere înce’o;at[ 
;i cefalee 

Nevralgia de trigemen: 
durere intens[, ascu’it[, 
ca un ;oc electric în 
regiunile fe’ei inervate 
de nervul trigemen 

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA PREZENTULUI 
ARTICOL
Best Practice nu solicita implicarea pacien’ilor în perioada în care a fost 
comandat articolul, a;a c[ nu a fost implicat niciun pacient.
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Este contagios?
Pacien]ii pot transmite virusul persoanelor 
care nu au avut varicel\ prin secre]iile leziuni
lor, astfel încât se impune evitarea contactului 
fizic direct. Transmisia poate fi redus\ [i prin 
acoperirea leziunilor care nu sunt în mod obi[
nuit acoperite de îmbr\c\minte.

Când este necesar[ prescrierea de antivirale?
De obicei, herpesul zoster este autolimitat, dar 
trebuie s\ ave]i în vedere antiviralele la to]i 
pacien]ii — în special la cei care au o form\ de 
boal\ sever\, vârsta peste 50 de ani, imunita
tea compromis\ ori semne de afectare a ner
vului trigemen.

Tratamentul const\, de regul\, întro cur\ 
de [apte zile (sau 10 zile la pacien]ii cu afecta
re ocular\) cu un medicament antiviral, pre
cum aciclovir, famciclovir sau valaciclovir. 
Tratamentul este cel mai eficient dac\ este in
stituit în primele 72 de ore de la momentul 
apari]iei erup]iei. Aciclovirul intravenos este 
o op]iune pentru persoanele care nu pot tole
ra medicamentele orale. Nu sunt recomandate 
antiviralele topice. Medica]ia are urm\toarele 
obiective: reducerea replic\rii virale, oprirea 
form\rii de noi leziuni, ameliorarea durerii, 
prevenirea complica]iilor oculare [i reducerea 
riscului de nevralgie postherpetic\.

Recomanda]ile pacien]ilor s\ p\streze zona 
de erup]ie curat\ [i uscat\, pentru a reduce 
riscul suprainfec]iei bacteriene. De asemenea, 
este necesar ca persoanele afectate s\ evite an
tibioticele topice [i pansamentele adezive, ce 
pot s\ provoace irita]ie [i s\ întârzie vindeca
rea erup]iei.

Ce antiviral se prescrie?
Famciclovir, valaciclovir [i aciclovir sau do
vedit a fi superioare fa]\ de placebo în ceea ce 
prive[te reducerea timpului pân\ la dispari]ia 
complet\ a durerii.32, 35

Studiile nu semnaleaz\ diferen]e între famci
clovir [i valaciclovir în privin]a punctului final 
cutanat [i a durerii.36 

Tratamentul herpesului zoster în timpul sar
cinii este similar cu cel al oric\rui pacient 
afectat. Dintre antivirale, aciclovirul a fost cel 
mai pe larg studiat în rândul femeilor gravide 
[i este utilizat cel mai des.

Cine are nevoie de trimitere la consult de 
specialitate?
Persoanele imunocompromise
La persoanele imunocompromise, herpesul 
zoster este mai frecvent [i, adesea, mai com
plicat, ceea ce impune trimiterea lor în asis
ten]a secundar\. Obiectivul principal al trata

mentului este de a reduce inciden]a disemin\
rii cutanate [i viscerale cu risc de complica]ii 
ce pot periclita via]a. Pacien]ii imunocompro
mi[i au nevoie de terapie antiviral\ prompt\ 
în prima s\pt\mân\ dup\ apari]ia erup]iei sau 
în orice moment înainte de acoperirea com
plet\ a leziunilor cu cruste. Trata]i boala loca
lizat\ cu valaciclovir, famciclovir ori aciclovir 
oral, urm\rind îndeaproape pacientul nespita
lizat. Rezerva]i aciclovirul intravenos pentru 
cei care fie prezint\ infec]ie diseminat\, afec
tare oftalmic\ sau imunosupresie sever\, fie 
nu pot lua medicamente pe cale oral\.

Persoanele cu afectare ocular[  
(herpes zoster ophthalmicus)
Pacien]ii cu manifestare ocular\ necesit\ tri
mitere prompt\ la oftalmolog. Începe]i  trata
mentul antiviral cât de repede posibil, înain
te de trimitere.21 Prescrie]i aciclovir, famciclo
vir sau valaciclovir pentru 710 zile, începând, 
preferabil, în primele 72 de ore de la momen
tul apari]iei erup]iei. Oferi]i unguent oftalmic 
lubrefiant pacien]ilor cu reflexul de clipit al
terat, pentru a preveni lezarea epiteliului cor
nean. Alte tratamente includ analgezicele, un
guentul oftalmic cu antibiotic pentru a proteja 
suprafa]a ocular\ [i corticosteroizii topici.

Cum s[ abord[m analgezia?
Durerea herpetic[ acut[
Pentru durerea u[oar\ se recomand\ anal
gezice precum paracetamolul [i ibuprofenul. 
Pentru durerea sever\, analgezicele opiacee 
sunt o op]iune. Lidocaina administrat\ topic 
[i blocarea nervilor sunt de asemenea eficien
te.28, 38 {i lo]iunile care con]in calamin\ pot fi 
folosite pe leziunile deschise, pentru a dimi
nua durerea [i pruritul.

Avertiza]i pacien]ii cu privire la posibilitatea 
durerii postherpetice [i oferi]ile sugestii refe
ritoare la gestionarea psihologic\ a durerii cro
nice (de exemplu, prin tehnici de relaxare [i 
consiliere). Dac\ durerea interfer\ cu activit\    
  ]ile zilnice este indicat\ trimiterea la un medic 
specialist în managementul durerii.

Durerea postherpetic[
Trata]i durerea de la u[oar\ la moderat\ cu 
medicamente antiinflamatoare nesteroidie
ne sau cu paracetamol, singure ori în combi
na]ie cu un analgezic opioid slab (de exemplu, 
codeina sau tramadolul).39, 43 {i capsaicina to
pic\ poate genera o ameliorare a durerii.44, 47 

Pacien]ii cu o form\ de durere moderat\ pân\ 
la sever\ pot fi trata]i pentru o perioad\ scurt\ 
cu un analgezic opioid mai puternic, ca oxico
dona ori morfina. Dac\ aceste tratamente sunt 
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ineficiente, recomanda]i fie un antidepresiv 
triciclic, ca amitriptilina,48 fie un anticonvul
sivant ca gabapentina sau pregabalina.49, 51 O 
metaanaliz\ nu a ar\tat nicio diferen]\ între 
gabapentin\ [i antidepresivele triciclice în pri
vin]a amelior\rii durerii.52 La cei care au into
leran]\ la opiacee se poate recomanda un anti
convulsivant/un antidepresiv triciclic/un corti
costeroid sau o combina]ie a acestora.

Care sunt cele mai recente vaccinuri 
recomandate?

Dou\ vaccinuri sunt brevetate pentru preven 
  ]ia herpesului zoster [i a nevralgiei postherpe
tice la adul]ii mai vârstnici: Zostavax, un vac
cin viu atenuat, [i Shingrix, o subunitate de 
vaccin recombinant. Shingrix a fost aprobat în 
SUA în 2017 [i în Europa în ianuarie 2018.

Zostavax este [i în prezent recomandat 
în Marea Britanie pentru adul]ii din gru
pa de vârst\ 7079 de ani, îns\ US Advisory 
Committee on Immunization Practices (ACIP) 
(Comitetul consultativ pentru practicile de 
imunizare) [ia actualizat ghidul în ianua
rie 2018, recomandând acum Shingrix pentru 
adul]ii cu vârste de 50 de ani sau mai mult.53 

Ultimele recomand\ri sunt sintetizate pe 
siteul bmj.com.

Care este diferen’a dintre Zostavax ;i Shingrix?
Zostavax este un preparat liofilizat sau deshi
dratat congelat de virus varicella zoster viu, 
atenuat. Vaccinul este administrat ca o sin
gur\ doz\ subcutanat\ [i poate reduce riscul 
de herpes zoster cu 51%, pe cel de nevralgie 
postherpetic\ cu 67% [i riscul de povar\ glo
bal\ a bolii cu 61%.31

Vaccinul viu este contraindicat la persoane
le cu imunosupresie sever\, la femeile gravide 
[i la copii.

Eficien]a vaccinului Zostavax scade odat\ 
cu înaintarea în vârst\, disp\rând complet la 
aproximativ 10 ani dup\ vaccinare.55

Shingrix este o subunitate de vaccin recom
binant, con]inând sistemul adjuvant AS01B [i 
antigenul glicoproteina E din virusul varicella 
zoster. Shingrix se administreaz\ în dou\ doze 
intramusculare, la o distan]\ de dou\–[ase 
luni, [i are o eficien]\ substan]ial mai mare 
decât Zostavax, reducând cu 97% riscul de in
fec]ie cu herpes zoster56, 57 (durata medie a mo
nitoriz\rii a fost de 3,2 ani).

Primele studii sugereaz\ c\ o singur\ doz\ 
nu produce un r\spuns imun puternic,58 ast
fel încât este important\ prezentarea la ambe
le administr\ri.

Spre deosebire de Zostavax, eficacitatea vac
cinului Shingrix este mare chiar [i la pacien]ii 
cu vârsta peste 70 de ani. Protec]ia scade u[or 
la patru ani dup\ vaccinare,59 dar nu i se cu
noa[te eficacitatea pe termen mai lung.

Shingrix provoac\ mai multe reac]ii la locul 
injec]iei decât Zostavax.57 Reac]iile sistemi
ce de gradul 3 ale vaccinului, definite ca simp
tome care împiedic\ activitit\]ile zilnice nor
male, sunt mai frecvente dup\ a doua doz\ de
cât dup\ prima.56 Shingrix este sigur [i eficient 
la pacien]ii vaccina]i anterior cu Zostavax.60 
Poate fi administrat în siguran]\ concomitent 
cu vaccinul antigripal.61

Conflicte de interese: PL a citit ;i a în’eles politica BMJ 
cu privire la declararea intereselor ;i men’ioneaz[ c[  
nu are niciunul. De când a scris acest modul,  
MR a dat o singur[ consultan’[ în leg[tur[ cu 
vaccinurile antiherpes zoster, pentru Health Advances. 
Un redactor de la BMJ a ales p[r’ile modulului care 
au fost incluse în aceast[ adaptare. MR a aprobat 
con’inutul final.

