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liilor în leg\tur\ cu primirea în-
grijirilor paliative, mai ales în 
rândul celor care nu au cunos-
cut prin experien]\ direct\ a-
ceste servicii.7, 8 Royal College 
of Physicians (Colegiul Regal 
al Medicilor) subliniaz\ cât de 
important este s\ se vorbeasc\ 
despre moarte pentru ca, 
atunci când sunt aduse în dis-
cu]ie îngrijirile paliative, cadre-
le medicale s\ resimt\ mai pu- 
]in disconfort.3, 9

Percep’ii negative 
Este oare posibil ca schimbarea 
denumirii s\ duc\ [i la transfor-
marea percep]iilor negative? O 
paradigm\ se refer\ la îngrijiri-
le paliative "timpurii" sau "inte-
grate" pentru a sublinia faptul 
c\ pot fi ini]iate din momentul 
stabilirii diagnosticului. Uneori, 
pentru a fi mai acceptabile pe 
plan social, îngrijirile paliati-
ve sunt complet redenumite. 
"Tratament de sus]inere inten-
sificat," de exemplu, ofer\ asis-
ten]\ paliativ\ specializat\ din 
cadrul serviciilor de oncologie. 
Nu este clar, totu[i, dac\ o ata-
re reformulare este de vreun a-
jutor pacien]ilor [i familiilor 
lor ori dimpotriv\, este deru-
tant\.10 "Cel mai bun tratament 
de sus]inere" este un alt eufe-
mism ce poate avea consecin]e 
adverse dac\ îngrijirile nu sunt 

în această lună
EDITORIAL

Să	fie	oare	necesară	o	schimbare	de	imagine	a	
îngrijirilor paliative?
Modificarea percep’iilor este mai important[ decât schimbarea denumirilor
Au trecut aproape 30 de ani de 
când Organiza]ia Mondial\ a 
S\n\t\]ii a definit pentru prima 
dat\ "îngrijirile paliative", îns\ 
tot nu am reu[it s\ c\dem de 
acord asupra semnifica]iei de-
numirii.

Îngrijirile paliative au con-
dus la o ameliorare semnifi-
cativ\ a îngrijirii acordate su-
ferinzilor de boli ce scurteaz\ 
durata vie]ii [i au stimulat dis-
cu]ii publice mai deschise des-
pre moarte. Politicile na]ionale 
[i cele interna]ionale pledeaz\ 
pentru îmbun\t\]irea accesului 
la îngrijiri paliative al tuturor 
celor care au nevoie de ele.

În 2002, OMS a introdus o 
defini]ie nou\, care este folosit\ 
[i în prezent: "Îngrijirile palia-
tive se adreseaz\ persoanelor 
cu boli poten]ial letale, previn 
[i u[ureaz\ suferin]a prin trata-
ment holistic [i sunt aplicabile 
din stadiul ini]ial al maladiei."4 
Principiul central l-a constituit 
întotdeauna axarea pe ceea ce 
conteaz\ pentru pacient [i pen-
tru cei apropia]i lui, definit prin 
termenul "calitatea vie]ii." Se 
pune accentul pe îngrijirile ba-
zate pe valorile personale, [i nu 
pe conceptele de afec]iune [i 
tratament axate pe boal\. Este 
acordat\ o mai mare semnifi-
ca]ie suferin]elor tr\ite de pa-
cien]i.5

Ghidul britanic folose[te ter-
menul "îngrijiri paliative [i ter-
minale" în special pentru cei 
afla]i în ultimul an de via]\, 
de[i este dificil\ o estimare a 
prognosticului.6 Inten]ia este 
de-a ar\ta c\ îngrijirile paliative 
sunt importante cu mult timp 
înainte de ultimele s\pt\mâni 
de via]\. Paradoxal, totu[i, 
combinarea acestor termeni 
face ca, în percep]ia cadrelor 
medicale [i a popula]iei, îngri-
jirile paliative s\ fie indisolubil 
legate de moartea iminent\. 

Studiile consemneaz\ opinii 
negative ale pacien]ilor [i fami-

Limbajul folosit conteaz[, iar utilizarea 
lui adecvat[ ori necorespunz[toare poate 
s[ încurajeze sau s[ împiedice eforturile 
colective
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SĂNĂTATEA PUBLICĂ

Protecţia	sănătăţii	lucrătoarelor	sexuale:	
dovezi privitoare la impactul legii
Autorii unei analize sistematice a dovezilor afirm[ c[ dezincriminarea total[ este cea mai 
bun[ op’iune, dar al’ii î;i men’in p[rerea c[ persoanele care pl[tesc pentru rela’ii sexuale 
ar trebui s[ fie urm[rite penal. Raport realizat de Sally Howard 

Conform concluziilor unei 
sinteze sistematice a do-
vezilor din 33 de ]\ri, din 
1990 pân\ în 2018, urm\ -
rirea penal\ a prostitu]iei 
este asociat\ cu "prejudi-

cii extinse" în rândul lucr\ -
toarelor sexuale. Autorii 
afirm\ c\ studiul lor, pu-
blicat în PLOS Medicine, 
abordeaz\ în premier\ 
s\n\tatea [i siguran]a lucr\ -

toarelor sexuale, precum [i 
accesul lor la serviciile me-
dicale [i sociale.

Cercetarea este oportun\ 
datorit\ interesului poli-
tic global fa]\ de recente-

le modele legale de dis-
culpare total\ [i de urm\ -
rire penal\ a celor care 
pl\tesc pentru rela]ii se-
xuale, dup\ cum au afir-
mat coautoarele Lucy Platt 

bine coordonate, implicând 
echipe de asisten]\ primar\ [i 
secundar\ care au acces u[or la 
speciali[tii în îngrijiri paliative, 
dac\ este nevoie.11 

Limbajul folosit conteaz\, pu-
tând s\ încurajeze sau s\ îm-
piedice eforturile colective în 
cadrul echipelor multidisci-
plinare. Limbajul negativ în 
contextul îngrijirilor paliati-
ve are poten]ialul de a provo-
ca suferin]\ [i de a face r\u pa-
cien]ilor – de pild\, discu]ia 
despre "oprirea tratamentului" 
sau despre "tratamentul inutil" 
le poate crea sentimentul c\ 
sunt abandona]i sau desconsi-
dera]i. Termeni ca "plafon de 
tratament" sau "plafon de în-
grijiri" sunt înc\ folosi]i de ca-
drele medicale [i în documen-
tele despre practica bun\, pen-
tru a sugera c\ bolnavii în cazul 
c\rora nu se a[teapt\ o vinde-
care complet\ nu vor beneficia 
de tratament intensiv. Un astfel 
de limbaj poate l\sa totu[i im-
presia c\ pacientului îi sunt re-
fuzate interven]ii poten]ial fa-
vorabile.2

Comunicarea pozitiv[
Limbajul constant pozitiv 
este cel mai bun în orice con-

text: munca în echip\, lua-
rea în comun a deciziilor [i 
acordarea îngrijirilor paliati-
ve. Comunicarea pozitiv\ în-
seamn\ a afla ce anume con-
teaz\ pentru pacien]i [i fami-
liile lor înainte de a discuta 
despre beneficiile, realit\]ile [i 
limitele tuturor op]iunilor exis-
tente, prezentate într-un mod 
care men]ine speran]a.13, 14

Îngrijirile paliative trebu-
ie s\ fie disponibile mai de-
vreme în cursul bolii termina-
le, indiferent care este cauza, 
mul]i clinicieni dobândind pe 
parcurs mai mult\ experien]\. 
Oportunit\]ile de instruire [i 
competen]ele curiculare ceru-
te au o mare importan]\, dar 
la fel de important este ca per-
sonalul medical s\ valorifice [i 
s\ investeasc\ timp în acest as-
pect important al bunei practici 
clinice.15 Speciali[tii în îngrijiri 
paliative de]in un rol esen]ial 
în furnizarea de competen]\, 
educa]ie [i sus]inere pentru alte 
echipe. Ei trebuie s\ fie prezen-
ta]i pacien]ilor [i familiilor în-
tr-un mod pozitiv – ca o posi-
bilitate de a ob]ine îndrum\ri 
de la specialist pentru gestiona-
rea durerii [i a altor simptome, 
pentru ajutorul în luarea deci-

ziilor complexe [i preg\tirea 
pentru viitor.

A[a cum se arat\ clar în 
Declara]ia Astana din 2018, în-
grijirile paliative sunt integra-
te în obiectivele asigur\rii de 
s\n\tate cu caracter universal. 
În loc s\ le schimb\m denumi-
rea, ar trebui s\ ne str\duim s\ 
schimb\m atitudinea – atât pe 
cea profesional\ cât [i pe cea 
public\ – de la una uneori ne-
gativ\ la una unanim pozitiv\.
Kirsty Boyd, conferen’iar onorific 
Macmillan, îngrijiri paliative 
kirsty.boyd@ed.ac.uk

Sebastien Moine, bursier cu 
experien’[ în îngrijirile paliative din 
asisten’a medical[ primar[

Scott A Murray, profesor emerit, 
îngrijiri paliative în asisten’a 
medical[ primar[, Usher Institute 
of Population Health Sciences and 
Informatics, University of Edinburgh 

Deborah Bowman, profesor de etic[ 
medical[ ;i clinic[, ;i pacient cu 
cancer, St George’s,  
University of London 

Nicole Brun, masterand cercetare, 
Sydney School of Education and 
Social Work, University of Sydney

EDITORIAL
Should palliative care be rebranded?
A se cita: BMJ 2019;364:l881
Gāsiţi articolul complet, cu bibliografie, la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l881
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[i Pippa Grenfell de la London 
School of Hygiene and Tropical 
Medicine (Facultatea de Igien\ 
[i Medicin\ Tropical\ din 
Londra), cu ocazia lans\rii cer-
cet\rii în decembrie 2018, 
la Londra. De exemplu, în 
Australia s-a cerut s\ fie insti-
tuit la nivel na]ional modelul 
de dezincriminare introdus în 
New South Wales în 1995, iar 
primul ministru al Spaniei a f\
cut din inculparea celor care 
pl\tesc pentru rela]iile sexua-
le o politic\ fanion a celui dintâi 
mandat al s\u.

Dezincriminare total[ 
A[a cum este folosit\ în 
Noua Zeeland\ începând din 
2003 (caseta), dezincriminarea 
total\ ar trebui s\ fie modelul 
legal preferen]ial pretutindeni, 
sus]ine Platt, având în vedere 
faptul c\ a permis lucr\toarelor 
sexuale s\ poat\ refuza clien]i [i 
s\ insiste pentru folosirea pre-
zervativelor.

Autoarele au afirmat c\ 
"oponen]ii dezincrimin\rii 
prostitu]iei î[i exprim\ adesea 
îngrijorarea c\ aceasta ar 
normaliza violen]a [i inegalit\- 

]ile între sexe, dar din analiza 
noastr\ reiese cât se poate de 
clar c\ exact acesta este efectul 
urm\ririi penale, limitând 
accesul la justi]ie al lucr\ -
toarelor sexuale [i consoli- 
dând actuala marginalizare 
a femeilor [i a minorit\]ilor 
sexuale.

"Recunoa[terea prostitu]iei ca 
ocupa]ie este un important pas 
înainte, conferind drepturi so-
ciale, de munc\ [i civile tuturor 
lucr\toarelor sexuale."

Cu toate acestea, Lynne 
Callaghan, cercet\tor principal 
la Plymouth University, care se 
ocup\ de lucr\toarele sexuale 
utilizatoare ale servicilor medi-
cale [i sus]ine incriminarea ce-
lor care pl\tesc pentru rela]ii 
sexuale, îndeamn\ la pruden]\. 
Ea a spus: "Analiza subliniaz\ 
actuala lips\ de dovezi în ceea 
ce prive[te impactul pe care in-
criminarea ori dezincriminarea 
cump\r\rii [i/sau vânz\rii servi-
ciilor sexuale l-ar putea avea a-
supra s\n\t\]ii [i vie]ii sociale. 
Nu ar trebui s\ lu\m decizii le-

Modelele de incriminare a prostitu’iei variaz[ de la o 
’ar[ la alta 
• Incriminarea total[, incluzând vânzarea ;i cump[rarea 

serviciilor sexuale ;i a activiti’ilor asociate, ca în 
Africa de Sud ;i Emiratele Arabe Unite 

• Incriminarea cump[r[rii serviciilor sexuale, ca în Suedia, 
Norvegia ;i Fran’a

• Reglementarea prin legalizare, ca în Olanda, Germania ;i 
statul american Nevada

• Dezincriminarea total[, ca în Noua Zeeland[ ;i Danemarca 
(în cea de-a doua r[mân ilegale activit[’ile unei ter’e p[r’i, 
precum constrângerea ori procurarea) ;i

• Incriminarea prostitu’iei prin activit[’i asociate (de’inerea 
unui bordel, acostarea pe trotuar ;i publicitatea pentru 
servicii sexuale), ca în Anglia, ”ara Galilor ;i India
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gate de schimbarea politicii pe 
baza acestei analize."