BMJ Best Practice 
Herpes zoster infection
A se cita: BMJ 2017;364:k5095 
G[si’i articolul la: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k5095  

SUGESTII PENTRU MAI MULTÃ SIGURAN”Ã ÎN 
PRESCRIERE

• DMT sunt contraindicate la pacien’ii cu infec’ii active sau 
malignit[’i ;i la pacien’ii care iau alte imunosupresoare37

• Fingolimod interac’ioneaz[ cu inhibitorii enzimei 
CYP3A4 (antifungice pe baz[ de azol, antibiotice 
macrolide, inhibitorii proteazei) ;i cu activatorii 
acesteia (rifampicina, carbamazepina, sun[toarea) ;i 
are interac’iuni farmacodinamice cu beta-blocan’ii ;i 
blocan’ii canalelor de calciu. Administrarea concomitent[ 
a fingolimodului cu aceste medicamente trebuie f[cut[ cu 
pruden’[, iar cu sun[toarea nu este recomandat[.

• Respecta’i recomand[rile autorit[’ii de reglementare în 
privin’a cerin’elor de monitorizare a sângelui, urinii ;i MRI.

Sarcina ;i al[ptarea
• Femeilor care primesc DMT trebuie s[ li se recomande 

folosirea contraceptivelor eficiente

• DMT se opresc de obicei înaintea concep’iei, de;i 
utilizarea interferonului beta ;i acetatului de glatiramer ar 
putea fi sigur[ în timpul concep’iei ;i sarcinii.48  
EMA a actualizat recent eticheta acetatului de glatiramer 
patentat, eliminând contraindica’ia pentru sarcin[.

• Teriflunomidul este teratogen, iar înaintea concep’iei este 
necesar[ o procedur[ de eliminare accelerat[ din cauza 
timpului mare de înjum[t[’ire

• Trebuie avut[ în vedere planificarea deciziilor cu privire 
la DMT ;i la îngrijirile obstetrice înainte de concep’ie în 
cazul femeilor cu scleroz[ multipl[49

Vaccin[ri
• Vaccinurile vii sau atenuate trebuie evitate la pacien’ii 

trata’i cu majoritatea DMT. Pacien’ii care au IgG negativ 
la virusul varicelei Zoster trebuie imuniza’i, în special 
înaintea tratamentului cu fingolimod sau cladribin[37
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LA ZI ÎN PRACTICA CLINICĂ

Managementul disgravidiei severe şi al 
hiperemezei de sarcină
Caitlin R Dean,1, 2 Manjeet Shemar,1, 3 Gillian A U Ostrowski,1, 4, 5 Rebecca C Painter2

Cum diagnosticaţi şi evaluaţi severitatea HG?

Hiperemesis gravidarum este un sindrom, dar nu 
exist\ înc\ un consens interna]ional cu privire la dia
gnostic. Din acest motiv pot exista incertitudini în pri
vin]a delimit\rii dintre HG [i NVP, precum [i difi
cult\]i în identificarea HG.

Scorul unic de cuantificare a emezei 
(The Pregnancy Unique Quantification of Emesis)24 
(PUQE) (fig. 1) este un instrument validat pentru eva

luarea severit\]ii NVP în cercetare [i poate ajuta la 
identificarea femeilor cu HG,13, 14 dar nu a fost validat 
[i pentru evaluarea severit\]ii HG. Pân\ în prezent nu 
a fost validat\ nicio metod\ unic\ pentru evaluarea 
holistic\ a simptomelor femeilor, dar în urma anamne
zei putem în]elege cum afecteaz\ calitatea vie]ii, pova
ra economic\ indus\,15, 16 precum [i efectele lor psiho
sociale.6, 7 Întrebarea referitoare la calitatea vie]ii din 
chestionarul PUQE nu contribuie direct la scor, îns\ 
ajut\ la o evaluare holistic\ a impactului simptomelor 
asupra femeilor, în mod special la cele care au o sen

Grea’a ;i v[rs[turile din timpul sarcinii (nausea and vomiting 
in pregnancy – NVP) afecteaz[ aproximativ 70% dintre femeile 
gravide. Simptomele sunt u;oare la circa 40% dintre ele, moderate 
la 46% ;i severe la 14%; primele dou[ categorii de simptome 
dispar, de obicei, în al doilea trimestru, în 90% dintre cazuri pân[ 
în s[pt[mâna 20.2 În general nu necesit[ tratament. În schimb, 
hiperemesis gravidarum (HG) este mai degrab[ o complica’ie 
a sarcinii decât o parte normal[ a ei ;i apare în circa 1,5% din 
sarcini.3 Nu este neobi;nuit ca HG s[ persiste pe toat[ durata 
sarcinii.4, 5 De multe ori, povara psihosocial[ a HG este grea pentru 
femei ;i familiile lor, dar poate fi redus[ printr-un tratament 
eficient ;i holistic.6, 7

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Grea’a ;i v[rs[turile în sarcin[ (NVP) ;i 
hiperemezis gravidarum (HG) pot avea un efect psihosocial 
profund asupra femeilor ;i familiilor acestora

• Unele femei pot s[ aib[ idei suicidare sau s[ se gândeasc[ 
la întreruperea sarcinii 

• Folosi’i o strategie holistic[ pentru evaluarea femeilor, 
incluzând suportul perinatal pentru s[n[tatea mintal[, ;i 
admite’i c[ nicio analiz[ anume, inclusiv cea a cetonelor, 
nu poate evalua cu certitudine severitatea HG 

• Pentru a gestiona HG în cadrul unei strategii pragmatice 
pas cu pas sunt disponibile câteva tratamente 
medicamentoase

• Cercetarea biologic[ furnizeaz[ din ce în ce mai multe 
dovezi potrivit c[rora GDF15, factorul determinant esen’ial 
al ca;exiei din cancer, este asociat cu manifest[ri severe 
de NVP

1Pregnancy Sickness Support, Dunmore Farm, Par, Cornwall, UK
2Amsterdam UMC, University of Amsterdam, Obstetrics  
and Gynaecology, Amsterdam, The Netherlands
3Birmingham Women’s & Children’s Hospital,  
Birmingham, UK
4Bridge Lane Group Practice, Battersea, London, UK
5NHS England, London, UK
Coresponden’a la: C Dean 
caitlinrdean@gmail.com

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA 
PREZENTULUI ARTICOL
Trei dintre autoarele articolului de fa’[ au avut HG în ultimii ani. În 
plus, autoarea principal[ (CD) a discutat despre articol ;i mesajele 
sale esen’iale cu membrele unui comitet de implicare a pacientelor 
în Pregnancy Sickness Support (Sprijin pentru starea de r[u în 
sarcin[) pentru a se asigura c[ au fost abordate aspectele cele mai 
importante. Este important de men’ionat c[ ele au dorit s[ sublinieze 
natura biologic[ a NVP/HG, m[surarea inutil[ a cetonelor ;i povara 
grea psihosocial[ a acestei afec’iuni, a;a c[ toate acestea au fost 
incluse în rubrica de mai jos.
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za]ie de grea]\ intens\ f\r\ v\rs\turi. Ca ur
mare, a fost validat\ corela]ia invers propor   
]ional\ între calitatea vie]ii [i scorul PUQE.13

În general, clinicienii trebuie s\ ia în consi
derare diagnosticul de HG la femeile ale c\ror 
simptome de grea]\ [i v\rs\turi duc la o pier
dere ≥5% din greutatea anterioar\ sarcinii, la 
deshidratare sau la dezechilibre electrolitice.17 
Deshidratarea poate fi evaluat\ întrebând pa
cienta ce cantitate de lichide consum\ [i cât 
elimin\ (prin v\rs\turi, urin\ sau saliv\), pre
cum [i prin semne ca sc\derea diurezei, cre[
terea concentra]iei urinei, reducerea turgoru
lui cutanat, usc\ciunea mucoaselor, sc\derea 

tensiunii arteriale [i tahicardie.18 Pentru dia
gnosticul HG este necesar\ excluderea altor 
cauze de grea]\ [i v\rs\turi (caseta 1, a se ve
dea bmj.com). Investiga]iile suplimentare sunt 
necesare atunci când fie exist\ durere abdo
minal\ ori epigastric\ sau semne de infec]ie, 
fie dac\ simptomele apar dup\ primul trimes
tru.17, 19

O analiz\ sistematic\ a ar\tat c\ cetonuria 
nu se coreleaz\ cu markerii severit\]ii HG [i 
nu este asociat\ cu deshidratarea în afara sar
cinii,20 a[a c\ recomand\m s\ nu fie folosit\ 
pentru identificarea ori evaluarea HG. În mul
te ghiduri îns\, cetonuria persist\ ca un cri
teriu pentru deciziile de management [i este 
frecvent citat\ ca marker pentru deshidrata
re [i/sau criteriu pentru internare, externare [i 
acces la lichidele intravenoase, atât în ghiduri
le pentru spitale cât [i în cele pentru ambula
toriu.21, 25 Exist\ o discordan]\ aparent\ între 
dovezi [i practic\, astfel încât suger\m revizu
irea acestui aspect în ghidurile viitoare.

Care sunt riscurile?

Femeile care prezint\ HG, indiferent în ce 
grad, au risc de deshidratare [i de malnu
tri]ie, iar complica]iile includ encefalopa
tia Wernicke, tulbur\rile metabolice [i trom
boembolismul venos.17, 29 Pacientele cu co
morbidit\]i care necesit\ tratament au un 
risc crescut atunci când nu pot tolera medi
ca]ie oral\ obi[nuit\.30 De[i hiperemeza este 
rareori asociat\ cu mortalitatea matern\, în 
Marea Britanie sau înregistrat, între 2006 [i 
2012, [ase decese materne de la complica]ii 
ale HG,30, 31 iar recent [i în SUA a fost semna
lat un astfel de caz.32

Hiperemesis gravidarum poate avea conse
cin]e psihosociale profunde.6, 7 Efectele psiho
logice negative ale NVP [i HG includ pierde
rea identit\]ii, izolarea social\, sentimentele 
de vin\ [i ideile suicidare,7 precum [i tendin]a 
de a întrerupe sarcina.33

Cel mai mare risc pentru f\t este cel de în
trerupere a sarcinii, estimat (întrun sondaj 
din Marea Britanie) la circa 10% dintre sar
cinile afectate de HG, dar putând s\ creasc\ 
pân\ la 15%, conform unui studiu de cohort\ 
din SUA.33, 37 O metaanaliz\ a studiilor ob
serva]ionale a ar\tat c\ alte riscuri în tim
pul sarcinii includ greutatea mic\ la na[tere 
(<2 500 kg; raportul probabilit\]ilor 1,42; in
terval de încredere 95% de 1,27–1,58), na[te
rea prematur\ (raportul probabilit\]ilor 1,32; 
interval de încredere 95% 1,04–1,68), copii 
mici pentru vârsta gesta]ional\ (raportul pro
babilit\]ilor 1,28; interval de încredere 95% 

1. Cât de mult timp pe zi în medie sim’i’i grea’[ sau r[u de la stomac?

2. De câte ori pe zi în medie vomita’i?

3. De câte ori pe zi în medie a’i avut senza’ie de vom[ f[r[ s[ v[rsa’i?

CHESTIONARUL PUQE:
CUANTIFICAREA UNICÃ A VÃRSÃTURILOR :I SENZA”IEI DE 
GREA”Ã ÎN SARCINÃ
Încercui’i r[spunsul care se potrive;te cel mai bine cu situa’ia dumneavoastr[ în 
ultimele 24 de ore

Scor total (suma punctelor ob’inute la 1, 2 ;i 3): NVP u;oare ≤6;  
NVP moderate 7–12; NVP severe ≥13.

Întrebarea cu privire la calitatea vie’ii:
Pe o scal[ de la 0 la 10, cum v-a’i evalua starea de s[n[tate actual[? _____________

0 (cea mai proast[ posibil[) 10 (la fel de bun[ ca înainte de sarcin[)

Fig. 1 | Scorul PUQE norvegian pentru evaluarea simptomelor,13 incluzând întrebarea 
despre calitatea vie’ii, adaptat dup[ scorul PUQE original de Koren et al.14  
Reprodus cu permisiune.

>6 ore
5 puncte

≥7 ori
5 puncte

≥7 ori
5 puncte

4–6 ore
4 puncte

5–6 ori
4 puncte

5–6 ori
4 puncte

2–3 ore
3 puncte

1–2 ori
2 puncte

1–2 ori
2 puncte

Deloc
1 punct

Deloc
1 punct

Deloc
1 punct

2–3 ore
3 puncte

3–4 ori
3 puncte

3–4 ori
3 puncte

EDUCA”IA APLICATÃ ÎN PRACTICÃ 

• Ce servicii intraspitalice;ti ;i la domiciliu pentru femeile 
cu hiperemez[ cunoa;te’i în zona dumneavoastr[?

• Cum a’i oferit sprijin psihologic atunci când a’i examinat 
ultima dat[ o femeie care s-a prezentat cu manifest[ri 
severe de NVP sau HG? Ave’i posibilitatea de-a îmbun[t[’i 
acest aspect?

SEMNALE DE ALARMÃ 

• Tulburarea func’iei renale
• Tulbur[ri electrolitice severe 
• Simptome de tulbur[ri cognitive sau neurologice 

sugestive de encefalopatie Wernicke sau de mielinoliz[ 
pontin[ central[

• Indicii de idei suicidare
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Explica]ile femeilor care au avut o sarcin\ cu 
manifest\ri severe de NVP sau HG c\ exist\ 
o probabilitate mare de reapari]ie a acesto
ra. Gravida are, astfel, [ansa de a[i preg\  ti 
din timp îngrijirile [i tratamentul împreun\ 
cu medicul, ceea ce poate ajuta la reducerea 
severit\]ii [i poverii globale a simptomelor.76 
Elementele planului de îngrijiri înaintea sarci
nii pot fi g\site pe bmj.com.79 Unele dovezi su
gereaz\ c\ medica]ia preventiv\, ini]iat\ îna
inte de debutul simptomelor, poate reduce du
rata [i severitatea lor în sarcinile ulterioare.76, 81 
Ghidurile na]ionale încurajeaz\ prescrierea 
precoce a antiemeticelor, cu eficien]\ dovedit\ 
în prima sarcin\.17, 76

Ce tratamente sunt disponibile?

Nu exist\ dovezi ferme, de bun\ calitate, cu 
privire la eficien]a tratamentului [i la op]iunile 
de management pentru NVP [i în special pen
tru HG. Dup\ cum au ar\tat recent dou\ ana
lize sistematice, pu]ina cercetare existent\ este 
marcat\ de heterogenitatea defini]iei HG [i 
calitatea slab\ a studilor.45, 46

Interven’iile farmacologice 
Medicii generali[ti pot s\ ini]ieze medica]ia [i 
s\ trimit\ pacientele la specialist dac\ fie trata
mentul e[ueaz\, fie apar simptome alarmante 
(caseta 2). Discuta]i cu pacientele tratamente
le medicamentoase disponibile, incluzând on
dansetron. Scopul tratamentului este de a con
trola simptomele întro m\sur\ suficient\ pen
tru a îmbun\t\]i calitatea vie]ii [i de a permite 
un grad optim de alimentare [i hidratare pen
tru a evita deshidratarea [i malnutri]ia. Royal 

1,02–1,60).4, 38 Raporturile de caz au identificat 
deficien]e de vitamine.39 Dovezi inconstante 
sugereaz\ c\ pot exista efecte cardiometabo
lice [i de neurodezvoltare mici, dar de lung\ 
durat\, din cauza expunerii fetale la malnutri 
]ie în timpul sarcinii sau a simptomelor care 
au persistat dup\ primul trimestru.40, 44

Ce tehnici de autoajutor exist[?
Poate fi util ajutorul reciproc oferit în ca
drul asocia]iilor pacientelor. Este adesea ne
cesar\ o pauz\ de la munca la serviciu [i/sau 
acas\ [i de la activit\]ile de îngrijire a copii
lor. Mâncatul "pu]in [i des" [i odihna pot aju
ta gravidele cu NVP u[oaremoderate. Femeia 
poate ]ine un jurnal al simptomelor, pentru a 
identifica momentele din cursul unei zile în 
care nu are grea]\, a[a c\ mâncatul, b\utul [i 
diverse activit\]i pot fi planificate în acel in
terval de timp. Cu toate acestea, femeile cu 
HG se prezint\ adesea la medic dup\ ce au în
cercat deja astfel de m\suri, atunci când nu 
mai pot mânca nimic, stau în pat în cea mai 
mare pare a timpului [i au grea]\ continu\. În 
asemenea cazuri este necesar\ evitarea reco
mand\rilor de mai sus, pentru a nu le da feme
ilor impresia c\ simptomele lor nu au fost luate 
în considerare, ceea ce poate avea un efect ne
gativ asupra rela]iei pacientclinician.72

Pot fi prevenite NVP ;i HG sau pot fi preg[tite 
femeile pentru eventualitatea acestor 
simptome?
Cel mai important factor de risc pentru HG 
este istoricul simptomelor întro sarcin\ an
terioar\.3, 74 Riscul identificat în literatura de 
specialitate variaz\ de la 15% la peste 80%.75 

Fig. 2 | Op’iuni de 
tratament pentru NVP 
;i HG severe17, 46

Op’iunea de prim[ linie Op’iuni de a doua linie Op’iuni de a treia linie 

Ciclizin[ 50 mg la opt ore

*De obicei, nu mai mult de cinci zile
**Ave’i în vedere asocierea laxativelor ;i educarea pacientei în privin’a 
constipa’iei produse de ondansetron

Medicamentele de prima ;i a doua linie sunt disponibile în preparate orale, 
injec’ii intramusculare ;i preparate intrarectale.
Procorperazina este disponibil[ în forma bucal[, iar ondansetronul în forma 
dizolvabil[.

Metoclopramid 5-10 mg la opt ore * Corticosteroizi, începând cu 
hidrocortizon iv 100 mg la 
12 ore, pân[ când simptomele se 
amelioreaz[ suficient pentru a tolera 
prednisolonul oral de 40-50 mg 
zilnic, cu reducerea dozei pân[ la cea 
minim[ posibil[ pentru a men’ine 
controlul simptomelor 

Lua’i în considerare tratamentul 
antacid, ranitidina sau omeprazolul, 
în special dac[ simptomele persist[ 
sau revin dup[ 20 de s[pt[mâni de 
sarcin[.

Recomanda’i suplimentarea cu 
tiamin[ la pacientele cu HG care au 
nevoie de lichide iv.
Lua’i în considerare suplimentarea 
cu tiamin[ ;i la cele cu HG care nu 
necesit[ lichide iv, pentru a preveni 
encefalopatia Wernicke.
Calea de administrare poate fi aleas[ 
în func’ie de capacitatea de a tolera 
medica’ia oral[.

Proclorperazin[ 5-10 mg la 6-8 ore Domperidon 10 mg la opt ore

Prometazin[ 12.5-25 mg la 4-8 ore Ondansetron 4-8 mg la 6-8 ore **

Clorpromazin[ 10-25 mg la 4-6 ore
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Ondansetron poate provoca constipa]ie re
bel\, a[a c\ oferi]i preventiv laxative [i reco
mand\ri pentru a gestiona aceast\ situa]ie. 
Efectele secundare ale metoclopramidului sunt 
variate [i nu se recomand\ folosirea mai mult 
de cinci zile.60 Informa]i pacientele c\rora li 
sa prescris metoclopramid despre posibilita
tea [i semnele diskineziei tardive [i recoman
da]ile s\ opreasc\ tratamentul în acest caz. 

Toate tratamentele de prima [i a doua linie 
sunt disponibile în formele orale [i alternative. 
}\rile europene ofer\ administrarea intrarec
tal\ a antiemeticelor, de[i aceast\ variant\ este 
neobi[nuit\ în Marea Britanie. Dovezi anecdo
tice ob]inute de la o linie telefonic\ pentru dis
gravidie din Marea Britanie sugereaz\ c\ me
dica]ia administrat\ pe cale rectal\ ar fi o op 
]iune pentru femei, de[i pân\ în prezent nu au 
fost efectuate cercet\ri pentru a compara efi
cien]a tratamentului oral cu a celui intrarectal 
în HG. În SUA, la pacientele tratate la domi
ciliu se folose[te frecvent perfuzia subcutanat\ 
continu\, dar dovezile în sprijinul unui bene
ficiu sunt insuficiente, atât cantitativ cât [i ca
litativ.61

Administrarea de lichide pe cale intravenoas[
La femeile care fie sunt deshidratate, fie au de
zechilibru electrolitic se recomand\ rehidra
tarea intravenoas\ cu solu]ie salin\ normal\ 
[i clorur\ de potasiu suplimentar\, ghidat\ 
prin monitorizarea zilnic\ a electroli]ilor.17 
Solu]i   ile de dextroz\ ofer\ un avantaj minor 
fa]\ de cele saline62 [i pot precipita encefalo
patia Wernicke la pacientele cu deficien]\ de 
tiamin\.17, 61 Tiamina (vitamina B1) este, de 
altfel, recomandat\ pentru a reduce riscul de 
encefalopatie Wernicke.28, 63

Interven’iile nutri’ionale 
Cu toate c\ subnutri]ia matern\ este o tr\s\ 
tur\ esen]ial\ a HG,13, 68 doar câteva studii au 
investigat utilitatea interven]iilor nutri]iona
le în managementul HG. Un singur studiu cli
nic randomizat, controlat,69 a evaluat eficien  
  ]a aliment\rii prin tub nazogastric în sarci
nile cu HG timpurie, dar sa constatat c\ nu 
îmbun\t\]e[te evolu]ia [i c\ nu a fost bine to
lerat\ de paciente. În cazurile severe ori com
plexe poate fi luat\ în considerare nutri]ia en
teral\ sau parenteral\, de[i nu exist\ suficiente 
dovezi în sprijinul siguran]ei [i eficien]ei aces
tora.