Violen’a sexual[ ;i fizic[
S-a constatat c\ lucr\toarele 
sexuale urm\rite penal aveau, 
comparativ cu cele neincrimi-
nate, o probabilitate tripl\ de a 
se confrunta cu violen]a sexual\ 
sau fizic\, dubl\ de a contracta 
HIV sau vreo alt\ infec]ie trans-
mis\ sexual [i de 1,5 ori mai 
mare de a recunoa[te c\ au în-
tre]inut rela]ii sexuale f\r\ pre-
zervativ cu un client.

S-a observat c\ teama de poli  -
 ]ie [i extinderea prezen]ei aces-
teia erau corelate cu faptul c\ 
lucr\toarele sexuale evitau cen-
trele medicale, se prezentau mai 
rar la testele pentru identificarea 
HIV [i aveau mai pu]in acces la 
preven]ia HIV.

Prin metode combinate, cer-
cet\torii au efectuat o meta-ana-
liz\ pe studii de s\n\tate public\ 
[i [tiin]e sociale (40 cantitative 
[i 94 calitative) ce aveau ca su-
biec]i lucr\tori sexuali b\rba]i, 
femei [i transsexuali. Autorii au 
afirmat c\ rezultatele cantitative 
au fost limitate de diverse date, 
de absen]a studiilor referitoare 
la lucr\torii sexuali b\rba]i [i de 
lipsa dovezilor legate de accesul 
la îngrijirile medicale în afara 
test\rii pentru HIV sau pentru 
infec]iile cu transmitere sexual\.

În unele contexte s-a consta-
tat c\ arestarea lucr\toarelor 
sexu ale a fost asociat\ cu o pro-
babilitate mai mare de prezen-
tare for]at\ la clinicile de s\n\  -
tate sexual\ sau la testarea pen-
tru HIV.

Analiza a g\sit multe efecte 
negative asupra accesului lucr\  -
toarelor sexuale la serviciile me-
dicale generale [i sexuale în 
contextul incrimin\rii. Raziile 
poli]iei în spa]iile închise [i în 
zonele în aer liber unde se prac-
tic\ prostitu]ia pot determina 
mutarea lucr\toarelor sexuale [i 
limitarea accesului lor la servici-
ile de asisten]\. Legile împotriva 
solicit\rii [i comunic\rii în spa]i  -
ile publice duc la gr\birea veri-

de specialitate [i a celor condu-
se de lucr\toare sexuale, pen-
tru a acoperi diversele nevoi so-
ciale [i de îngrijiri medicale ale 
acestora.

Un purt\tor de cuvânt al 
Ministerului de Interne a spus: 
"Nu exist\ nicio dovad\ cert\ 
care s\ arate c\ schimbarea le-
gii privitoare la prostitu]ie ori la 
plata pentru servicii sexuale ar 
proteja persoanele vulnerabile 
[i nu le-ar face mai mult r\u.

"Din acest motiv, finan]\m 
cercet\ri ce vizeaz\ amploarea 
[i natura prostitu]iei în Anglia [i 
în }ara Galilor.

Suntem hot\râ]i s\ combatem 
prejudiciile [i exploatarea aso-
ciate cu prostitu]ia [i credem c\ 
oricine încearc\ s\ renun]e la a-
ceast\ ocupa]ie trebuie s\ fie 
ajutat s\ o fac\."

Ministerul de Interne a acor-
dat Universit\]ii din Bristol 
150 000 £ pentru cercetare 
[i a[teapt\ raportul în aceast\ 
prim\var\. 

Richard Byng, medic genera-
list [i cadru universitar care sus- 
]ine incriminarea cump\r\
rii serviciilor sexuale, a decla-
rat pentru The BMJ: "Articolul 
arat\ c\ incriminarea celor care 
vând servicii sexuale poate 
avea un impact negativ asupra 
s\n\t\]ii [i a st\rii de bine ge-
neral\. Studiul nu a inclus îns\ 
date suficiente de la cei care au 
sc\pat de efectele traumatice 
ale prostitu]iei [i în niciun caz 
nu are date suficiente pentru a 
demonstra c\ modelele socia-
le progresive destinate reduce-
rii cererii de la cump\r\tori sunt 
d\un\toare s\n\t\]ii generale, 
a[a cum sus]in autorii."

Sally Howard, jurnalist, Londra 
sal@sallyhoward.net

PUBLIC HEALTH
Protecting sex workers’ health: 
evidence on the law’s impact
A se cita: BMJ 2019;364:I343

Traducere: Dr. Roxana }ucra

fic\rii clien]ilor [i a negocierilor, 
iar legile împotriva de]inerii de 
bordeluri reduc folosirea prezer-
vativelor [i împiedic\ lucr\toa-
rele sexuale s\ colaboreze pen-
tru propria lor siguran]\.

E;ecul pentru majoritate
Studiile din Mexic, Turcia [i din 
statul american Nevada arat\ 
c\ legalizarea prostitu]iei în-
tr-o form\ oarecare permite ac-
cesul la condi]ii mai sigure [i la 
îngrijiri medicale pentru une-
le lucr\toare sexuale, dar exclu-
de majoritatea, inclusiv pe cele 
din segmentele cele mai margi-
nalizate.

La lansarea cercet\rii 
de la Londra a vorbit [i 
Raven Bowen, care condu-
ce o organiza]ie caritabil\ bri-
tanic\ pentru informarea [i si-
guran]a lucr\toarelor sexuale, 
National Ugly Mugs (NUM). Ea 
a spus c\ lucr\toarele sexuale se 
confrunt\ prea des cu stigmati-
zarea în centrele de îngrijiri me-
dicale, iar "datele NUM arat\ 
c\ multe dintre ele nu acceseaz\ 
serviciile medicale dac\ nu sunt 
asigurate c\ vor primi ajutor 
f\r\ a fi judecate."

Bowen sus]ine c\ o aseme-
nea excludere poate fi comb\  -
tut\ numai cu ajutorul mode-
lelor legale ce acord\ întâie-
tate drepturilor cet\]ene[ti [i 
umane ale lucr\toarelor sexua-
le. Dezincriminarea ar trebui s\ 
fie combinat\ cu legi îndreptate 
împotriva crimei dictate de ur\, 
a declarat ea pentru The BMJ, 
pentru a combate stigmatizarea 
[i a obliga serviciile medicale s\ 
trateze lucr\toarele sexuale ca 
pe to]i ceilal]i pacien]i.

Dreptul la s[n[tate
În perspectiva respect\rii drep-
turilor la s\n\tate a lucr\toare-
lor sexuale se impune o reform\ 
urgent\ a legilor [i politicilor d\
un\toare legate de prostitu]ie, 
a spus Platt, subliniind c\, al\  -
turi de reformele legale [i insti-
tu]ionale, este necesar\ finan]a  -
rea la nivel global a serviciilor 
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cercetare
COMENTARIU 

Antibioticele:	când	să	le	prescriem	şi	pentru	cât	timp
Asisten]a primar\ este responsabil\ 
pentru aproximativ 80% din toate 
prescrierile de antibiotice în cadrul 
NHS (sistemul public de s\n\tate 
britanic),1 propor]ia fiind probabil 
similar\ în întreaga lume. Cele dou\ 
studii prezentate în paginile urm\ -
toare î[i aduc contribu]ia la baza de 
dovezi tot mai voluminoas\ pe care 
se fundamenteaz\ politica privitoare 
la administrarea agen]ilor antimi-
crobieni, ce i-a ajutat pe medicii din 
asisten]a primar\ s\ reduc\ prescri-
erile cu 13% în ultimii cinci ani,1 f\r\ 
o înmul]ire consecutiv\ a complica   - 
]iilor grave, incluzând sepsisul.2 

Ambele studii eviden]iaz\ [i 
dificult\]ile zilnice întâmpinate de 
doctori pentru a se asigura c\ nu 
trateaz\ cu antibiotice pacien]ii 
c\   rora aproape sigur nu le sunt de 
folos [i c\ aceia care au nevoie de 
ele le primesc pe cele din clasa adec-
vat\, la momentul potrivit, în doza 
corect\ [i pe perioada corespunz\  -
toare. O asemenea sarcin\ este 
semnificativ îngreuiat\ de absen]a 
microbiologiei în timp real în asis-
ten]a primar\.

Tratarea ITU
Primul studiu, de Gharbi [i colab., 
exploreaz\ efectul exercitat asupra 
bacteriemiei de diferitele strategii 
de prescriere a antibioticelor pentru 
infec]iile tractului urinar (ITU) la 
persoanele vârstnice.3 Este unul din-
tre studiile tot mai numeroase ce in-
vestigheaz\ rela]ia dintre prescrierea 
în asisten]a primar\ [i infec     ]i-  
ile grave,4 fiind oportun pentru c\ 
ratele bacteriemiei ([i mortalit\]ii 
asociate) sunt în cre[tere, în mod 
special în acest grup de vârst\.1 Gu-

vernul s-a angajat s\ înjum\t\]easc\ 
bacteriemiile pân\ în 2021,5 iar 
studiul în cauz\ furnizeaz\ dovezi c\ 
întârzierea tratamentului ITU poate 
fi d\un\toare.3

Au fost analizate 312 896 de 
epi soade de ITU inferior necompli-
cate în rândul pacien]ilor cu vârste 
≥ 65 de ani. Antibioticele au fost 
prescrise la 87% dintre ei în aceea[i 
zi (prescriere imediat\). Ceilal]i fie 
nu au avut nicio înregistrare a unei 
re]ete în urm\toarele [apte zile (7%), 
fie le-a fost eliberat\ una în acest 
interval de timp (prescriere amânat\, 
6%). Bacteriemiile [i ratele mortali-
 t\]ii au fost semnificativ mai mari 
în grupurile f\r\ prescriere sau cu 
prescriere amânat\.

S-ar putea, îns\, ca rela]ia s\ nu fie 
de tip cauz\-efect, iar implica]i   -  
ile s\ fie mai nuan]ate decât pericli-
tarea, de c\tre medici, a s\n\t\]ii 
adul]ilor vârstnici pentru a îndeplini 
obiectivele politicii de administrare 
a agen]ilor antimicrobieni. În primul 
rând, dovezile arat\ c\ doctorii 
gestioneaz\ cu pruden]\ infec]iile în 
grupurile vulnerabile.6, 7 În al doilea 
rând, amânarea prescrierii în acest 
studiu difer\, probabil, de tempori-
zarea prescrierii. Majoritatea medi-
cilor prefer\ s\ scrie o re]et\ în ziua 
prezent\rii, cu recomandarea ver-
bal\ de a întârzia tratamentul în loc 
s\ a[tepte ca pacientul s\ se întoarc\ 
ori s\-i dea o re]et\ postdatat\. Gru-
pul din studiu care a primit imediat 
antibiotice includea, probabil, unii 
bolnavi trata]i în acest fel. 

În al treilea rând, amânarea pre-
scrierii poate indica incertitudinea 
diagnosticului. Poate c\ a fost recol-
tat\ o prob\ de urin\ (ceea ce autorii 

recunosc c\ nu au putut s\ m\soare), 
iar rezultatul laboratorului a condus 
la ini]ierea medica]iei dup\ câteva 
zile. În al patrulea rând, men]iunea 
"nicio re]et\" ar putea indica inter -
narea în aceea[i zi, posibil cu o 
bacteriemie.