Sprijin social ;i psihologic 
Rolul medicului generalist este de a identi
fica femeile cu HG [i de a le oferi sprijin sau 
de a le trimite la clinicile unde îl pot ob]ine. 

College of Obstetricians and Gynaecologists 
(RCOG – Colegiul Regal al Obstetricienilor [i 
Ginecologilor) a elaborat ghiduri ce prezint\ 
o strategie terapeutic\ etapizat\ (fig. 2). Exist\ 
dovezi privitoare la siguran]a celor mai frec
vent folosite tratamente, incluzând metoclo
pramidul [i antihistaminele.47, 51 Majoritatea 
studiilor nu au g\sit nicio asociere între folo
sirea ondansetronului la începutul sarcinii [i 
anomaliile congenitale, dar exist\ dovezi dis
cordante în ceea ce prive[te o u[oar\ cre[tere 
a frecven]ei bolii cardiace congenitale în aso
ciere cu ondansetron.49 Ghidul RCOG consi
der\, îns\, c\ ondansetronul este sigur [i reco
mand\ folosirea sa. În plus, posibilele efecte 
negative ale interven]iilor discutate în conti
nuare trebuie s\ fie puse în balan]\ cu conse
cin]ele simptomelor necontrolate, iar femei
le ar trebui s\ primeasc\ informa]iile necesare 
pentru a lua decizii în cuno[tin]\ de cauz\.17

Strategia pragmatic\ sus]inut\ de ghidul 
RCOG se bazeaz\ pe diferitele propriet\]i far
macologice ale fiec\rui medicament. De[i în 
prezent lipsesc dovezile în sprijinul eficien]ei 
terapiilor combinate în HG, aceast\ strate
gie este în concordan]\ cu schemele de trata
ment pentru grea]\ [i v\rs\turi induse de chi
mioterapie,52 fiind practicat\ în mod obi[nuit 
în Marea Britanie.17 Simptomele ating o in
tensitate maxim\ în s\pt\mânile 911,19 a[a c\ 
interven]iile ini]ial eficiente pot p\rea c\ î[i 
pierd treptat eficacitatea, când de fapt simp
tomele se înr\ut\]esc. Dac\ au fost epuiza
te alte combina]ii de tratament, pot fi lua]i 
în calcul corticosteroizii; înc\ nu este în]eles 
mecanismul lor antiemetic, dar sa observat 
c\, atunci când sunt folosi]i în combina]ie cu 
alte antiemetice, poten]eaz\ efectele acesto
ra.53 Dovezile privitoare la eficacitatea corti
costeroizilor în HG sunt slabe; 45, 54 în schimb, 
exist\ câteva dovezi ce atest\ un risc relativ 
crescut de palatoschizis în cazul expunerii la 
începutul primului trimestru. Riscul absolut 
r\mâne totu[i mic55 [i trebuie s\ fie pus în ba
lan]\ cu riscurile asociate cu HG rezistent\ la 
tratament. Femeile care încep corticoterapia 
devreme în timpul sarcinii pot avea nevoie de 
un tratament îndelungat, astfel încât ar trebui 
s\ fie informate cu privire la riscurile asociate, 
precum diabetul gesta]ional, riscul crescut de 
infec]ii [i supresia suprarenal\.56 În cazul celor 
cu HG refractar\ la terapiile optime farmaco
logice, de sus]inere, sociale [i adjuvante, între
ruperea sarcinii poate fi unica op]iune.33, 57

Lua]i în considerare blocan]ii de receptori 
H2 sau inhibitorii de pomp\ de protoni pen
tru a trata esofagita [i refluxul, care afecteaz\ 
pân\ la 80% dintre femeile cu NVP severe.58, 59 
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contact pot fi de ajutor pentru femeile care se 
confrunt\ cu tulbur\rile fizice [i psihice severe 
ale acestei afec]iuni.70

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

CLINICAL UPDATES
Management of severe pregnancy sickness and hyperemesis 
gravidarum
A se cita: BMJ 2017;363:k5000
G[si’i articolul la: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k5000

Eficien]a tratamentelor medicale în HG poate 
fi oarecum limitat\, astfel încât calitatea vie]ii 
poate fi îmbun\t\]it\ prin îngrijirile de sus]i
nere [i prin ajutorul psihologic.6 Dovezile su
gereaz\ c\ interven]ia psihologic\ de tipul 
consilierii, conjugat\ cu tratamentul medical, 
poate ameliora rezultatele.71

Simptomele pot fi atât de greu de suportat 
pentru femei încât au fost semnalate idei sui
cidare.7 Echipele medicale pentru s\n\tatea 
mintal\ perinatal\ [i serviciile psihiatrice de 

CE GÂNDEŞTE PACIENTUL DUMNEAVOASTRĂ

O stare de rău permanentă nu e deloc  
"o veste bună"
Rowan Davies explic[ de ce starea de r[u din timpul sarcinii î’i ia tot cheful de via’[, iar pe ea 
a f[cut-o s[ se gândeasc[ chiar la un avort.

Prima mea sarcin\, de[i neplanificat\, a fost 
binevenit\. În scurt timp am început s\ am gre]uri. 
Miera r\u înc\ înainte de testul de sarcin\ pozitiv – 

cam în a patra s\pt\mân\ de sarcin\, toate mirosurile 
deveniser\ dintrodat\ foarte puternice, iar pofta 
mea de mâncare sc\dea vertiginos. Prin s\pt\mâna 
a cincea am început s\ vomit de peste 20 de ori pe 
zi [i nu mai puteam s\ înghit nici ap\, nici hran\ 
solid\. Mâncarea – numai gândul la ea [i mirosul – 
era factorul declan[ator principal. Starea de grea]\ 
era atât de cople[itoare încât îmi era greu s\ spun 
ce anume îmi f\cea r\u: ar fi fost mai simplu de 
enumerat ceea ce puteam suporta.

Hiperemeza î]i ia tot cheful de via]\. Nu puteam 
s\ ies la o cafea, s\ m\ întânesc cu prietenii, s\ m\ 
uit la un ecran de computer, s\ ascult radioul, s\ am 
o conversa]ie sau s\ citesc. Universul meu devenise 
mic [i dezolant. M\ durea pielea [i nu m\ sim]isem 
niciodat\ atât de vl\guit\. Mam gândit c\ poate, 
cumva, îmi stimulam sau îmi provocam singur\ 
grea]a. Nu mia trecut prin cap c\ aveam o afec]iune 
medical\ recunoscut\ ca atare.
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CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Gravidele cu r[u de sarcin[ pot fi extenuate ;i sl[bite; chiar 
dac[ este, de obicei, elocvent[, o femeie s-ar putea s[ nu 
fie fizic în stare s[-;i sus’in[ punctul de vedere

• Sublinia’i faptul c[, dac[ prima metod[ de tratament d[ 
gre;, ea nu este neap[rat ;i singura op’iune

• Ave’i grij[ ce limbaj folosi’i în leg[tur[ cu starea de r[u din 
timpul sarcinii – hiperemeza este o experien’[ îngrozitoare 
;i nu e deloc "o veste bun["
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ÎNDRUMĂRI PRACTICE

Erupţia perioculară
Christina George,1 Sarah Walsh2 

1Royal London Hospital, London, UK 
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Coresponden’a la:  C George  
cgeorge2@nhs.net

Problemele pielii din jurul ochilor pot fi greu de identificat din cauza 
diagnosticelor diferen’iale multiple. Ele pot fi ;i dificil de tratat, pentru c[ 
pielea periorbital[ este sensibil[ ;i exist[ o gam[ variat[ de op’iuni de 
terapeutice, iar recomand[rile specifice pentru folosirea lor sunt pu’ine. 
Acetualul îndrumar practic subliniaz[ cauzele obi;nuite ale erup’iei perioculare 
la adult ;i ofer[ o strategie de diagnostic ;i tratament.

Se zice c[ e "bine" s[-’i fie r[u 
În urm\toarele luni am auzit de la câteva cadre 
medicale c\ e "bine" s\]i fie r\u. E greu de descris cât 
de derutant era s\ aud a[a ceva. Nu m\ sim]isem atât 
de bolnav\ niciodat\ în via]a mea. Eram disperat\ [i 
începusem s\ m\ întreb dac\ voi fi în stare s\ continui 
sarcina. S\ mi se spun\ c\ asta era "bine" mi se p\rea 
ciudat [i nedrept. Am în]eles corela]ia negativ\ dintre 
riscul de avort [i starea de r\u [i totu[i, nimic nu p\rea 
s\ fie "bine" pentru mine.

Cu ultimele puteri, am încercat s\ explic c\ starea 
de r\u era mai mult decât puteam s\ îndur. {i am r\ 
mas cu impresia c\ medicamentul ce mia fost prescris 
pentru a m\ ajuta era singura mea [ans\ dac\ voiam 

s\ p\strez copilul, [tiind c\ nu puteam continua 
cu o asemenenea grea]\ incontrolabil\. Când am 
constatat c\ pastilele care se topeau în gur\ nu aveau 
niciun efect, mam hot\rât s\ m\ programez pentru 
întreruperea sarcinii.

S[ ascul’i ;i s[ aju’i!
Sunt atât de recunosc\toare c\ am vorbit pe îndelete 
cu cineva despre ceea ce se întâmpla [i c\ iam 
explicat c\ îmi dorisem sarcina, dar nu mai puteam 
suporta starea de r\u înc\ vreo câteva luni... Medicul 
mia explicat c\ merita s\ încerc [i alte medicamente. 
Ciclizina pe care mia prescriso nu a oprit v\rs\turile 
sau grea]a, dar lea f\cut suportabile. Am continuat s\ 
m\ simt foarte r\u pân\ în luna a [aptea de sarcin\ [i 
am dat na[tere unui copil s\n\tos.

Ideea c\ e "bine" s\]i fie r\u ar putea sugera faptul 
c\ femeia trebuie s\ fie recunosc\toare pentru ni[te 
simptome a[a de greu de suportat, ceea ce nu face 
decât s\ provoace mai mult\ sup\rare [i confuzie.

Rowan Davies rowanlizdavies@gmail.com

Conflicte de interese:  RD este director de campanie ;i politic[ la 
mumsnet.com, dar a scris acest articol pe cont propriu.

WHAT YOUR PATIENT IS THINKING
Constant sickness is not good news
A se cita: BMJ 2018;363:k4208

Cum să abordăm  erupţia perioculară

Începe]i prin luarea unui istoric concentrat pe 
erup]ie, incluzând evolu]ia în timp [i simpto
mele. În infografic sunt sintetizate o strategie 
de diagnostic [i tr\s\turi clinice esen]iale ale 
fiec\rui diagnostic. Lua]i în considerare exa
minarea întregii suprafe]e a pielii, nu numai 
a celei perioculare – adesea, pentru a pune 
un diagnostic corect, este esen]ial\ distribu
  ]ia erup]iei pe fa]\ [i în alte zone ale corpu
lui.1 Caseta 1 furnizeaz\ indicii suplimentare 

PUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ 

• Cum explora’i simptomele de r[u în sarcin[? Având în vedere faptul 
c[ pacientele se pot sim’i prea r[u, exist[ posibilitatea de a v[ 
adapta întreb[rile la aceste circumstan’e particulare?

• Pacientei din acest articol nu i-a fost de ajutor s[ aud[ c[ "e bine" 
s[-i fie r[u în perioada de graviditate. De obicei, cum purta’i 
conversa’iile privitoare la starea de r[u din timpul sarcinii? Exist[ 
modalit[’i de a le putea adapta?

• Starea de r[u din sarcin[ poate afecta capacitatea femeilor de a-;i 
sus’ine punctul de vedere; exist[ modalit[’i prin care le-a’i putea 
ajuta?

Fig. 1 | Eczema pleoapei: eritem ;i descuamare afectând 
pleoapa superioar[ ;i pe cea inferioar[, cu excoria’ii ce 
sugereaz[ pruritul
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Fungul Malasezzia este asociat cu boala, dar 
nu se [tie înc\ dac\ el este cauza. Se asociaz\ 
cu boli neurologice cronice, incluzând boala 
Parkinson.10 În cazurile rebele sau severe lua]i 
în considerare verificarea imunodeficien]ei, 
incluzând testul HIV. 

{amponul cu pirition\ de zinc ori cu keto
conazol 2% reduce Malassezia de pe piele.11 
Instrui]i pacien]ii s\ lase cl\bucii în contact cu 
scalpul timp de 510 minute [i s\ se spele cu 

de avut în vedere la examinarea pacientului. 
Factori din istoric [i din examinare pot ajuta 
la diferen]ierea tipului de patologie predomi
nant. De exemplu, inflama]ia (fie endogen\, 
ca eczema atopic\, fie exogen\, ca dermati
ta iritativ\), edemul, depigmentarea [i boli
le sistemice pot toate provoca erup]ii perio
culare.

Cauzele endogene inflamatorii 

Eczema atopic[
Este cea mai frecvent\ cauz\ a dermatitei en
dogene a pleoapei atât la copii cât [i la adul]i 
(fig. 1), de[i exist\ adesea o component\ de 
contact alergic concomitent.2 De multe ori se 
adaug\ un istoric personal ori familial de ec
zem\ sau de atopie. 

Trata]i erup]ia acut\ cu emoliente obi[nui
te (caseta 2) [i prescrie]i o cur\ scurt\ de cor
ticosteroizi topici de poten]\ redus\, o dat\ pe 
zi (caseta 3). Lua]i în considerare tacrolimus 
sau pimecrolimus topic la persoanele cu simp
tome recurente sau cu o evolu]ie clinic\ pre
lungit\. Dac\ exist\ semne de infec]ie bac 
terian\ secundar\, recolta]i un tampon tegu
mentar [i încerca]i o combina]ie de preparate 
antibacteriene topice ori antibiotice orale, în 
func]ie de severitate. O erup]ie vezicular\ 
acut\ în jurul ochiului necesit\ investiga]ii su
plimentare pentru herpes zoster oftalmic.

Dermatita seboreic[ 
Este o afec]iune frecvent\, ce apare la pân\ la 
3% dintre adul]i.9 Poate s\ fie asimptomatic\ 
ori s\ provoace prurit de diferite grade (fig. 2). 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Lua’i un istoric concentrat pe erup’ie ;i examina’i 
întreaga suprafa’[ a pielii, nu numai pe cea 
periocular[, pentru a restrânge diagnosticul 
diferen’ial 

• A;tepta’i-v[ la ameliorare dup[ 7-10 zile de 
tratament de prob[ (cu excep’ia suspiciunii de 
rozaceea) 

• Dac[ erup’ia nu se amelioreaz[, verifica’i  
cât de multe tratamente s-au f[cut ;i cât de 
frecvente au fost pân[ acum, apoi revizui’i 
diagnosticul 

• Ca tratament topic, cremele pot fi mai acceptabile 
pentru pacien’i, din punct de vedere cosmetic, 
decât unguentele, dar acestea din urm[ 
penetreaz[ pielea mai eficient 

• Lua’i în considerare trimiterea la specialist atunci 
când fie pacien’ii nu r[spund la tratament, fie 
diagnosticul este incert, fie persoana are stare 
general[ alterat[ ori pentru efectuarea testului 
epicutanat 

Fig. 2 | Dermatita seboreic[: eritem solzos difuz 
ro;u-portocaliu bilateral, afectând pleoapele mai accentuat în 
jurul locurilor acoperite de p[r, inclusiv sprâncenele

Caseta 1 | Examinarea clinic[ a erup’iei perioculare – tr[s[turi 
esen’iale 
Morfologie
Erup’ie solzoas[ – Lua’i 
în considerare afec’iu-
nile eczematoase ca 
eczema atopic[, derma-
tita alergic[ de contact, 
dermatita iritativ[ ;i 
dermatita seboreic[ 

Papule – vizibile în 
rozaceea ;i dermatita 
periorificial[; apar de 
asemenea ;i în afec’iu-
nile eczematoase 

Telangiectazia – o tr[s[-
tur[ vizibil[ în rozaceea 
Edemul periocular f[r[ 
eritem semnificativ – 
Lua’i în considerare 
angioedemul sau 
limfedemul

Distribu’ia facial[ 

Solzi perioculari sau 
eritemul sprâncenelor 
– Ave’i în vedere derma-
tita seboreic[, care este 
de asemenea asociat[ 
cu descuamarea în 
pliurile nazolabiale ;i 
m[trea’a 

Papule în jurul ochilor ;i 
gurii, cru’ând conturul 
buzelor – Tipic pentru 
dermatita periorificial[ 

Localizat[ – Lua’i în 
considerare cauzele 
exogene ale dermatitei 
iritative sau alergice de 
contact 

Edem al buzelor aso-
ciat— Ave’i în vedere 
angioedemul

Cru’area p[r’ilor 
umbrite ale fe’ei – 
Examina’i pielea de pe 
ploapele superioare ;i 
din spatele urechilor. 
Lua’i în considerare cau-
zele fotosensibilt[’ii, 
incluzând medicamen-
tele.

Alte localiz[ri 
Afectarea zonelor 
seboreice (de exem-
plu, pieptul, axilele, 
zona inghinal[) – Ave’i 
în vedere dermatita 
seboreic[ 

Afectarea flexural[ 
(de exemplu, fosele 
antecubitale ;i poplitee) 
– Lua’i în considerare 
eczema atopic[ 

Afectarea extensorilor 
umerilor ;i/sau 
genunchilor, afectarea 
scalpului ;i/sau 
modific[ri ale unghiilor 
– Ave’i în vedere 
psoriazisul
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crolimus topic de dou\ ori pe zi sau un ana
log topic de vitamin\ D, precum calcipotri
ol unguent ori crem\, timp de 24 s\pt\mâni. 
Informa]i pacien]ii c\ analogii de vitamin\ D 
pot fi uneori iritan]i la început.

Rozaceea ocular[ 
Rozaceea este frecvent\, afectând aproxima
tiv 5% dintre adul]i.14 Cea ocular\ este g\sit\ 
în pân\ la 30% dintre cazuri (fig. 3) [i poate s\ 
precead\ semnele cutanate în pân\ la 20% din 
cazuri.15

Dac\ se observ\ papule inflamatorii, tra
ta]i cu preparate topice precum acidul azela
ic [i ivermectina.16 Dac\ tratamentele topice 
sunt ineficiente, lua]i în considerare prescrie
rea unui antibiotic oral (de exemplu, limecicli
na),17 de[i nu exist\ dovezi clinice definitive de 
sus]inere.18

Cauzele inflamatorii exogene

Dermatita alergic[ de contact 
Dermatita alergic\ de contact este o reac]ie 
imunologic\ la un agent extern la care persoa
na a fost expus\ [i sensibilizat\ anterior. Are 
o prevalen]\ estimat\ de 21,2%19 [i este mai 

ei pe fa]\. Crema antifungic\ topic\, fie sin
gur\, fie în combina]ie cu un corticosteroid 
slab, poate fi aplicat\ de dou\ ori pe zi timp 
de 710 zile. Recomanda]ile  pacien]ilor s\ se 
spele pe pleoape cu [ampon de copii aplicat cu 
be]i[oare de urechi.

Psoriazis
Afectarea ocular\ apare la pân\ la 58% dintre 
pacien]ii cu psoriazis, mai frecvent la cei cu 
artrit\ psoriazic\.12 Pe lâng\ afectarea ocular\ 
direct\ prin blefarit\ [i conjunctivit\,9 e po
sibil\ implicarea pielii perioculare prin pl\ci 
psoriazice în jurul ochilor. C\uta]i semne de 
psoriazis în alte p\r]i ale corpului [i întreba]i 
dac\ exist\ istoric în familie.