Merit\ de asemenea s\ ne amintim 
c\, de[i bacteriemiile asociate cu 
tractul urinar constituie o problem\ 
serioas\ [i tot mai frecvent\, inci-
den-  ]a anual\ a bacteriemiei cu 
Escherichia coli (cea mai des întâlnit\) 
este de 37/100 000,9 doar jum\tate 
dintre pacien]ii afecta]i prezentân-
du-se mai întâi în asisten]a primar\. 
Astfel, la un cabinet la care sunt 
aronda]i 10 000 de pacien]i se vor 
prezenta în decurs de un an doar 
unul sau doi cu o astfel de infec]ie, 
de[i se înregistreaz\ aproximativ 
1 800 de episoade de ITU.10 

Care sunt implica]iile pentru cabi -
netul medical? Tratamentul trebuie 
s\ fie oferit cu promptitudine pacien- 
]ilor mai vârstnici, b\rba]ilor (care 
au un risc mai mare decât femeile) [i 
celor care locuiesc în zonele s\race, 
cu riscul de bacteriemie cel mai ridi-
cat. Sunt necesare mai multe cerce- 
t\ri pentru a stabili dac\ medica]ia 
trebuie s\ fie ini]iat\ cu un antibiotic 
cu spectru larg sau îngust [i pentru a 
identifica pacien]ii la care întârzierea 

Asisten’a primar[ 
este responsabil[ 
pentru aproximativ 

80% din toate 
prescrierile  
de antibiotice din 
cadrul NHS
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Întrebarea studiului  Este momentul 
prescrierii antibioticelor la adul’ii cu 
vârsta ≥ 65 de ani cu infec’ie a trac-
tului urinar (ITU) inferior asociat cu 
rezultate nefavorabile? 

Metode  Prezentul studiu de cohort[ 
retrospectiv bazat pe popula’ie a 
folosit înregistr[rile consulta’iilor din 
asisten’a primar[ asociate cu statis-
ticile episoadelor de spitalizare ;i cu 
înregistr[rile deceselor din Anglia. Au 

fost inclu;i pacien’i cu vârsta ≥ 65 de 
ani care s-au prezentat la medicul ge-
neralist cu ITU inferior suspectat[ sau 
confirmat[ din noiembrie 2007 pân[ 
în mai 2015, comparând rezultatele 

ob’inute la cei c[rora li s-au prescris 
antibiotice în ziua consulta’iei (grupul 
cu antibioterapie imediat[) cu cele 
ale subiec’ilor la care antibioticele fie 
au fost amânate pân[ la ;apte zile, 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de cohortă bazat pe populaţie

Tratamentul antibiotic 
al infecţiei tractului 
urinar la pacienţii 
vârstnici în asistenţa 
primară şi asocierea lui 
cu bacteriemiile şi cu 
mortalitatea globală
Gharbi M, Drysdale JH, Lishman H ;i colab. 

tratamentului (pentru investiga]ii) nu 
pune probleme. 

Cura scurt[
Al doilea studiu, de Pouwels [i 
colab., este conceput pe baza unor 
dovezi ce atest\ ferm faptul c\, 
pentru majoritatea infec]iilor tratate 
în asisten]a primar\, antibioterapia 

"scurt\" este la fel de eficient\ ca [i 
cea "lung\".11, 12 Autorii arat\ în mod 
conving\tor c\, în Marea Britanie, 
respectarea recomand\rilor cu 
privire la durata tratamentului ar 
duce la scurtarea cu 14 zile a duratei 
de utilizare a antibioticelor la fiecare 
10 re]ete emise sau la un num\r 
de zile cu antibiotic cu circa 65 de 
milioane mai mic în fiecare an.12 
Aceasta înseamn\ de dou\ ori mai 
multe zile f\r\ antibiotic decât dac\ 
Regatul Unit [i-ar îndeplini obiec-
tivul stabilit în 2016 de a înjum\t\]i 
re]etele inutile de antibiotice pân\ în 
2020.13 

Noi, cei care prescriem, putem s\ 
ne familiariz\m cu ghidul NICE [i 
s\ ne optimiz\m practica de acum 
înainte.14 Ar putea fi nevoie ca atât 
medicii cât [i pacien]ii s\ fie convin[i 

s\ abandoneze curele mai lungi, iar 
campaniile f\cute de Public Health 
England pentru ca "antibioticele s\ 
aib\ în continuare efect" ar putea 
sublinia c\ tratamentele mai scurte 
distrug bacteriile [i sunt mai pu]in 
nocive decât cele mai lungi. În plus, 
trebuie men]ionat c\ unele simp-
tome pot persista dup\ terminarea 
curei, în unele cazuri pân\ la patru 
s\pt\mâni.15, 16

Alastair D Hay 
alastair.hay@bristol.ac.uk
Detalii privitoare la autor pe bmj.com 

COMMENTARY 
Antibiotics: when to prescribe, and for  
how long
A se cita: BMJ 2019;364:l42
Gāsiţi articolul la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l780

În Marea Britanie, 
prin respectarea 
recomand[rilor 
NICE s-ar ajunge ca 
num[rul de zile cu 
antibiotic s[ fie cu 

65 de milioane 
mai mic în  
fiecare an

Prescrierea	antibioticelor	în	asistenţa	primară	

Sinteza caracteristicilor participan’ilor ;i rezultatelor legate de episoadele de infec’ie 
a  tractului urinar (ITU). Valorile sunt numere (procente), dac[ nu se specific[ altfel.  

Variabile  Total cazuri Antibiotice date  Antibiotice  F[r[  
 de ITU imediat  amânate antibiotice 
 (n=312 896) (n=271 070) (n=19 292) (n=22 534) Valoarea P
Vârsta medie
(SD) (ani)  76.7 (9.2)  76.3 (9.1)  79.1 (9.2)  79.3 (9.5) 
Grup de vârst[ (ani) 
   65-74  136 175 (43.5)  122 458 (45.2)  6402 (33.2)  7315 (32.5) 
   75-84  107 485 (34.35)  92 856 (34.3)  6881 (35.7)  7748 (34.4) 
   ≥85  69 236 (22.1)  55 756 (20.6)  6009 (31.15)  7471 (33.15) 
Femei 246 630 (79.8)  217 843 (80.4)  13 657 (70.8)  15 130 (67.1) 
Bacteriemie  <60 de zile: 
   Nr (%)  1539 (0.5)  479 (0.2)  413 (2.15)  647 (2.9)  <0.001 
Raportul ajustat        
al probabilit[’ilor       
(CI 95%)*   Referin’[  7.12 (6.22 - 8.14)  8.08 (7.12 - 9.16)  <0.001
Deces <60 de zile: 
 6 193 (2.0)  4431 (1.6)  545 (2.8)  1217 (5.4)  <0.001 
Raportul ajustat
al riscurilor      
(CI 95%)†  -  Referin’[  1.16 (1.06 - 1.27)  2.18 (2.04 - 2.33) <0.001 
*Regresia logistic[ multivariabil[ 
†Regresia Cox multivariabil[
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fie nu au fost prescrise (grupul f[r[ 
antibiotice). Rezultatele principale au 
fost bacteriemia, internarea în spital 
;i mortalitatea global[ în urm[toarele 
60 de zile.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  În 
total, au fost examinate 312 896 de 
episoade de ITU (157 264 de paci-
en’i unici). Dup[ ajustarea în func’ie 
de factorii de confuzie, participan’ii 
din grupul cu antibioterapie amâ-
nat[ ;i cel f[r[ antibiotice au avut o 
probabilitate de bacteriemie semni-

ficativ mai mare decât cei din lotul 
cu antibioterapie imediat[ (raportul 
probabilit[’ilor ajustat 7,12, inter-
val de încredere 95% 6,22–8,14 ;i, 
respectiv, 8,08, 7,12–9,16). Riscul 
mortalit[’ii globale a fost semnificativ 
mai accentuat la subiec’ii cu trata-
ment antibiotic amânat ;i la cei care 
nu au primit antibiotice decât la cei 
cu antibioterapie imediat[ în timpul 
celor 60 de zile de urm[rire (raportul 
probabilit[’ilor ajustat 1,16, interva-
lul de încredere 95% 1,06–1,27 ;i, 
respectiv, 2,18, 2,04–2,.33). Principa-
lele limit[ri ale studiului sunt similare 
cu cele ale studiilor observa’ionale 
ce folosesc datele din înregistr[rile 
medicale electronice de rutin[, inclu-
zând factori de confuzie nem[sura’i ;i 
reziduali, date lips[, erori de clasifi-
care ;i neconcordan’e în codificare 
la nivelul fiec[rui cabinet medical ;i 
între cabinete.

Ce aduce nou prezentul studiu  tualul 
studiu sugereaz[ un risc semnificativ 

mai mare de bacteriemie ;i de mor-
talitate global[ asociat cu amânarea 
sau cu neprescrierea antibioticelor la 
adul’ii vârstnici (≥65 de ani) cu  
simptome de ITU. Autorii sus’in  
ini’ierea timpurie a tratamentului 
antibiotic pentru ITU la acest grup de 
vârst[.

Finan’area, conflictele de interese ;i comu
nicarea datelor: Consulta’i lucrarea complet[ 
pe bmj.com pentru detalii despre finan’are ;i 
conflicte de interese. Datele se pot ob’ine de la 
Clinical Practice Research Datalink în condi’iile 
standard.

Antibiotic prescribing in primary care
ORIGINAL RESEARCH Population based 
cohort study 
Antibiotic management of urinary tract 
infection in elderly patients in primary 
care and its association with bloodstream 
infections and all cause mortality
A se cita: BMJ 2019;364:l525 
Gāsiţi articolul la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l525 

Întrebarea studiului  Medicii gene-
rali;ti prescriu cure de antibiotice mai 
lungi decât se recomand[ în ghiduri?  

Metode  Autorii au extras date referi-
toare la prescrierea de antibiotice ;i 
la consulta’ii din baza de date a asis-
ten’ei primare, The Health Improve-
ment Network (THIN) (Re’eaua de 
Îmbun[t[’ire a S[n[t[’ii), 2013-2015. 
A fost evaluat[ durata de prescriere a 
antibioticelor pentru 13 indica’ii: si-
nuzita acut[, faringita acut[, bron;ita 
;i tusea acut[, pneumonie, acutizarea 
bolii pulmonare obstructive croni-
ce, otita medie acut[, cistita acut[, 

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză transversală şi comparaţie cu recomandările ghidurilor 

Durata tratamentului cu 
antibiotice pentru infecţiile 
obişnuite în asistenţa 
primară din Anglia
Pouwels KB, Hopkins S, Llewelyn MJ, Walker AS, 
McNulty CAM, Robotham JV 
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prostatita acut[, pielonefrit[, celulit[, 
impetigo, scarlatin[ ;i gastroente-
rit[. Rezultatele principalele au fost 
procentajul prescrierilor de antibiotice 
cu o durat[ mai mare decât cea  reco-
mandat[ în ghidul clinic ;i num[rul 
total de zile în plus fa’[ de durata 
recomandat[ pentru fiecare indica’ie.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  Moti-
vele cele mai frecvente pentru prescri-
erea de antibiotice au fost bron;ita 
;i tusea acut[ (386 972, 41,6% din 
consulta’iile incluse), faringita acut[ 
(239 231, 25,7%), otita medie acut[ 
(83 054, 8,9%) ;i sinuzita acut[ 
(76 683, 8,2%). Tratamentele antibio-
tice pentru indica’iile de tract respi-

rator superior ;i pentru bron;it[ ;i 
tuse acut[ au reprezentat peste dou[ 
treimi din totalul prescrierilor anali-
zate, iar pentru majoritatea acestor 
indica’ii, 80% sau mai mult din curele 
de tratament au dep[;it perioada re-
comandat[ de ghid. În studiu s-a ’inut 
seama de prezen’a comorbidit[’ilor ;i 
au fost excluse infec’iile complicate, 
recurente, ce ar fi putut necesita un 
tratament mai îndelungat, dar nu s-au 
luat putut lua în calcul în totalitate 
factorii lega’i de pacien’i care ar fi 
putut determina decizia de a prelungi 
terapia.

Ce aduce nou prezentul studiu  Pentru 
multe infec’ii obi;nuite tratate în 

asisten’a primar[, o propor’ie sub-
stan’ial[ a prescrierilor de antibiotice 
au durate care le dep[;esc pe cele 
recomandate în ghiduri. 

Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Autorii studiului au fost 
sponsoriza’i de National Institute for  
Health Research (NIHR) Health Protection 
Research Unit in Healthcare Associated 
Infections and Antimicrobial Resistance 
(Departamentul de Cercetare pentru Protec’ia 
S[n[t[’ii al Institutului Na’ional de Cercetare 
în S[n[tate specializat în infec’iile asociate 
îngrijirilor medicale ;i în rezisten’a la 
antibiotice) de la Universitatea Oxford, în 
parteneriat cu Public Health (S[n[tatea Public[) 
England (HPRU-2012-10041) ;i NIHR Oxford 
Biomedical Research Centre (Centrul de 
Cercetare Biomedical[ al NIHR din Oxford). 

Niciun conflict de interese. Datele THIN au fost 
analizate sub licen’[ ;i nu pot fi comunicate.