Trata]i cu o cur\ scurt\ de corticosteroid to
pic cu poten]\ slab\.13 Alternativele includ ta

Caseta 2 | Sugestii de tratamente topice ale erup’iei perioculare  
Recomand[ri generale 
• Capacitatea de absorb’ie a pielii este mare în regiunea  

periorbital[ 

• Folosi’i tratamentul cel mai pu’in potent pentru cel mai scurt 
interval de timp necesar 

• În cazul în care erup’ia nu se amelioreaz[, verifica’i dac[ 
tratamentul a fost folosit în mod optim (cantitatea aplicat[ ;i  
durat[ adecvate) 

• În cazul în care erup’ia se înr[ut[’e;te, verifica’i dac[  
tratamentul provoac[ o reac’ie alergic[ de contact. Dac[ se 
agraveaz[ dup[ aplicarea unui corticosteroid topic, e posibil  
s[ existe o infec’ie cu un dermatofit (tinea incognito) 

• Unguentele (preparate pe baz[ de ulei) sunt de preferat  
cremelor (preparate pe baz[ de ap[) întrucât penetreaz[  
pielea mai eficient ;i con’in mai pu’ini conservan’i care au 
poten’ialul de a provoca fie o dermatit[ iritativ[, fie alergie  
de contact. Ar fi bine îns[ ca pacientul s[ fie l[sat s[-;i  
aleag[ preparatul pe care l-ar folosi cu cea mai mare  
probabilitate. 

Emolientele 
Hidrateaz[ pielea, reduc pierderea de ap[ ;i formeaz[ o barier[ fizic[ 
în calea infec’iei. Ele sunt prima linie de tratament în eczema u;oar[.3 
O analiz[ sistematic[ a emolientelor în eczem[ a g[sit c[ ele reduc se-
veritatea simptomelor, frecven’a puseelor acute ;i necesitatea aplic[rii 
unor corticosteroizi topici, de;i calitatea dovezilor în acest sens este 
variabil[4 

• Unguentele: 
– Unguentele sunt de preferat cremelor pentru pielea uscat[ 

– Evita’i folosirea lor pe pielea umed[ 

– mirosul ;i gr[simea pot limita folosirea lor practic[: afla’i care 
sunt preferin’ele pacientului 

• Creme, geluri ;i lo’iuni – au concentra’ii mai mari de ap[, ceea ce 
le face s[ fie preferabile din punct de vedere cosmetic, dar sunt mai 
pu’in eficiente în repararea barierei pielii 

• Cum se folosesc emolientele:  
– Recomanda’i-le pacien’ilor s[ le aplice minimum o dat[ (ideal ar fi 

de dou[ ori) pe zi ca tratament de durat[ 

– dac[ emolientul este într-un tub, se scot cantit[’i mici cu o lingur[ 
sau cu o spatul[ curat[, pentru a evita riscul de contaminare 

– Pacien’ii trebuie s[ încerce mai multe emoliente pentru a-l alege 
pe cel mai adecvat în concordan’[ cu propriul stil de via’[ 

• Înlocuitori de s[pun:  
– S[punurile ;i lo’iunile de fa’[ pot fi iritante,5 iar folosirea doar a 

apei poate usca pielea 

– înlocuitorii de s[pun sunt preferabili, de regul[, s[punurilor 
normale, întrcât con’in mai pu’ini alergeni poten’iali ;i au o 
alcalinitate mai mic[ decât acestea6 

– Recomanda’i un emolient de baie sau de du; ca înlocuitor de 
s[pun, de;i poate fi utilizat orice emolient 

– Recomanda’i emoliente antibacteriene de du; dac[ exist[ infec’ii 
recurente

PUNEREA ÎN PRACTICÃ A EDUCA”IEI

• Cât de mult din suprafa’a pielii examina’i atunci când un 
pacient se prezint[ cu o erup’ie aparent localizat[? Ce 
informa’ii pot fi omise ori câ;tigate? 

• Aminti’i-v[ când a’i v[zut ultima dat[ un pacient cu o 
erup’ie care nu s-a vindecat. Cum a’i explorat modul în 
care pacientul a folosit tratamentele anterioare? 
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frecvent\ la oamenii cu eczem\ atopic\ simul
tan\.20 Apare, de regul\, la 2448 de ore dup\ 
expunerea la alergen.

Pielea sub]ire a pleoapelor poate fi pri
ma zon\ afectat\ de alergenii aplica]i pe fa]\. 
Ace[tia se pot g\si în cosmetice, creme, far
duri [i demachiante – ce pot provoca de ase
menea o dermatit\ iritativ\. Aplicatoarele [i 
ondulatoarele de gene pot con]ine nichel, un 
alergen de contact obi[nuit. De curând, au 
fost semnalate alergii la extensiile de gene21 
[i la vopsele.22 Pfenilendiamina (PPD) din 
vopseaua de p\r este un sensibilizator po
tent ce provoca o erup]ie facial\ uneori seri
oas\, cu eritem periocular [i edem.23 Pic\tu
rile de ochi, solu]ia pentru lentile de contact [i 
acrilatele (din lacul de unghii [i din extensii
le de unghii)24 constituie alte cauze poten]iale. 
Istoricul ocupa]ional este important, având în 
vedere faptul c\ alergenii existen]i în aer afec
teaz\ frevent pleoapele.25

Oprirea contactului cu alergenul suspec
tat este elementul principal al tratamentului.26 
Lua]i în considerare o cur\ scurt\ cu un ste
roid topic cu poten]\ slab\ în zona periorbi
tal\ sau tratamentul cu steroizi orali în cazu

rile grave. Trimite]i la dermatologie pacien]ii 
cu forme severe ori dac\ testul epicutan poate 
ajuta la confirmarea alergenului în cazurile cu 
incertitudine de diagnostic.

Dermatita iritativ[
Dermatita iritativ\ este determinat\ de efec
tele iritante directe ale substan]ei care a fost 
în contact cu pielea. A fost semnalat faptul c\ 
dermatita iritativ\ periorbital\ apare la 115% 
dintre pacien]ii cu dermatita pleoapei.27, 28 
Cosmeticele [i produsele de îngrijire a pielii 
reprezint\ cauze frecvente, iar câteva produse 
aplicate împreun\ au un efect cumulativ

Substan]ele volatile pot provoca, prin expu
nerea ocupa]ional\, o dermatit\ la locul expu
nerii, afectând adesea pleoapele.

Este esen]ial\ eliminarea tuturor produse
lor poten]ial iritante. Poate fi necesar un trata
ment de scurt\ durat\ cu un corticosteroid to
pic, dar de multe ori sunt suficente un emo
lient [i s\pun.29

Fig. 3 | Rozaceea: telangiectazie ;i eritem ce  
afecteaz[ regiunea periocular[, obrajii ;i podul nazal,  
în asociere cu papule ;i pustule inflamatorii 

Caseta 3 | Corticosteroizii topici pentru tratamentul 
erup’iei perioculare  

Ce corticosteroid ar 
trebui prescris? 
• Alege’i poten’a în 

func’ie de severi-
tatea afec’iunii 

• În majoritatea ca-
zurilor este adecvat 
un steroid topic cu 
poten’[ slab[, ca hidrocortizonul 1-2%. Uneori pot fi 
necesari steroizi topici cu poten’[ moderat[, dar ace;tia 
trebuie prescri;i, sub monitorizare, în asisten’a medical[ 
secundar[ 

• Utiliza’i numai tratamente cu combina’ii (antibacteriene 
ori antifungicel) dac[ exist[ indica’ii 

Ce cantitate trebuie aplicat[? 

• Explica’i-le pacien’ilor ce înseamn[ o unitate cât vârful 
degetului – o unitate cât vârful degetului unui adult  
(500 mg) acoper[ o zon[ cât dou[ palme de adult 

• O indica’ie mai practic[ în acest caz este de-a aplica o 
cantitate suficient[ pentru ca pielea s[ luceasc[ 

Cum ;i unde s[ se aplice? 
• O dat[ pe zi (la fel de eficient ca de dou[ ori pe zi în 

tratamentul eczemei)7 

• Ghidurile actuale NICE recomand[ s[ se aplice  
corticosteroizi topici la câteva minute dup[ emoliente8 

Cât timp? 
• Folosi’i pentru cel mai scurt timp necesar pentru a trata 

complet afec’iunea – În practic[, 7-10 zile ar trebui s[ 
fie suficiente dac[ diagnosticul este corect ;i dac[ este 
aplicat tratamentul 

Efectele secundare specifice locului aplic[rii ;i riscurile? 
• Ochi – Glaucomul ;i cataracta sunt efecte adverse rare 

ale tratamentului prelungit 

• Piele – Sub’iere, fragilitate, depigmentare,  
telangiectazie, acnee, dermatita periorificial[ 

• Efectele adverse sunt rare dac[ tratamentele topice sunt 
aplicate corect 
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Erup’ia periocular[: ghid de diagnostic

ISTORIC

ISTORIC

AFEC”IUNI CU DEBUT ACUT

AFEC”IUNI CRONICE

MORFOLOGIE

MORFOLOGIE

DISTRIBU”IE

DISTRIBU”IE

Limfedemul

Screening

Dermatita  
iritativ[

Rozacea

Angioedemul

Screening

Erizipelul

Dermatit[ 
periorificial[

Depigmentare 
dobândit[ 

Dermatita de 
contact alergic[

Dermatit[ 
seboreic[ 

Celulita  
periorbital[ 

Depigmentare 
congenital[

Erup’ie 
fotosensibil[ 

Edem f[r[ 
eritem

Prezen’a 
eritemului

Stare general[ 
de r[u 

Istoric   
personal/familial 

relevant

Eritemul solzos

Papule, 
pustule sau 

telangiectazie

Istoric de 
folosire a 
steroizilor

Cu 
fotodistribu’ie

Depigmentarea 
-  tr[s[tura 

predominant[

Începe’i prin luarea 
unui istoric detaliat 
al erup’iei, inclusiv 
evolu’ia în timp ;i 
simptomele

Edemul  este de obicei prezent 
permanent, dar este adesea 
mai pronun’at diminea’a

Poate exista un istoric 
personal sau familial de 
atopie

Vitiligo, melanoza facial[, 
boli sistemice, leziuni 
melanocitice ;i cauze exogene

Apare tipic la 24 - 48 ore dup[ 
expunerea la un alergen

Asociat[ cu afec’iuni 
neurologice cronice, incluzând 
boala Parkinson

Infec’ie acut[ diseminat[ 

Observat[ adesea la cei care 
au folosit corticosteroizi topici 
sau inhala’i

Debut acut, adesea dramatic

Poate fi declan;at de boal[, 
stres sau  medicamente

Diagnostic diferen’ial cu lupus 
cutanat, dermatomiozita ;i 
alte tulbur[ri ale ’esutului 
conjunctiv  

Produs[ de efectele iritante 
directe ale unei substan’e 
care  a fost în contact cu 
pielea

Caracterizat[ de episoade

de remisie ;i recuren[

Infec’ia poate fi cauzat[ 
de o leziune tisular[ 
superficial[ (o mu;c[tur[ de 
insect[/;alazion)

Afec’iuni de lung[ durat[, ca 
malforma’ia vascular[ ;i nevul 
congenital 

Edem periocular f[r[ eritem 
semnificativ

Eritem pruriginos, cu papule, 
pl[ci ;i solzi epidermici 

Pigmentarea alterat[. În 
general mai pronun’at[ la  
tipurile mai închise de piele

Erup’ie solzoas[. Pot  fi 
prezente ;i papule

Erup’ie solzoas[ 
eritematoas[. Pot fi prezente 
;i papule.