ORIGINAL RESEARCH Cross sectional 
analysis and comparison with  
guidelines 
Duration of antibiotic treatment  
for common infections in  
English primary care
A se cita: BMJ 2019;364:l440 
Gāsiţi articolul la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l440

Durata antibioterapiei reale versus cea recomandat[ pentru indica’iile de  
tract respirator*  

  Prescrip’ii de antibiotice în cure
 Nr. prescrip’ii a c[ror durat[ o dep[;e;te pe cea Nr. zile în plus
Indica’ia cu precizarea   recomandat[ (cinci zile) (% din nr. total 
 indica’iei Nr. prescrip’ii  % (CI 95%)  de zile)
Tuse ;i bron;it[ acut[  386 972  331 257  85.6 (85.5 – 85.7)  805 051 (29.5)
Otit[ medie acut[  83 054  71 750  86.4 (86.1 – 86.6)  193 262 (31.9)
Acutizare a BPOC  12 067  10 742  89.0 (88.4 – 89.6)  26 732 (30.8) 
BPOC=boal[ pulmonar[ obstructiv[ cronic[
CI=interval de încredere
*Include doar afec’iunile respiratorii pentru care cele mai recente recomand[ri ale ghidurilor clinice sunt identice 
cu cele valabile pe perioada efectu[rii studiului (2013-2015).

Întrebarea studiului  Care este 
asocierea dintre terapia hormonal[  
;i riscul de boal[ Alzheimer la  
femeile în postmenopauz[ din 
Finlanda?   

Metode  Actualul studiu de tip 
caz-control a inclus toate femeile 

dup[ menopauz[ (n=84 739) din 
Finlanda care au fost diagnosticate cu 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de tip caz-control la nivel naţional 

Folosirea terapiei 
hormonale postmenopauză 
şi riscul de boală Alzheimer 
în Finlanda
Savolainen-Peltonen H, Rahkola-Soisalo P, Hoti F 
;i colab.  

Terapia	hormonală		pentru	menopauză	şi	 
boala	Alzheimer
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hormonal[
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boala Alzheimer între 1999 ;i 2013 de 
c[tre un neurolog sau un geriatru ;i 
care au fost identificate pe baza unui 
registru na’ional al medicamentelor. 
Cele din grupul de control f[r[ boala 
Alzheimer (n=84 739), corespunz[-
toare ca vârst[ ;i district al spitalului, 
au fost g[site în registrul na’ional fin-
landez al popula’iei. Datele referitoa-
re la folosirea terapiei hormonale au 
fost extrase din registrul na’ional de 
decontare a medicamentelor. Rapoar-
tele probabilit[’ilor ;i intervalurile de 
încredere 95% pentru boala Alzheimer 
au fost calculate prin analiza de regre-
sie logistic[ condi’ional[.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  La  
83 688 de femei (98,8%) s-a pus  
diagnosticul de boal[ Alzheimer 
la vârsta ≥ 60 de ani, iar 47 239 
(55,7%) au avut peste 80 de ani la 
data diagnostic[rii. Folosirea terapiei 
hormonale sistemice a fost asociat[ 
cu un risc de boal[ Alzheimer cu 
9-17% mai mare. Riscul de boal[ nu 
a fost semnificativ diferit la persoa-
nele care au folosit numai estradiol 
(raportul probabilit[’ilor 1,09, interval 
de încredere 95% 1,05–1,14) fa’[ de 
cele tratate cu estrogen-progestogen 
(1,17, 1,13–1,21). La femeile mai tine-
re de 60 de ani în momentul ini’ierii 

tratamentului hormonal, cre;terea ris-
cului a fost asociat[ cu expunerea la 
terapie timp de peste 10 ani. Studiul, 
de;i de mari dimensiuni, poate ar[ta 
numai asocieri între folosirea terapiei 
hormonale ;i riscul de Alzheimer. 
Cre;terile riscului sunt vulnerabile la 
erorile sistematice din surse neprev[-
zute, care sunt inevitabile în studiile 
observa’ionale. 

Ce aduce nou prezentul studiu Folo-
sirea terapiei hormonale sistemice 
în postmenopauz[ este înso’it[ de o 
cre;tere a riscului de apari’ie a bolii 
Alzheimer în rândul femeilor, în timp 
ce utilizarea de estradiol vaginal nu 
prezint[ un astfel de risc. În mod 
special expunerea îndelungat[ la 
terapia hormonal[ este asociat[ cu 
un risc accentuat de instalare a bolii 
Alzheimer, dar riscul nu este depen-
dent de vârsta pacientei la ini’ierea 
tratamentului. 

Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Actualul studiu a fost 
sponsorizat printr-o burs[ de cercetare de 
la Spitalul Universitar din Helsinki ;i de 
Jane and Aatos Erkko Foundation. Detalii 
complete cu privire la conflictele de interese 
pot fi g[site pe bmj.com. Nu sunt disponibile 
date suplimentare. 

Menopausal hormone therapy and 
Alzheimer’s disease
ORIGINAL RESEARCH Nationwide 
case-control study  
Use of postmenopausal hormone therapy 
and risk of Alzheimer’s disease in Finland
A se cita: BMJ 2019;364:l665 
Gāsiţi articolul la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l665 
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Dou\ treimi dintre pacien]ii cu boal\ 
Alzheimer sunt femei.2 Având în 
vedere lipsa tratamentelor eficien-
te pentru aceast\ boal\ [i estim\rile 
c\ prevalen]a ei se va tripla pân\ în 
2050, eforturile medicale [i de s\n\ -
tate public\ se concentreaz\ pe pre-
ven]ia primar\, incluzând factorii de 
risc [i strategiile preventive care se 
refer\ în special la femei.2 

În rândul acestor factori s-a acor-
dat o aten]ie considerabil\ rolului te-
rapiei hormonale pentru menopa-
uz\, care a fost asociat\ cu o redu-
cere cu 29% a bolii Alzheimer în 
meta-analizele studiilor observa]io-
nale,3 dar cu dublarea riscului glo-
bal de demen]\ prin tratamentul 
cu estrogen plus progestogen (pro-
gestin) în studiul Women’s Health 

Initiative Memory Study (WHIMS),4 
singurul studiu clinic randomizat al 
terapiei hormonale postmenopauz\ 
pentru prevenirea bolii Alzheimer. 

Momentul ini’ierii tratamentului 
Aceste rezultate contradictorii au 
fost obiectul multor cercet\ri [i dis-
cu]ii. Un aspect esen]ial este vârsta la 
ini]ierea terapiei hormonale pentru 

COMENTARIU  În general, dovezile sunt liniştitoare pentru femeile mai tinere în 
postmenopauză
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menopauz\, de circa 52 de ani în ca-
drul marii mase a popula]iei, dar de 
65 de ani sau peste în WHIMS. 

Dovezile disponibile sugereaz\ c\, 
la femeile mai tinere în postmeno-
pauz\ f\r\ contraindica]ii, benefi-
ciile globale pentru s\n\tate ale te-
rapiei hormonale dep\[esc riscu-
rile;6 dar au ele oare motive s\ fie 
îngrijorate de un risc mai mare de 
demen]\, a[a cum sugereaz\ stu-
diul de tip caz-control realizat de 
Savolainen-Peltonen [i colab.?1 

Este pu]in probabil\ efectuarea 
unui studiu clinic randomizat de di-
mensiuni mari, cu concluzii defini-
tive privind efectul terapiei hormo-
nale pentru menopauz\ asupra in-
ciden]ei bolii Alzheimer la femeile 
mai tinere în postmenopauz\. În 
schimb, din studiile observa]iona-
le, transla]ionale [i randomizate se 
ob]in informa]ii privitoare la efectele 
asupra func]iei cognitive [i a rezulta-
telor surogat, ca biomarkerii pentru 
boala Alzheimer [i neuroimagistica. 

Asigurarea c\, la femeile mai tine-
re în postmenopauz\, terapia hor-
monal\ nu are un impact negativ a-
supra func]iei cognitive se bazeaz\ 
pe trei studii clinice randomizate de 
bun\ calitate,7-9 ce indic\ efecte cog-
nitive neutre. Rezultatele WHIMS 
ridic\, îns\, problema efectelor co-
gnitive negative atât la femeile mai 
vârstnice care încep terapia hormo-
nal\ pentru menopauz\, în special 
estrogen plus progestogen, cât [i la 
cele care continu\ tratamentul timp 
îndelungat. Nu se cunoa[te înc\ o in-
forma]ie esen]ial\, [i anume, dac\ te-
rapia hormonal\ confer\ un bene-
ficiu cognitiv femeilor cu simptome 
vasomotorii de la moderate la seve-
re, principala indica]ie de tratament. 

Ar trebui oare ca studiul finlan-
dez realizat de Savolainen-Peltonen 
[i colab. s\ schimbe opinia c\ tera-
pia hormonal\ este în general ned\ -
un\toare pentru femeile mai tinere 
în postmenopauz\? Au existat mul-
te avantaje în examinarea folosi-
rii hormonilor [i a bolii Alzheimer 
în Finlanda, incluzând un e[anti-
on de mari dimensiuni format din 
84 739 de femei, disponibilitatea re-
gistrelor na]ionale ale medicamen-
telor în care sunt consemnate re]ete-

le pentru terapia hormonal\ [i achi-
zi  ]ionarea acestora, monitorizarea 
îndelungat\ [i diagnosticele de de-
men]\ confirmate. Avantajele enu-
merate sunt contracarate, îns\, de li-
mitele substan]iale comune tuturor 
studiilor ce folosesc registre, precum 
lipsa informa]iilor referitoare la po-
sibilii factorii de confuzie, incluzând 
histerectomia/ooforectomia, facto-
rii de risc cardiovascular, diabetul, 
genotipul cu apolipoproteina E4 [i 
al]i factori de risc pentru demen]\. 
În plus, nu a fost cunoscut\ în mod 
constant vârsta la începutul trata-
mentului. Registrul na]ional de de-
contare a medicamentelor are o sen-
sibilitate de 65,2% de detectare a bo-
lii Alzheimer, astfel încât în grupul 
de control ar putea fi omise multe 
cazuri nediagnosticate.10 

Studiul în cauz\ a luat în conside-
rare diagnosticele de boal\ Alzheimer 
din perioada 1999-2013 [i folosi-
rea terapiei hormonale începând din 
1994. E posibil ca, înainte de publi-
carea WHIMS în 2004, femeile cu 
dificult\]i de memorie s\ fi fost încu-
rajate s\ înceap\ sau s\ continue te-
rapia hormonal\ datorit\ speran]ei 
de îmbun\t\]ire cognitiv\, în timp 
ce dup\ WHIMS, cele care urmau o 
astfel de terapie ar fi putut fi investi-
gate mai mult pentru probleme co-
gnitive decât alte femei din cauza 
anticip\rii unor efecte adverse co-
gnitive [i a interac]iunii strânse cu 
sistemul de asisten]\ medical\. 

Nesemnificativ clinic 
În plus, într-un e[antion atât de 
mare, poate fi observat\ semnifica]ia 

statistic\ în cazul  asocierilor mici, 
nesemnificative clinic. De exemplu, 
în studiu, majoritatea femeilor care 
folosesc terapia cu estradiol au în-
ceput tratamentul înainte s\ împli-
neasc\ 60 de ani [i au continuat timp 
de cel pu]in 10 ani. Acest grup a ar\ -
tat o cre[tere de 7% – mic\, dar sem-
nificativ\ statistic – a probabilit\]ii 
de boal\ Alzheimer în compara]ie 
cu grupul de control. În schimb, în 
cazul terapiei cu estrogen plus pro-
gestogen, majoritatea femeilor au in-
ceput tratamentul înainte de vâr-
sta de 60 de ani [i au continuat peste 
10 ani, cu o cre[tere mai semnifica-
tiv\ clinic a probabilit\]ii de boal\ 
Alzheimer (circa 20%) în compara]ie 
cu grupul de control. 

Pentru duratele mai scurte ale 
tratamentului, riscul de boal\ 
Alzheimer nu a crescut în rândul ce-
lor la care s-a ini]iat fie terapia cu 
estrogen, fie cea cu estrogen plus 
progestogen înainte de vârsta de 
60 de ani.

Având în vedere totalitatea dove-
zilor, aceste rezultate nu ar trebui s\ 
influen]eze luarea deciziei clinice de 
folosire a terapiei hormonale pentru 
gestionarea simptomelor. Studiile cli-
nice randomizate nu au furnizat do-
vezi conving\toare cu privire la afec-
tarea cognitiv\ la femeile aflate la în-
ceputul menopauzei, cu simptome 
vasomotorii sup\r\toare. Din contr\, 
exist\ asigur\ri c\ terapia nu afec-
teaz\ func]ia cognitiv\. Se men]ine 
îns\ îngrijorarea în leg\tur\ cu folosi-
rea mai îndelungat\ a tratamentului 
cu estrogen plus progestogen.

Maki PM  
jmanson@rics.bwh.harvard.edu 

Girard LM 

Manson JE 

Detalii privitoare la autori pe bmj.com 

COMMENTARY 
Overall evidence is reassuring for younger 
postmenopausal women

A se cita: BMJ 2019;364:l877 
Găsiţi versiunea integrală cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l877
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Rezultatele noi nar trebui s[ 
influen’eze luarea deciziei clinice 
de folosire a terapiei hormonale 
pentru gestionarea simptomelor
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Întrebarea studiului  Care a fost impactul vaccin[rii de 
rutin[ a fetelor în vârst[ de 12-13 ani cu vaccinul bivalent 
pentru papilomavirusul uman (HPV) asupra bolii, în primul 
an de screening, la vârsta de 20 de ani, în Sco’ia? 

Metode  A fost efectuat[ o analiz[ retrospectiv[ a rezul-
tatelor screeningului (examenul citologic, trimiterea la 
colposcopie ;i neoplazia cervical[ intraepitelial[ confirmat[ 
histologic (CIN)) la femeile n[scute între 1 ianuarie 1988 ;i 
5 iunie 1996. Datele screeningului colectate de rutin[, inclu-
zând starea imuniz[rii, au fost extrase în septembrie 2017. 
Femeile n[scute între ianuarie 1988 ;i decembrie 1990 nu 
au fost eligibile pentru vaccinare, cele n[scute între ianuarie 
1991 ;i decembrie 1994 au primit vaccinare de recuperare, 
iar cele n[scute dup[ ianuarie 1995 au fost vaccinate de ru-
tin[. A fost folosit[ regresia logistic[ multinomial[ pentru a 
corela rezultatele cu vârsta la vaccinare ;i starea imuniz[rii, 
femeile neeligibile pentru vaccinare servind ca termen de 
compara’ie. Protec’ia colectiv[ a fost investigat[ compa-
rând eficien’a aparent[ a  vaccinului la femeile nevaccinate 
cu cea observat[ la cele neeligibile pentru vaccinare.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  Au fost ob’inute 138 692 de 
înregistr[ri. Vârsta mai tân[r[ la imunizare a fost asociat[ 
cu eficien’a mai mare a vaccinului: 86% (75%–92%) pentru 
CIN de grad ≥ 3 la tinerele vaccinate la vârsta de 12-13 ani, 
fa’[ de 51% (28%–66%) la cele vaccinate la 17 ani. Dovezi-
le protec’iei colective fa’[ de CIN grad ≥ 2 au fost g[site la 
fetele nevaccinate din cohortele 1995 ;i 1996. Analiza a fost 
limitat[ la datele din primul an de screening, iar prezen’a 
la vârsta de 20 de ani a fost de 51% la femeile vaccinate ;i 
23% la cele nevaccinate, conducând posibil la supraestima-
rea eficien’ei vaccinului. Femeile n[scute în 1995 ;i 1996 
au avut o monitorizare mai scurt[, conducând posibil la 
estimate mai mici ale eficien’ei vaccinului. Schimb[rile în 
managementul bolii cu grad mic pot s[ fi afectat robuste’ea 
datelor legate numai de CIN gradul 1. 

Ce aduce nou prezentul studiu  În Sco’ia, vaccinarea de 
rutin[ a fetelor în vârst[ de 12-13 ani cu vaccinul bivalent 
HPV a dus la o reducere semnificativ[ a bolii cervicale pre-
invazive. Dovezile protec’iei colective relevante clinic sunt 
vizibile la femeile nevaccinate.

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Health 
Protection Scotland finan’eaz[ supravegherea imuniz[rii cu vaccin bivalent 
HPV în Sco’ia. Autorii nu au conflicte de interese ce ar fi putut afecta 
rezultatele studiului. Nu exist[ alte date.CTRN12616000618459.

ORIGINAL RESEARCH Retrospective population study
Prevalence of cervical disease at age 20 after immunisation with 
bivalent HPV vaccine at age 12-13 in Scotland
A se cita: BMJ 2019;365:l1161
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l1161

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu populaţional retrospectiv 

Prevalenţa bolii cervicale la femeile cu 
vârsta de 20 de ani după imunizarea  
cu vaccin bivalent HPV la vârsta de  
12-13 de ani în Scoţia
Palmer T, Wallace L, Pollock KG ;i colab.

Impactul	vaccinului	bivalent	HPV	în	Scoţia
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Anomalie histologic[ (% din femeile supuse screeningului) în func’ie de anul 
na;terii ;i de starea imuniz[rii. Must[’ile reprezint[ intervalurile de încredere 
de 95%. CIN=neoplazie cervical[ intraepitelial[; 1988-1990=cohorta anterioar[ 
programului de imunizare; 1991-1994=cohorta de recuperare a imuniz[rii; 
1995-1996=cohorta cu vaccinare de rutin[ 
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S-a crezut ini]ial c\ vaccinurile profilacti-
ce pentru papilomavirusul uman (HPV) 
sunt probabil specifice de tip [i c\ furni-
zeaz\ protec]ie numai împotriva infec]iei 
[i bolii provocate de tipurile de HPV 
]int\ ale vaccinurilor. Dat\ fiind prepon-
deren]a celor mai oncogene tipuri de 
HPV (16 [i 18) în rândul tuturor cancere-
lor asociate cu HPV, cele dou\ vaccinuri 
din prima genera]ie (unul bivalent împo-
triva tipurilor 16 [i 18 [i unul tetravalent 
împotriva tipurilor 6, 11, 16 [i 18) au ofe-
rit un poten]ial important pentru preven -
  ]ia semnificativ\ a cancerului, chiar [i în 
lipsa protec]iei încruci[ate.1

Rezultatele ini]iale ale studiului clinic al 
vaccinului bivalent anti HPV, sugerând o 
substan]ial\ protec]ie încruci[at\ împotri-
va tipurilor de HPV înrudite, au fost în-
tâmpinate cu un oarecare scepticism.2, 3 
Într-o lucrare asociat\, Palmer [i colegii 
s\i prezint\ rezultatele f\r\ echivoc din 
Sco]ia, ar\tând eficien]a crescut\ a vac-
cinului la femeile tinere  împotriva bolii 
cervicale de grad înalt, indiferent de tipul 
de HPV cauzal.4

De[i Sco]ia a schimbat vaccinul tetra-
valent în septembrie 2012, toate femei-
le vaccinate din studiu au primit vaccinul 
bivalent. Autorii au identificat boala cer-
vical\ folosind atât rezultatele de citolo-
gie cât [i pe cele de histopatologie [i au 
efectuat dou\ analize: una care a compa-
rat ratele bolii în cohortele vaccinate cu 
cele din cohortele anterioare programu-
lui de vaccinare [i a doua comparând fe-
meile vaccinate [i nevaccinate din interi-
orul fiec\rei cohorte de vârst\. Parametrii 
eficien]ei vaccinului au fost ajusta]i pen-
tru condi]iile de s\r\cie [i zona rural\ – 
factori de predic]ie importan]i ai bolii 
cervicale în Sco]ia.

Rezultate f[r[ echivoc 
Rezultatele sunt dramatice [i certific\ o 
reducere considerabil\ în timp a bolii 
cervicale de grad înalt. Autorii estimeaz\ 
o eficien]\ a vaccinului de 86% (interval 
de încredere 95% de 75%–92%) pentru 
cel mai grav rezultat, neoplazia cervical\ 
intraepitelial\ (CIN) de grad 3 sau mai 
avansat la femeile complet vaccinate la 
vârsta de 12-13 ani în compara]ie cu co-
horta nevaccinat\. Este de remarcat c\ ei 
raporteaz\ o mare sc\dere a cuantumului 

COMENTARIU  Analizele recente arată o substanţială protecţie încrucişată şi imunitate colectivă 
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cazurilor de CIN gradul 3 sau mai 
avansat în cea mai recent\ cohort\ 
de femei în compara]ie cu cohorta 
anterioar\ vaccin\rii, indiferent dac\ 
erau sau nu vaccinate, sugerând c\ 
întreruperea transmiterii HPV în 
Sco]ia a creat o protec]ie substan]ial\ 
a popula]iei.

De[i se [tie c\ tipurile HPV 16 [i 
18 sunt predominante în leziunile 
cervicale la femeile tinere,5 o redu-
cere cu peste 85% a cuantumului ca-
zurilor de CIN de gradul 3 sau mai 
avansat provocat de toate tipurile de 
HPV indic\ în mod clar c\ protec -
  ]ia încruci[at\ raportat\ anterior în 
Sco]ia fa]\ de tipurile de HPV înru-
dite 31, 33 [i 456 se traduce direct în 
preven]ia bolii.

Studiul în cauz\ subliniaz\, de ase-
menea, rolul registrelor integrate ce 
pot s\ colecteze [i s\ foloseasc\ sis-
tematic date de foarte bun\ calita-
te din programele de screening [i de 
vaccinare. În revizia lucr\rii înain-
te de publicare, organiza]ia caritabil\ 
Jo’s Trust a accentuat [i importan]a 
infrastructurii tehnologiei informa  -
  ]ionale pentru optimizarea progra-
melor. 

Actualmente, este necesar ca toa-
te ]\rile s\ analizeze cum anume pot 
s\ aplice [i s\ evalueze mai bine pro-
gramele de vaccinare, screening [i 
tratament ce sus]in apelul f\cut de 
OMS pentru eliminarea cancerului 
cervical din rândul problemelor de 
s\n\tate public\.7 Sco]ia a ar\tat c\ 
sistemele registrelor integrate sunt 
instrumente foarte eficiente pen-
tru folosirea intensiv\ a vaccinului [i 
evaluarea acestuia,8 ca [i pentru ana-
liza rezultatelor consecutive,4 inclu-
zând performan]a screeningului.9

O alegere bun[
Întrucât ne confrunt\m cu proble-
me de aprovizionare cu vaccinuri-
le HPV (incluzând epuizarea stocu-
rilor)10 [i ne gândim ce perspective 
exist\ ca vaccinul nonavalent HPV 
(ce ofer\ protec]ie fa]\ de HPV ti-
purile 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, [i 

58)11 s\ fie cândva accesibil pentru 
]\rile cu venituri mici, datele ob]inu-
te eviden]iaz\ faptul c\ vaccinul bi-
valent HPV este [i în prezent o ale-
gere bun\ pentru preven]ie. 

Nu trebuie s\ pierdem din vede-
re, îns\, fetele nevaccinate [i feme-
ile care nu efectueaz\ screeningul. 
Trebuie s\ construim împreun\ o 
lume în care vaccinarea anti-HPV le 
este oferit\ tuturor fetelor [i familii-
lor acestora [i majoritatea o accept\, 
indiferent unde tr\iesc. De aseme-
nea, dac\ vrem cu adev\rat s\ redu-
cem eficient povara global\ a can-
cerului cervical, este necesar s\ pro-
iect\m [i s\ extindem apoi strategii 
mai eficiente, fezabile [i acceptabile 
cultural pentru screeningul cervical, 
precum autorecoltarea probelor.12

Julia M L Brotherton  
jbrother@vcs.org.au

Detalii privitoare la autoare pe bmj.com

COMMENTARY 
New analyses show substantial cross 
protection and herd immunity

A se cita: BMJ 2019;365:l1375
Găsiţi versiunea integrală cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l1375

Trebuie s[ construim împreun[  
o lume în care vaccinarea 
antiHPV le este oferit[ tuturor 
fetelor ;i familiilor acestora, iar 
majoritatea o accept[ 

Cancerul cervical constituie o mor-
biditate semnificativ\ la nivel mon-
dial. Majoritatea cancerelor sunt evi-
tabile printr-un screening eficient, iar 
screeningul cancerului cervical în-
depline[te cel mai bine, f\r\ îndo-
ial\, criteriile Wilson pentru un pro-
gram de screening. Un screening efi-
cient [i bine documentat se bazeaz\ 
pe în]elegerea biologiei bolii, care a 
progresat mult de când am fost pen-
tru prima dat\ implicat în progra-
mul britanic, în 1989. Cel mai im-
portant este c\ în]elegerea rolului o-
bligatoriu al infec]iei persistente cu 
papilomavirusul uman de risc înalt 
(hr-HPV), în special HPV tipul 16, 
în geneza majorit\]ii cancerelor cer-
vicale, a condus la introducerea test\ -
rii HPV pentru screening [i la pro-
ducerea [i furnizarea vaccinurilor 
împotriva hr-HPV relevant clinic.