Eritem cu margini imprecise, 
edem, senza’ie de c[ldur[ ;i 
durere

Papule ;i pustule eritematoase

 Edem periocular f[r[ eritem 
semnificativ. Pot fi prezente 
pustule.

Pl[ci solzoase eritematoase, 
uneori asociate cu blefarita

Eritem pe zonele proeminente 
ale fe’ei (obraji, podul nazal 
;i urechi)

Erup’ie solzoas[. Pot  fi 
prezente ;i papule

Combina’ii de eritem, 
telangiectazie, papule ;i 
pustule

Eritem cu margini imprecise, 
edem, senza’ie de c[ldur[ ;i 
durere

Malforma’ia vascular[: pete 
ca vinul de Porto; Nevul 
congenital: nevi benigni bruni 
sau negri 

Frecvent înso’it de edem al 
fe’ei ;i gâtului  

Slab

Variat[, în func’ie de cauz[

Localizat sau generalizat, 
erup’ia începând la locul 
contactului

Afecteaz[ zonele seboreice. 
Pe cap: sprâncene, frunte, 
pliuri nazolabiale, urechi ;i 
scalp

Afecteaz[ în principal dermul 
;i ’esutul subcutanat 

Adesea apare în jurul gurii, 
cru’ând conturul buzelor

Adesea asociat cu edemul 
buzelor, limbii ;i laringelui

De obicei periocular, dar 
posibil ;i fenomen Koebner 
în zonele de traum[ sau 
dermatit[

Cru’area p[r’ilor umbrite ale 
fe’ei, ca pleoapele superioare 
;i dosul urechilor 

Tinde s[ fie  localizat[ în zona 
afectat[; pleoapele sunt în 
mod special sensibile

În special în jurul zonei 
centrale a fe’ei. Uneori apare 
"m[trea’a" pleoapelor, 
senza’ie de nisip în ochi

Apare în ’esuturile pleoapei, 
superficial fa’[ de septul 
orbital

Nevul congenital  poate afecta 
pleoapa, sclera ;i conjunctiva 
sau doar ochiul 

Prezen’a sau 
absen’a inflama’iei 
poate fi important[, 
ca ;i apari’ia unui 
eritem

Consider a’i 
examinarea întregii 
suprafe’e a pielii, 
nu doar periocular

Rezumat vizual 

Problemele pielii din jurul ochilor pot fi greu 
de diagnosticat din cauza diagnosticelor 
diferen’iale multiple. Poate fi util[ 
combinarea informa’iilor din istoricul 
concentrat pe erup’ie cu un examen fizic 
detaliat

Declinarea responsabilit[’ii: Acest infografic nu este un ajutor de decizie clinic[ validat. Informa’iile con’inute sunt furnizate f[r[ reprezent[ri, condi’ii sau garan’ii c[ sunt exacte ori actualizate. BMJ ;i licen’iatorii s[i nu î;i asum[ 
nicio responsabilitate pentru niciun tratament administrat cu ajutorul acestor informa’ii. Încrederea în informa’iile prezentate este strict pe riscul utilizatorului. Pentru formularea complet[ a celor de mai sus consulta’i termenii ;i 
condi’iile BMJ: http://www.bmj.com/company/legal-information/
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Dermatita periorificial[
Aceast\ afec]iune, cunoscut\ [i ca dermati
ta perioral\, afecteaz\ în special adul]ii tineri. 
Este v\zut\ adesea la cei care au folosit corti
costeroizi topici [i la circa 3% dintre cei care 
iau  corticosteroizi inhalatori.30 Afectarea  
periocular\ a fost semnalat\ în 25% dintre  
cazuri.31

Tratamentul const\ în oprirea corticosteroi
dului. Recomanda]i un emolient obi[nuit care 
s\ nu fie gras [i un substitut de s\pun [i averti
za]i pacientul c\ starea pielii se poate înr\ut\ 
]i ini]ial. Lua]i în considerare prescrierea unei 
tetracicline orale timp de [ase s\pt\mâni, pen
tru a gr\bi vindecarea.32

Alte cauze

Alte cauze includ:
•  Edemul periorbital – cauzele neinfec]ioase 

includ angioedemul [i dermatita alergic\ de 
contact. Este important s\ fie excluse celulita 
periorbital\ [i erizipelul, în care pacientul 
poate avea o stare general\ alterat\. În aces

te afec]iuni este necesar tratamentul prompt 
cu antibiotice.

•  Depigmentarea – Anomalie în formarea sau 
distribu]ia pigmentului în piele, congenital\ 
ori dobândit\. Exist\ variate diagnostice 
diferen]iale.

•  Cauze de fotosensibilitate – Diagnosticele 
diferen]iale sunt multiple [i includ 
manifest\  rile cutanate ale lupusului [i ale 
altor tulbur\ri de ]esut conjunctiv, precum 
dermatomiozita. Este important\ excluderea 
medicamentelor, care sunt o cauz\ frecvent\ 
[i u[or de tratat a erup]iei fotosensibile.

Pentru mai multe detalii consulta’i articolul complet de pe 
bmj.com.

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

PRACTICE POINTER
Periocular rash
A se cita: BMJ 2018;363:k5098 
G[si’i articolul la: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k5098 

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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O tân[r[ în vârst[ de 22 de ani a 
fost internat[ cu stare de confuzie, 
pirexie ;i dou[ episoade de 
pierdere a cuno;tin’ei în timpul 
serviciului în ziua respectiv[. 
Pacienta a relatat c[ s-a sim’it 
obosit[ în cursul s[pt[mânii 
anterioare.
 Nu avea antecedente medicale 
semnificative, nu fuma ;i nu 
consuma alcool. Nu lua niciun 
medicament în mod regulat ;i nu 
consuma droguri recrea’ionale. 
Era n[scut[ în Marea Britanie, 
iar p[rin’ii ei erau din Nigeria. Nu 
c[l[torise recent în str[in[tate ;i nu 
avusese contact cu cineva bolnav.
 Frecven’a cardiac[ era de 
115 b[t[i/min, tensiunea arterial[ 
100/80 mm Hg, temperatura 
38,5°C, frecven’a respiratorie 
20 de respira’ii/min, iar satura’ia 
oxigenului 100% în aerul din 
camer[. Rezultatele testelor de 

sânge sunt prezentate în tabel ;i  
în frotiu de sânge periferic în fig. 1.

1.  Care este cel mai probabil 
diagnostic?

2.  Ce alte teste ini’iale sunt 
importante?

3.  Cum se trateaz[ aceast[ boal[?

Trimis de Selina J Chavda ,  
Lucy Pickard, Alison Thomas ;i  
James Uprichard
A fost ob’inut consim’[mântul 
pacientei.

SPOT DIAGNOSIS 
A young woman with fever and loss of 
consciousness
A se cita: BMJ 2018;363:k4363

DIAGNOSTIC PE LOC

3. Purpura trombotic[ 
trombocitopenic[ (PTT) este cel 
mai probabil diagnostic, datorit[ 
urm[torilor factori:
• anemia microangiopatic[ 
hemolitic[ – indicat[ de prezen’a 
schizocitelor ;i de trombocitopenia 
de pe frotiul de sânge periferic 
(fig. 2)
• activitatea enzimatic[ 
ADAMTS

13
 <5%

• analizele de coagulare normale 
(PT, APTT, fibrinogen)
• rezultate normale la screeningul 
hemolizei (testele biochimice 
hepatice, haptoglobina, 
antiglobulina direct[).
PTT necesit[ evaluarea imediat[ de 
c[tre hematolog.

2. Alte teste ini’iale includ:
• ureea ;i electroli’ii
• amilaza (pentru detectarea 
pancreatitei)
• screeningul hemoglobinuriei 
paroxistice nocturne 
• concentra’ia troponinei (pentru a 
identifica afectarea cardiac[)

• screeningul pentru 
HIV/ hepatita B/C (factori 
declan;atori poten’iali ai PTT)
• vitamina B12/folat/feritin[
• testul de sarcin[ (PTT este mai 
frecvent[ ’n timpul sarcinii)
• screeningul autoanticorpilor 
• coprocultura (pentru a exclude 
sindromul hemolitic uremic).

3. Trata’i cu: 
• plasmaferez[ zilnic[ cu plasm[ 
proasp[t[ congelat[ tratat[ cu 
solvent detergent (SD-FFP) pân[ 
când trombocitele cresc >150×109/l 
(plasma proasp[t[ congelat[ 
standard dac[ SD-FFP nu este 
disponibil[)
• corticosteroizi ;i acid folic 
oral zilnic, cu monitorizarea 
concentra’iei calciului 
• tratamentul concomitent al 
cauzelor PTT
• rituximab pentru afectarea 
cardiac[ ori neurologic[
• plasmaferez[ de dou[ ori pe zi 
;i rituximab pentru recidiv[ sau 
rezisten’[ la tratament.

O�femeie�tânără�cu�
febră�şi�pierderea�
cunoştinţei

Fig. 1 | Frotiu de sânge periferic 
(m[rire ×40) 

Investiga’iile de laborator ini’iale

Hemoglobin[  47 g/L 133-167

Num[r de leucocite 18×109/L 3.5-11

Neutrofile  16.0×109/L 2.0-7.0

Trombocite  10×109/L 150-410

Proteina C reactiv[ 30 mg/L 0.76-11.5

Timpul de protrombin[ (PT)  12 s 11-14

Time de tromboplastin[  28 s 24-34

activat par’ial (APTT) 

Fibrinogen 3.9 g/L 2-4

D-dimer  900 ng/ml <250

Lactat-dehidrogenaza 425 U/L 0-250

Creatinina  200 µmol/L 44-80

Alanil-transaminaza  16 U/L 0-40

Fosfataza alcalin[ 43 U/L 30-130

Bilirubina total[  82 µmol/L 0-21

Bilirubina conjugat[ 34 µmol/L 0-10

Haptoglobina  1.1 g/L 0.3-2

Antiglobulina direct[  Negativ[

b-hCG urinar Negativ

Activitatea enzimatic[ ADAMTS13 <5% 66.4-107.9%

Concentra’ia anticorpilor  69.1 UI/ml 0-15

b-hCG: gonadotrofina corionic[ uman[.