Efectul protector al imuniz\rii la 
hr-HPV a fost demonstrat în studii 
clinice cu vaccinul bivalent [i tetra-
valent. Preparatul bivalent vizeaz\ 
HPV 16 [i 18, cele mai importan-
te tipuri cu risc mare. Vaccinul te-
travalent genereaz\ [i imunitate fa]\ 
de dou\ tipuri cu risc sc\zut (HPV 6 

[i 11), ce produc condiloame geni-
tale. Datele din practica clinic\ din 
Australia (vaccin tetravalent) [i din 
Sco]ia (vaccin bivalent) au ar\tat c\ 
ambele vaccinuri sunt foarte eficien-
te în prevenirea infec]iei cu HPV [i 
a consecin]elor ei: boala cervical\ 
preinvaziv\ [i condiloamele genita-
le. Mai mult decât atât, protec]ia co-
lectiv\ este f\r\ echivoc, pentru c\ 
infec]ia HPV, condiloamele genita-
le [i boala cervical\ au sc\zut la fe-
meile [i b\rba]ii nevaccina]i. Nu s-a 
g\sit nicio dovad\ c\ HPV "ar reac -
 ]iona", fie prin înlocuirea tipului (alt 
hr-HPV devenind mai prevalent în 
boala important\), fie prin muta]ie 
(HPV are o rat\ redus\ de muta]ie). 
În fine, datele arat\ cum anume este 
asociat vaccinul bivalent cu imuni-
tate încruci[at\ semnificativ\ fa]\ de 
alte trei tipuri importante de hr-HPV 

PERSPECTIVA AUTORULUI   Tim Palmer
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Întrebarea studiului  Screeningul 
cervical duce la sc[derea riscului de 
carcinom adenoscuamos ;i de tipuri 
histologice rare de carcinom cervical 
invaziv?

Metode  Acesta a fost un studiu 
caz-control de tip cuib bazat 
pe popula’ie la nivel na’ional, 
incluzând toate cazurile invazive 
de carcinom cervical din Suedia din 
perioada 2002-2011 (4 254 de cazuri 
confirmate dup[ analiza clinic[ ;i 
histopatologic[). Cazurile care nu 
au fost nici carcinoame cu celule 
scuamoase, nici adenocarcinoame 
(n=338) au inclus 164 de carcinoame 
cu celule adenoscuamoase (ASC) ;i 
174 de tipuri rare de carcinom cervical 
invaziv (RICC) (carcinomul cu celule 
"sticloase", carcinomul cu celule 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu caz-control de tip cuib bazat pe populaţie

Screeningul cervical 
şi riscul de carcinom 
adenoscuamos şi de 
tipuri histologice rare de 
carcinom cervical invaziv
Lei J, Andrae B, Ploner A ;i colab.

– 31, 33 [i 45 – care sunt înrudite cu 
HPV 16 [i 18, devenind, astfel, un 
vaccin pentavalent.

Datele epidemiologice din Marea 
Britanie au ar\tat c\ doar HPV 16, 
18, 31, 33 [i 45 sunt asociate cu 90% 
din totalul cancerelor cervicale.

F[r[ efecte adverse serioase
Cele mai recente date bazate pe po-
pula]ie din Sco]ia înt\resc mesajul c\ 
vaccinul are un efect considerabil [i 
persistent, ar\tând c\ femeile imu-
nizate la vârsta de 12-13 ani nu au, 
practic, nicio leziune de grad înalt 
dup\ opt ani. Una dintre implica]i -
ile acestei lucr\ri este aceea c\ mult 
mai pu]ine femei vor avea de sufe-
rit consecin]ele fizice [i psihologi-
ce ale colposcopiei [i tratamentului, 
inclusiv pierderea sarcinii. La nivel 

global, milioane de doze de vaccin 
HPV au fost administrate femei-
lor [i, din ce mai mult, b\rba]ilor. În 
Sco]ia, ca [i în alte p\r]i, nu au fost 
înregistrate efecte adverse serioase, 
a c\ror asociere cu vacinul s\ fie de-
monstrabil\. Din acest motiv, rapor-
tul dintre beneficiul [i prejudiciul po-
sibil sus]ine ferm imunizarea.

În contextul unei vie]i profesiona-
le în care screeningul cervical a avut 
un rol foarte important, aceste ve[ti 
sunt remarcabile. O problem\ ma-
jor\ a reprezentat-o anxietatea pro-
vocat\ de subiectivitatea inerent\ a 
interpret\rii unui frotiu cervical, ur-
mat\ de monitorizarea unor anoma-
lii de o semnifica]ie incert\. Nici mu-
tarea test\rii HPV în asisten]a pri-
mar\ nu a rezolvat aceste probleme. 
Niciuna dintre metodele de scre-

ening nu este fezabil\ în ]\rile cu ve-
nituri mici [i mijlocii, care suport\ 
cea mai mare povar\ a cancerului 
cervical.

De aceea, imunizarea HPV ofer\ 
singura solu]ie fezabil\ pentru preve-
nirea unui cancer a c\rui cauz\ este 
bine stablit\ – infec]ia cu hr-HPV – 
în acele zone ale lumii unde povara 
bolii este cea mai mare. Este [i me-
toda cu cel mai bun raport cost-efi-
cien]\ din ]\rile dezvoltate. Este un 
veritabil triumf pentru medicin\.

Tim Palmer este conduc[tor clinic al 
screeningului cervical în Sco’ia ;i  
angajat la Departmentul de Patologie al 
Universit[’ii din Edinburgh

AUTHOR PERSPECTIVE
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clare, carcinomul cu celule mici, 
carcinomul cu celule neuroendocrine, 
carcinomul cu celule mari ;i 
carcinomul nediferen’iat). Treizeci 
de femei-martor din marea mas[ a 
popula’iei suedeze, corespunz[toare 
ca an al na;terii, au fost comparate 
cu fiecare caz prin e;antionarea 
densit[’ii inciden’ei. Riscul de ASC ;i 
de RICC a fost estimat în leg[tur[ cu 
starea ;i cu istoricul screeningului, 
f[cându-se ajustarea pentru educa’ie.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  
Femeile cu dou[ teste de screening 

în cele dou[ intervale anterioare de 
screening recomandate au avut un 
risc mai mic de ASC (raportul ratei de 
inciden’[ 0,22, interval de încredere 
95% de la 0,14 la 0,34) ;i RICC (0,34, 
0,21-0,55), în compara’ie cu femeile 
f[r[ niciun test. Num[rul mic de 
cazuri a avut ca urmare o precizie 
redus[ a analizelor de subgrup ;i nu a 
fost posibil[ ajustarea pentru factorii 
lega’i de stilul de via’[.

Ce aduce nou prezentul studiu  
Femeile care au efectuat screeningul 
conform intervalelor recomandate 

de rutin[ au avut un risc semnificativ 
mai mic de ASC ;i de RICC. Gradul de 
reducere a riscului prin screeningul 
cervical a fost mai sc[zut pentru RICC 
decât pentru ASC.

Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Actuala lucrare a 
fost sponsorizat[ de Swedish Foundation 
for Strategic Research (Funda’ia Suedez[ 
pentru Cercetare Strategic[), Swedish Cancer 
Society (Societatea Suedez[ pentru Cancer), 
Swedish Research Council (Consiliul Suedez 
al Cercet[rii), China Scholarship Council 
(Consiliul Chinez pentru Burse Educa’ionale) ;i 
Centre for Research and Development (Centrul 
pentru Cercetare ;i Dezvoltare) al Universit[’ii 
Uppsala/Regiunea Gävleborg. Joakim Dillner 
a primit burse de la Roche ;i Genomica 
pentru cercetarea privitoare la testele de 
papilomavirus uman. Datele sunt disponibile la 
cerere de la autorul aferent.

ORIGINAL RESEARCH Population based 
nested case-control study
Cervical screening and risk of 
adenosquamous and rare histological 
types of invasive cervical carcinoma
A se cita: BMJ 2019;365:l1207
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/
bmj.l1207

Întrebarea studiului  Ce asociere 
exist[ între riscul de apari’ie a unei 
tulbur[ri de spectru autist ;i expune-
rea la pesticidele din mediul ambiant 
în etapa timpurie a dezvolt[rii pân[ în 
primul an de via’[? 

Metode  Actualul studiu de corelare 
cu registrele a folosit înregistr[rile 
na;terilor din California între anii 
1998 ;i 2010. Prin înregistr[rile de 
la California Department of Develop-

mental Services (Departamentul 
Serviciilor de Dezvoltare) au fost iden-
tifica’i ;i asocia’i cu certificatele lor 
de na;tere, pe baza DSM IV-R (pân[ 
la 31 decembrie 2013), 2 961 de 
pacien’i cu diagnostic de tulburare 
de spectru autist, incluzând 445 cu 
comorbiditate de dizabilitate inte-
lectual[. Martorii deriva’i din înre-
gistr[rile na;terilor au fost asocia’i 
cu cazurile într-un raport de 10:1 în 
func’ie de sex ;i de anul na;terii. 
Datele de la Pesticide Use Reporting 
(Raportarea folosirii pesticidelor) 
impus[ de statul California au fost 
integrate într-un sistem de informa’ii 
geografice pentru a estima expunerea 
la pesticide prenatal[ ;i în primul an 
de via’[ (calculate în livre aplicate pe 
acru în fiecare lun[, pân[ la o dis-
tan’[ de 2 000 m de locuin’a mamei), 
în regiunea agricol[ principal[ a 

Californiei (Central Valley). Au fost 
selec’ionate a priori, conform dove-
zilor anterioare ale toxicit[’ii pentru 
neurodezvoltare, pesticidele cele mai 
des folosite: clorpirifos, permetrin, 
bromur[ de metil ;i glifosat. Pentru 
a analiza asocierile dintre expunerea 
la pesticide (întotdeauna versus nicio-
dat[ pentru fiecare pesticid în timpul 
perioadelor de dezvoltare specifice) 
;i tulburarea de spectru autist (cu sau 
f[r[ dizabilit[’i intelectuale) la copil a 
fost folosit[ regresia logistic[ multiva-
riabil[, ajustând în func’ie de factorii 
de confuzie. 

R[spunsul ;i limit[rile studiului  
Riscul de tulburare de spectru autist a 
fost asociat cu expunerea prenatal[ la 
glifosat (raportul probabilit[’ilor 1,16, 
intervalul de încredere 95% 1,06–1,27), 
clorpirifos (1,13, 1,05–1,23), dia-

Expunerea prenatală şi 
în primul an de viaţă la 
pesticidele din mediul 
ambiant şi tulburarea de 
spectru autist la copii 
von Ehrenstein OS, Ling C, Cui X ;i colab.

Raportul ratelor de inciden’[ (IRR) al carcinomului cu celule adenoscuamoase ;i al 
tipurilor rare de carcinom cervical invaziv în func’ie de situa’ia screeningului în cele 
dou[ intervale de screening anterioare la femeile cu vârsta ≥ 30 de ani

Situa’ia screeningului Cazuri – Nr. (%) Controale – Nr. (%) IRR brut (CI 95%)  IRR ajustat* (CI 95%)
Carcinom cu celule adenoscuamoase (n=155)
Niciun test 65 (42)  954 (21.5)  Referin’[  Referin’[
Un test  44 (28)  1290 (29.0)  0.40 (0.26–0.60)  0.39 (0.26–0.59)
Dou[ teste  46 (30)  2197 (49.5)  0.22 (0.15–0.34)  0.22 (0.14–0.34)
Tipuri rare de carcinom cervical invaziv † (n=152)
Niciun test  70 (46)  1461 (33.8)  Referin’[  Referin’[
Un test  47 (31)  1169 (27.1)  0.64 (0.42–0.99)  0.69 (0.45–1.06)
Dou[ teste  35 (23)  1691 (39.1)  0.31 (0.19–0.49)  0.34 (0.21–0.55)
*Ajustat pentru nivelul de educa’ie ;i vârst[.
†Include carcinomul cu celule sticloase, carcinomul cu celule clare ;i alte tipuri rare.

Pesticidele	şi	autismul
CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu caz-control bazat pe populaţie
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zinon (1,11, 1,01–1,21), malation 
(1,11, 1,01–1,22) ;i permetrin 
(1,10, 1,01–1,20). Pentru tulburarea 
cu dizabilitate intelectual[, rapoartele 
probabilit[’ilor estimate au fost mai 
mari (cu circa 30%) pentru expunerea 
prenatal[ la glifosat, clorpirifos, dia-
zinon, permetrin, bromur[ de metil ;i 

miclobutanil; în cazul unor substan’e 
pesticide, expunerea în primul an de 
via’[ a dus la cre;terea probabilit[’ii 
tulbur[rii cu dizabilitate intelectual[ 
comorbid[ cu pân[ la 50%. Evaluarea 
expunerii a fost bazat[ pe domici-
liul mamei la na;tere, îns[ ar fi de 
a;teptat ca clasificarea expunerii s[ 

fie nediferen’ial[, întrucât schimbarea 
domiciliului premerge diagnosticarea 
tulbur[rii de spectru autist; astfel, 
orice eroare sistematic[ asociat[ ar 
tinde, probabil, c[tre zero. R[mân o 
problem[ factorii de confuzie rezi-
duali necontrola’i.

Ce aduce nou prezentul studiu  
Rezultatele sugereaz[ c[ expunerea 
prenatal[ sau în primul an de via’[ la 
pesticide selectate a priori (incluzând 
glifosat, clorpirifos, diazinon ;i per-
metrin) pân[ la o distan’[ de 2 000 m 
de locuin’a mamei este asociat[ cu o 
probabilitate a tulbur[rii de spectru 
autist mai mare decât cea a copiilor 
ai c[ror mame din aceea;i regiune nu 
aveau o astfel de expunere. 

Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Finan’at de US National 
Institute of Environmental Health Sciences 
(Institututul Na’ional al :tiin’elor S[n[t[’ii 
Mediului din SUA) (bursele R21ES022389, 
R21ES025558). Autorii declar[ c[ nu au niciun 
conflict de interese. Nu exist[ alte date. 
 

Pesticides and autism
ORIGINAL RESEARCH Population based 
case-control study
Prenatal and infant exposure to ambient 
pesticides and autism spectrum disorder in 
children
A se cita: BMJ 2019;364:l962 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l962 

Media anual[ 
Livre pe acru 

Aplicarea de pesticide cu glifosat în Central Valley, California, 19982010

Tulburarea de spectru autist este o 
afec]iune complex\ [i heterogen\, 
a c\rei cauz\ e marcat\ de o incer-
titudine substan]ial\. Studiile ba-
zate pe gemeni3 [i familie4 au ar\ -
tat c\ este o boal\ cu mare proba-
bilitate de transmitere ereditar\, al 
c\rei risc este accentuat considera-
bil de sursele genetice mo[tenite5 [i 
de novo6. Riscul genetic nu explic\ 
îns\ pe deplin etiologia autismului, 
indicând c\ este generat [i de fac-
tori din mediul înconjur\tor. Din ce 
în ce mai multe lucr\ri [tiin]ifice su-
gereaz\ c\ expunerea la pesticide-
le din mediu în timpul sarcinii [i în 
primul an de via]\ este un factor de 

risc ambiental pentru tulburarea de 
spectru autist.7 10 

Studiul pe aceast\ tem\ efectu-
at de von Ehrenstein [i colab., ce a 
utilizat datele referitoare la popu-
la]ia din California, constituie dova-
da celui mai mare efort epidemio-
logic de pân\ acum care investi-
gheaz\ rela]iile dintre expunerile la 
pesticidele din mediu în timpul sar-
cinii [i în primul an de via]\, pe de 
o parte, [i riscul apari]iei unei tul-
bur\ri de spectru autist, pe de alt\ 
parte. Studiul s-a axat pe 11 pesti-
cide frecvent folosite, iar expune-
rea a fost evaluat\ pe o distan]\ de 
pân\ la 2 000 m de domiciliul ma-

melor care locuiesc în San Joaquin 
Valley din California, o regiune in-
tens agrar\. 

Studiul a identificat cre[teri mo-
deste ale riscului de tulburare de 
spectru autist (rapoartele probabi-
lit\]ilor ajustate au fost între 1,10 [i 
1,60) asociate cu expunerea la anu-
mite pesticide în perioada prenatal\ 
[i în primul an de via]\, incluzând 
organofosforicele clorpirifos, diazi-
non [i malation, piretroidele perme-
trin [i bifentrin, precum [i glifosat, 
avermectin [i bromur\ de  metil. 
Asocierile au fost cele mai puterni-
ce la copiii cu tulburare de spectru 
autist [i dizabilitate intelectual\ con-

COMENTARIU  Expunerea prenatală şi în primul an de viaţă la pesticide – asociată cu creşteri 
modeste ale riscului de autism
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comitent\, ce reprezint\ cea mai se-
ver\ form\ a spectrului autist. 

Rezultatele ob]inute de 
von Ehrenstein [i colegii s\i co-
roboreaz\ câteva cercet\ri anteri-
oare,7 9 în majoritate efectuate în 
California, folosind acelea[i resur-
se pentru ob]inerea datelor.7, 9 Noul 
studiu, îns\, ne îmbun\t\]e[te cu-
no[tin]ele privitoare la asocierea 
pesticidelor cu tulburarea de spec-
tru autist în mai multe moduri. 

Ce este nou? 
În primul rând, copiii cu tulbura-
re de spectru autist [i dizabilita-
te intelectual\ concomitent\ au fost 
examina]i ca un rezultat separat. 
Valorile mai mari ale rapoartelor 
probabilit\]ilor asociate cu expune-
rea la pesticide a copiilor cu tulbu-
rare de spectru autist [i dizabilitate 
intelectual\ comorbid\ ar putea aju-
ta la în]elegerea rela]iei dintre expu-
nerea la pesticide [i severitatea au-
tismului. 

În al doilea rând, autorii au cre-
at modele multipesticide, incluzând 
dou\ sau trei pesticide din clase chi-
mice diferite. Este un aspect impor-
tant, având în vedere probabilitatea 
ca reziden]ii din San Joaquin Valley 
din California s\ fie expu[i zilnic la 
un amestec complex de pesticide 
din mediu. 

Studiul este limitat, îns\, de fap-
tul c\ a inclus numai copii cu dia-

gnostic de "tulburare autist\" sta-
bilit de California Department of 
Developmental Services, pe baza 
criteriilor descrise în Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders 
(Manualul de diagnostic [i statistic\ 
a tulbur\rilor mintale), versiunea 
IV-R.13 Au fost exclu[i cei cu forme 
mai u[oare de tulburare de spec-
tru autist, inclusiv cei cu sindrom 
Asperger sau cu tulbur\ri generale 
de dezvoltare, a[a c\ nu [tim dac\ 
rezultatele pot fi generalizate la ni-
velul întregului spectru autist. 

Ce urmeaz[? 
Rezultatele studiilor epidemiologi-
ce observa]ionale de genul celui de 
fa]\ sunt importante pentru moti-
varea cercet\rii de monitorizare, ce 
inten]ioneaz\ s\ elucideze mecanis-
mele biologice subiacente [i s\ ofe-
re o baz\ pentru politica public\. 
Dat fiind faptul c\ majoritatea cer-
cet\rilor pe aceast\ tem\ au fost în-
treprinse în California, obiectivul 
celor viitoare ar trebui s\ fie repro-
ducerea rezultatelor studiului în di-
verse regiuni ale lumii pentru a sta-
bili dac\ este posibil\ generalizarea. 

De[i expunerea la pesticidele din 
mediu respect\, probabil, o distri-
bu]ie continu\, von Ehrenstein [i 
colab. au tratat-o ca pe o m\sur\ 
dihotomic\ de tipul "întotdeauna 
versus niciodat\", având ca rezultat 
pierderea de informa]ii [i riscul de 
clasificare gre[it\.14 Cercet\rile vii-
toare ar trebui s\ examineze rela]i -
ile plauzibile biologic doz\-r\spuns 
[i cele neliniare dintre expunerea la 
pesticidele din mediu [i tulburarea 
de spectru autist. 

În fine, se cunosc pu]ine date re-
feritoare la caracteristicile individu-
ale ale mamei [i copilului care de-
termin\ vulnerabilitatea celui din 
urm\ la tulburarea de spectru autist 
dup\ expunerea la pesticidele din 
mediu în perioada prenatal\ [i în 
primul an de via]\. Urm\torii pa[i 
în aceast\ investiga]ie ar trebui s\ 
includ\ identificarea caracteristici-
lor la nivel genetic [i individual care 
modereaz\ [i mediaz\ rela]ia dintre 
expunerea la pesticidele din mediu 
[i riscul apari]iei unei tulbur\ri de 
spectru autist. 

Dihotomizarea "întotdeauna versus 
niciodat\" a expunerii la pestici-
de are [i implica]ii pentru interven -
  ]iile de s\n\tate public\ ulterioa-
re. Riscul de tulburare de spectru 
autist a fost crescut în rândul copi-
ilor expu[i la anumite pesticide în 
perioada prenatal\ [i în primul an 
de via]\, incluzând glifosatul, erbi-
cidul cel mai des utilizat în întrea-
ga lume.15 Totu[i, reducerea la zero 
a expunerii mamei la un pesticid ca 
glifosatul ar putea fi aproape impo-
sibil\ în unele popula]ii. 

De[i reducerea expunerii mamei 
la pesticide în timpul sarcinii este o 
politic\ de s\n\tate  public\ rezona-
bil\, bazat\ pe acest studiu, cercet\  -
rile viitoare pentru explorarea rela  -
 ]iilor de tip doz\-r\spuns [i neli-
niare, precum [i a predispozi]iei 
individuale ar putea ajuta la tran-
spunerea rezultatelor studiului în 
m\suri de s\n\tate public\ mai efi-
ciente pentru femeile gravide care 
locuiesc în zone unde sunt folosite 
intensiv pesticidele.

Amanda V Bakian  
amanda.bakian@hsc.utah.edu 

James A VanDerslice 

Detalii privitoare la autori pe bmj.com

COMMENTARY 
Prenatal and early life pesticide exposure 
linked to modest increases in risk of 
autism 

A se cita: BMJ 2019;365:l962 
Găsiţi versiunea integrală cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l962 

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Cele mai puternice asocieri au 
fost la copiii cu tulburare de 
spectru autist ;i cu dizabilitate 
intelectual[ concomitent[
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glijen]\ grav\. Consecin]ele le-
gale [i normative ale acestui 
caz complex au fost tergiversa-
te [i controversate (caseta de pe 
bmj.com),1 ceea ce l-a determi-
nat pe ministrul secretar de stat 
al s\n\t\]ii din Anglia s\ autori-
zeze o revizuire rapid\ a omu-
ciderii din neglijen]\ grav\.2

Gre[elile comise în îngrijiri-
le acordate lui Jack impuneau, 
categoric, un r\spuns concret.4 
Ceea ce nu implic\ îns\ au-
tomat faptul c\ era adecvat\ 
urm\rirea penal\ individual\ a 
medicilor practican]i.5 Nu sus- 
]inem c\ doctorii sunt cazuri 
speciale – ne-am pune acelea[i 
probleme în circumstan]e si-
milare din alte servicii de baz\ 
pentru societate. Ne îndoim 
îns\ c\, în cazul de fa]\, decizia 
de urm\rire penal\ a constitu-
it o modalitate optim\ de a face 
dreptate sau de a facilita înde-
plinirea importantului obiectiv 
al sus]inerii unui sistem de asis-
ten]\ medical\ sigur, eficient [i 
accesibil.

În anii ’90, în Noua Zeeland\ 
a avut loc o serie de proce-
se penale ale cadrelor medi-
cale pentru omucidere din ne-
glijen]\ grav\, legate de mor]i 
tragice similare din cauza ero-

În data de 18 Februarie 2011, 
Jack Adcock, un copil în 
vârs   t\ de [ase ani, a mu-
rit la University Hospitals 
din Leicester NHS Trust. 
Îngrijirea lui îi revenise doc-
tori]ei rezident pediatru Hadiza 
Bawa-Garba, aflat\ sub o su-
praveghere superficial\ [i a-
vând multe alte responsibilit\]i; 
dup\ decesul copilului a fost 
acuzat\, judecat\ [i condam-
nat\ pentru omucidere din ne-

rilor în îngrijirea pacien]ilor. 
O analiz\ efectuat\ de un ju-
dec\tor pensionar de la Curtea 
Suprem\ a constatat c\ legis-
la]ia penal\ nu era conceput\ 
adecvat ca s\ gestioneze com-
plexul amalgam de erori, aba-
teri legale [i e[ecuri ale siste-
mului reprezentativ pentru 
decesele care au condus la ase-
menea acuza]ii. 