Test Rezultat Interval de  

  referin’[

Rezultatele testelor de sânge 

DIAGNOSTIC PE LOC
O�femei�tânără�cu�febră�şi�pierderea�
cunoştinţei

Fig. 2 | Frotiu de sânge periferic (m[rire ×40), eviden’iind 
schizocite ;i trombocitopenie

Traducere: Dr. Roxana ”ucra
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Boala�pneumococică�
Exist\ pu]ine dubii asupra 
faptului c\ vaccinarea a 
redus inciden]a invazive 
[i a pneumoniei la copii. 
Datele din Israel arat\ 
c\ a determinat [i un 
declin substan]ial al bolii 
pneumococice la adul]ii 
nevaccina]i (Am J Epidemiol). 
Aceasta se datoreaz\, 
probabil, faptului c\, la 
copiii mici, principalul 
rezervor pentru transmisia 
pneumococului este la 
nivelul nazofaringelui, iar 
vaccinarea reduce num\rul 
copiilor care sunt coloniza]i. 
Judecând dup\ reducerea 
poverii bolii, protec]ia 
indirect\ a adul]ilor dep\
[e[te cu mult beneficiile 
directe la copii. 

Apendicita�
Cel mai mare studiu clinic 
randomizat care a compa
rat chirurgia cu antibiotice
le în managementul apen
dicitei a recrutat pu]in peste 
500 de participan]i. Sa con
statat c\ interven]ia chirurgi
cal\ era op]iunea mai bun\, 
dar nu cu mult (JAMA). Un 
studiu mai mare, care a folo
sit date despre solicit\rile de 
plat\ dintro baz\ de date de 
asigur\ri, raporteaz\ rezul
tate similare în practica cli
nic\. Dintre 60 000 de per
soane cu apendicit\ necom
plicat\, circa 2 500 au fost 
tratate ini]ial doar cu antibio
tice. E[ecul terapeutic (abces, 

reinternare sau recidiv\) sa 
înregistrat în doar pu]in pes
te 100 de cazuri, ceea ce re
prezenta de dou\ ori rata de 
e[ec a managementului chi
rurgical (JAMA Surg).

Analiza�privirii�
Prin tehnologia de urm\rire 
a ochiului se poate afla la ce 
se uit\ oamenii [i pentru cât 
timp. De exemplu, în timpul 
ateriz\rii avioanelor, arat\ 
la care instrumente [i apara
te de m\surat sunt mai aten]i 
pilo]ii. Aceea[i metod\, folo
sit\ în simularea unei urgen  
  ]e pediatrice, a constatat c\ 
privirea doctorului variaz\ 
în func]ie de nivelul s\u de 
experien]\ (Arch Dis Child). 
Medicii speciali[ti din unit\ 
  ]ile de terapie intensiv\ pe
trec cel mai mult timp uitân
duse la pieptul pacientului [i 
la c\ile respiratorii. Reziden 
]ii, în schimb, au petrecut 
mai mult timp uitânduse la 
defibrilator [i la algoritm. 

Fumatul�şi�boala�Parkinson�
Foarte pu]ine rezultate din 
s\n\tate sunt îmbun\t\]ite de 
fumatul ]ig\rilor, dar studiile 
observa]ionale au constatat 
în mod constant c\ fum\torii 
au un risc mai mic de boal\ 
Parkinson. O cohort\ mare 
european\ nu face excep]ie. 
Dou\ aspecte ale noilor date 
sugereaz\ c\ este vorba de 
o corela]ie real\ de tip cau
z\efect (Int J Epidemiol). În 
primul rând, a existat o rela  

 ]ie puternic\ între doz\ [i 
r\spuns atât la fo[tii fum\ 
tori cât [i la cei actuali. În al 
doilea rând, la nefum\ torii 
expu[i la fumatul pasiv au 
fost prezente atât efectul pro
tector cât [i rela]ia doz\r\s
puns. 

Altă tulburare alimentară
Ortorexia nervosa este o 
form\ recent recunoscut\ 
de preocupare privitoare la 
mâncarea s\n\toas\ [i la ob
sesia pentru alimentele f\r\ 
aditivi. Un sondaj prin ches
tionare în Spania a consta
tat c\ este frecvent la suden 
  ]ii de la universitate [i c\ tin
de s\ coincid\ cu sentimente 
de nemul]umire fa]\ de pro
priul corp [i cu o dorin]\ de 
a fi mai slab. Nu exist\ înc\ 
date longitudinale, a[a c\ r\  
mâne de v\zut dac\ boala 
este u[oar\ [i autolimitat\ 
sau progresiv\ [i debilitant\ 
(BMC Psychiatry).

Traducere:  
Dr. Roxana }ucra

MINERVA O privire succintă asupra lumii cercetării

Decongestionantele�nazale�şi�vasoconstricţia�
cerebrală�reversiblă
O femeie în vârst[ de 57 de ani a prezentat zilnic, timp 
de ;ase zile, dureri de cap foarte intense, cu rezolvare 
spontan[. Tomografia computerizat[ (CT) a relevat o 
hemoragie periferic[ subarahnoidian[ de mici dimensi-
uni, iar angiografia cu CT a ar[tat “vasculit[ posibil[.” 
 Angiografia cu rezonan’[ magnetic[ (MRA) (figura) 
a eviden’iat îngust[ri multifocale ale arterei cerebrale 
(s[ge’i), f[r[ anevrism. Proteina din lichidul cerebrospinal 
a fost normal[, f[când improbabil[ vasculita inflamatorie. 
Istoricul a relevat în continuare c[ prima durere de cap 
fulger[toare a ap[rut la trei zile de la terminarea unui 
tratament de o s[pt[mân[ cu decongestionante nazale, 

pentru o  infec’ie de tract respirator superior. Dup[ dou[ 
luni, MRA era normal. 
 Durerile fulger[toare recidivante cu rezolvare spontan[, 
cu imagistic[ anormal[, sunt tipice pentru sindroamele  
de vasoconstric’ie cerebral[ reversibil[. 
 Cauzele includ canabisul, inhibitorii selectivi ai 
recapt[rii serotoninei, triptanii, pastilele pentru sl[bit 
;i schimb[rile postpartum. Cazul acesta a fost atribuit 
folosirii decongestionantului nazal.
Christopher Pollard (c4rispollard@gmail.com); Fozia Nazir;  
Ravi Jampana, Institute of Neurological Sciences,  
Queen Elizabeth University Hospital, Glasgow 

A fost ob’inut consim’[mântul pacientei.
A se cita: BMJ 2018;364:k5112
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Din: J Michael Dixon, Mark Clemens. 
Implanturile mamare: o nouă problemă de 
siguranţă. The BMJRo 2019:2:44-45.

1. Simptomul principal în cazul dezvoltării unui limfom 
anaplastic cu celule mari, la femeile cu implanturi 
mamare cu textură, este:
A. Edemul în jurul implantului
B. Roşeaţa tegumentului adiacent implantului
C. Durerea mamară
D. Contractura capsulară
E. Dezvoltarea unei tumori mamare

2. Metoda imagistică recomandată pentru bilanţul 
diagnostic al limfomului anaplastic cu celule mari, la 
pacientele cu implanturi mamare cu textură, este:
A. Mamografia
B. Biopsia percutanată ghidată ecografic
C. Tomografia cu emisie de pozitroni
D. Ecografia mamară
E. Tomografia computerizată cu contrast

Din: Phuc Le, Michael Rothberg. Infecţia cu 
Herpes Zoster. The BMJRo 2019:2:67-70.

3. Printre factorii de risc puternic corelaţi cu infecţia cu 
virusul Herpes Zoster se numără:
A. Infecţia cu virusul HCV
B. Infecţia cu virusul HIV
C. Corticoterapia îndelungată
D. Tratamentul contraceptiv îndelungat
E. Tratamentul chimoterapic

4. Cea mai frecventă complicaţie a infecţiei cu Herpes 
Zoster este:
A. Suprainfecţia bacteriană
B. Keratita ulcerativă
C. Nevralgia postherpetică
D. Encefalita herpetică
E. Dermatita hiperpigmentară

5. Administrarea medicaţiei antivirale pentru 
tratarea infecţiei herpetice este indicată în special în 
următoarele situaţii:
A. Pacienţilor cu vârsta peste 50 de ani
B. Tuturor pacienţilor, indiferent de vârstă şi de forma 
evolutivă a infecţiei
C. Pacienţilor cu afectare a nervului trigemen
D. Pacienţilor imunocompromişi
E. Pacienţilor cu formă limitată de boală

6. Administrarea vaccinului viu atenuat este contraindicată:
A. Persoanelor cu imunosupresie severă
B. Copiilor

C. Femeilor însărcinate
D. Vârstnicilor
E. Persoanelor imunocompetente

Din: Caitlin R Dean, Manjeet Shemar, 
Gillian AU Ostrowski, Rebecca C Painter. 
Managementul disgravidiei severe şi al 
hiperemezei de sarcină.  
The BMJRo 2019:2:71-75.

7. Diagnosticul de hiperemesis gravidarium trebuie luat 
în considerare în cazul:
A. Simptomelor de greaţă şi vărsături care conduc la o 
scădere ponderală ≥5% din greutatea anterioară sarcinii
B. Simptomelor de greaţă şi vărsături care conduc la o 
scădere ponderală ≤5% din greutatea anterioară sarcinii
C. Simptomelor de greaţă şi vărsături care conduc la 
deshidratare
D. Simptomelor de greaţă şi vărsături care conduc la 
dezechilibre hidroelectrolitice
E. Simptomelor de greaţă şi vărsături care conduc la ideea 
de suicid

8. Terapia de primă linie recomandată pentru 
tratamentul hiperemesis gravidarium este  
reprezentată de:
A. Motilium
B. Corticoterapie
C. Clorpromazină
D. Ondansetron
E. Prometazină

Din: Christina George, Sarah Walsh.  
Erupţia perioculară.  
The BMJRo 2019:2:76-81.

9. Cea mai frecventă cauză endogenă inflamatorie  
a erupţiilor perioculare este:
A. Eczema atopică
B. Psoriazisul
C. Lichenul plan
D. Rozaceea oculară
E. Dermatita seboreică

10. Opţiunile terapeutice recomandate pentru 
tratamentul afectării oculare din psoriazis sunt 
reprezentate de:
A. Corticoterapie injectabilă 
B. Cură scurtă de corticoid topic cu potenţă slabă
C. Tratament imunosupresiv parenteral
D. Terapie topică cu Tacrolimus
E. Terapie topică cu Calcipotriol

Chestionar realizat cu sprijinul UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca
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