Guvernul neozeelandez, 
prin Amendamentul la Legea 
Crimelor din 1997, a dat un 
semnal clar c\ se impune ridi-
carea pragului pentru astfel de 
urm\riri penale.6 De atunci, 
un singur cadru medical a fost 
acuzat de omucidere din negli-
jen]\ grav\ (f\r\ s\ fie condam-
nat), iar asisten]a medical\ din 
Noua Zeeland\ pare s\ fie cel 
pu]in la fel de sigur\ ca [i cea 
din Anglia. În cele ce urmeaz\ 
reflect\m asupra diferen]elor 
dintre cele dou\ ]\ri în privin]a 
modului în care abordeaz\ pre-
judiciul neinten]ionat adus pa-
cien]ilor.

Erori ;i înc[lc[ri ale legii întrun 
sistem complex ;i adaptabil 
Unele gre[eli sunt inevitable în-
tr-un sistem complex [i adap-
tabil cum este cel medical. 

ANALIZĂ

Incriminarea	greşelilor	
neintenţionate
Rohan Ameratunga ;i colegii afirm[ c[ reforma legal[ din 
Noua Zeeland[, care a schimbat condamnarea cadrelor medicale 
pentru omucidere din neglijen’[ grav[, ofer[ o lec’ie important[ pentru 
Marea Britanie, în contexul recentului caz al lui Hadiza Bawa-Garba.

MESAJE ESENŢIALE

• Sistemele de îngrijiri medicale ar trebui s[ ofere 
un r[spuns adecvat ;i eficient pacien’ilor c[rora 
li s-a adus vreun prejudiciu neinten’ionat în 
timpul tratamentului

• Pentru a îmbun[t[’i siguran’a pacien’ilor 
trebuie s[ ne concentr[m mai mult pe înv[’at 
;i pe solu’ii decât pe pedeaps[ ;i vinov[’ie, 
recunoscând importan’a protej[rii reflec’iilor 
personale confiden’iale ;i încurajând 
comunicarea deschis[

• Conform recomand[rilor analizei William, 
Anglia are nevoie de un prag mai înalt pentru 
urm[rirea penal[ dup[ decesele ce survin în 
ciuda eforturilor de a îngriji cu con;tiinciozitate 
pacien’ii în condi’ii dificile

• Este imperios necesar s[ îmbun[t[’im mediul 
de lucru clinic ;i s[ g[sim resurse pentru 
func’ionarea spitalelor în condi’ii de siguran’[

comentarii
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Punctul nostru de vedere se ba-
zeaz\ pe premisa c\, prin defi-
ni]ie, erorile au un caracter ne-
inten]ionat. Inciden]a lor poa-
te fi redus\ prin îmbun\t\]irea 
sistemului, dar ele nu pot fi eli-
minate doar printr-un efort mai 
mare de a practica în condi]ii 
de siguran]\. Astfel, nu ne pu-
tem a[tepta la descurajarea lor 
prin urm\rirea penal\ a cuiva.7 

Înc\lcarea legii implic\ decizii, 
a[a c\ poate fi preîntâmpinat\, 
dar s-ar putea ca anumite tipuri 
de abateri (de exemplu, s\ lu-
crezi atunci când e[ti extenuat) 
s\ fie greu de evitat atunci când 
oamenii încearc\ s\-[i fac\ da-
toria într-un sistem cu resurse 
insuficiente [i suprasolicitat. 

De aceea, este necesar ca m\ -
surile de descurajare s\-i in-
clud\ [i pe cei care pot in-
fluen]a sistemul, ca directo-
rii generali [i [efii de servicii.7 9 
Multe gre[eli [i ilegalit\]i mino-
re nu au consecin]e, dar une-
ori, în special atunci când se 
acumuleaz\ mai multe erori 
(ca în modelul accidentelor 
de tip "[vai]er" al lui James 
Reason),10, 11 se ajunge la pre-
judicii grave sau la decese. Nu 
sunt disponibile date de certi-
tudine cu privire la inciden]a 
condamn\rilor, îns\ num\rul 
investiga]iilor penale [i al celor 
medico-legale a crescut sub in-
ciden]a legii engleze (nu [i a ce-
lei sco]iene) de la sfâr[itul seco-
lului trecut.12 Pare s\ fi crescut 
[i severitatea sentin]elor.13

Este important de men]ionat 
faptul c\, în Anglia, s-a accen-
tuat tot mai mult, în ultimii ani, 
îngrijorarea medicilor cu pri-
vire la riscul unei condamn\ri 
penale [i, indiferent dac\ e jus-
tificat\ sau nu, ar putea inhiba 
comunicarea deschis\ [i reflec-
tarea, sus]inând medicina de-
fensiv\. 

Pentru mul]i doctori, aceast\ 
situa]ie este echivalent\ cu 
a fi "la mila lui Dumnezeu". 
Numeroasele proteste stârni-
te de cazul Bawa-Garba arat\ 
c\ mul]i medici s-au reg\sit în 
ipostaza ei. O infrac]iune grav\ 
trebuie s\ fie îns\ recunoscut\ 
clar ca atare. Este nedrept pen-
tru oricine s\ se confrunte cu 
acuza]ii grave pentru c\ lucru-

rile au mers prost f\r\ voia sa, 
în timp ce se str\duia s\ î[i fac\ 
datoria cu con[tiinciozitate în 
condi]ii dificile. Chiar [i o sin-
gur\ condamnare nedreapt\ e 
prea mult.

Este de în]eles c\ unii mem-
bri ai societ\]ii percep altfel 
cazul de fa]\, fiind îngrijora]i 
de afirma]iile mamei lui Jack 
cu privire la faptul c\ "num\  -
rul atât de mare de gre[eli f\ -
cute de doctori]\ în acea zi 
l-a determinat pe judec\tor s\ 
o califice ca «realmente foar-
te incompetent\»."1 La fel, 
m\sura Colegiului Medicilor 
de a contesta decizia pro-
priului s\u Contencios al 
Medicilor Practicieni (de[i in-
dependent) de a o suspenda 
pe Bawa-Garba [i de a cere în 
schimb radierea ei din registrul 
medicilor a fost luat\, probabil, 
din dorin]a de a proteja popu-
la]ia de "medicii incompeten]i" 
[i de a se vedea clar pozi]ia pe 
care se situeaz\. 

Ne putem imagina c\ unui p\ -
rinte care [i-a pierdut un copil 
i-ar fi greu s\ accepte orice alt\ 
m\sur\ în afar\ de închisoare [i 
de radierea din registrul medi-
cilor. Component\ important\ 
a justi]iei, pedeapsa trebuie s\ 
fie propor]ional\ cu gradul de 
culpabilitate, iar acesta nu este 
neap\rat reflectat de verdict. 
Este necesar s\ existe posibi-
litatea reabilit\rii unui medic 
perceput de majoritatea oame-
nilor ca în general competent [i 
motivat, dar pentru care lucru-
rile au mers o dat\ foarte r\u.

Cazul ar fi trebuit s[ fie audiat 
de un juriu?
În cazurile de omucidere din 
neglijen]\ grav\, acuzarea tre-
buie s\ stabileasc\ "incontesta-
bil" c\ presupusele gre[eli ale 
acuzatului au provocat decesul. 
Aceast\ cerin]\ este unul dintre 
punctele slabe ale dreptului pe-
nal în contextul cazurilor me-
dicale complexe. Pe de o par-
te, un verdict de nevinov\]ie 
ar putea s\ sugereze c\ îngriji-

ELEMENTE DEZIRABILE ALE RĂSPUNSULUI LA PREJUDICIUL PROVOCAT NEINTENŢIONAT  
ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ

• Pacien’ii sau familiile trebuie s[ primeasc[ o informare ;i o scrisoare de scuze. Ori de câte ori este 
posibil, prejudiciul provocat de tratament va fi rezolvat f[r[ niciun cost ;i cu prioritate

• În cazurile relevante se impune plata unor compensa’ii 

• Vor fi create mecanisme adecvate pentru tragerea la r[spundere a celor responsabili de furnizarea 
îngrijirilor

• Pedepsirea poate fi necesar[,3 dar trebuie s[ fie propor’ional[ mai degrab[ cu vina moral[ a 
comportamentului decât cu efectele unor aspecte clinice complexe 

• R[spunsurile la probleme (incluzând prejudiciul adus pacientului) trebuie s[ fie rapide – sistemele 
complexe adaptabile au nevoie de ajustare repetat[ ;i rapid[ pentru a func’iona eficient, iar 
solu’iile a c[ror identificare ;i aplicare dureaz[ ani de zile nu sunt utile pentru siguran’a pacien’ilor 

• Personalul motivat care face eforturi pentru a îngriji bolnavii, adesea în condi’ii dificile, ar trebui 
s[ beneficieze mai degrab[ de o "cultur[ a drept[’ii" decât de una "f[r[ vin[" sau de o concentrare 
excesiv[ pe g[sirea "vinovatului"

Parlamentul 
neozeelan
dez a ridicat 
pragul   
pentru  
urm[rire  
penal[
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rea a fost acceptabil\ când, de 
fapt, juriul nu a putut formu-
la o concluzie ferm\ cu privire 
la rela]ia cauz\-efect. Pe de alt\ 
parte, poate fi greu de în]eles 
cum au putut ajunge la o astfel 
de concluzie.

Direc]ia dat\ juriului în pri-
vin]a acestui punct poate fi 
nuan]at\. Judec\torul Andrew 
Nicol le-a spus membrilor ju-
riului c\ puteau s\ condam-
ne dac\ erau siguri c\ gre[eli-
le acuzatei "au contribuit sem-
nificativ la moartea lui Jack ori 
i-au gr\bit considerabil dece-
sul."14 Poate c\ legea e bun\, 
dar pentru noi nu este clar 
când anume o "contribu]ie 
semnificativ\" devine cauzali-
tate indubitabil\. Juriul a be-
neficiat de dovezile exper]ilor, 
dar ace[tia au avut p\reri dife-
rite în majoritatea privin]elor. 
Oare este categoric necesar 
ca standardul "indubitabil" s\ 
aib\ ca minim\ cerin]\ alinie-
rea opiniilor cu privire la cau-
zalitate ale exper]ilor accepta]i 
de curte ca fiind credibili? 

Jura]ii s-au confruntat [i cu 
dificultatea de a stabili dac\ 
Bawa-Garba "a fost sau nu «re-
almente, extrem de incompe-
tent\»".14, 15 E[ecul ei a impli-
cat, îns\, mai mult competen]a 
decât comportamentul. Ea nu 
a ar\tat indolen]\, nici nu a lu-
crat sub influen]a substan]elor 
interzise ori a alcoolului. {i-a 

asumat îndatoriri [i responsa-
bilit\]i în plus într-un spital su-
prasolicitat, f\r\ a beneficia de 
supraveghere suficient\. 

Tipic pentru anchetele pe-
nale, s-a acordat pu]in\ aten]ie 
rolului echipei extinse sau al 
sistemului de asisten]\ medi-
cal\. Au lipsit ori au fost pre-
zentate prea pu]ine dovezi re-
feritoare la recomand\rile sau 
standardele privind dotarea 
adecvat\ cu personal, la supra-
vegherea clinic\ [i educa]io-
nal\, la reluarea programelor 
de munc\ sau la activarea rutei 
IT de incident major. Acuzarea 
[i ap\rarea au fost de acord ca 
raportul autoriat de University 
Hospitals of Leicester Trust s\ 
nu fie prezentat juriului, iar ju-
dec\torul a spus c\ exista "o li-
mit\ pân\ la care aceste aspec-
te puteau fi explorate la pro-
ces."19 Este vorba, îns\, exact 
de miezul problemei din cazul 
de fa]\, ceea ce ne ofer\ un ar-
gument în plus pentru a ne sus     - 
]ine afirma]ia c\, în mai multe 
privin]e, s-a cerut prea mult de 
la un juriu.

Rolul GMC ;i al tribunalului
Apelul f\cut de GMC (General 
Medical College – Colegiul 
Medicilor) împotriva decizi-
ei de suspendare dat\ de tri-
bunal a fost declan[atorul final 
al protestului extins din partea 
profesiei medicale [i al anali-

zei Williams. Tribunalul pare 
s\ fi avut o perspectiv\ holis-
tic\ asupra cazului [i a con-
chis c\ reabilitarea era, deopo-
triv\, posibil\ [i adecvat\. În 
schimb, GMC pare s\ fi v\zut 
în condamnarea pentru omu-
cidere din neglijen]\ grav\ o 
justificare în sine pentru radi-
erea permanent\, ceea ce este 
de în]e  les. Dac\ acest medic a 
fost atât de "incompetent" în-
cât curtea l-a g\sit vinovat de 
omucidere, de ce i s-ar permite 
s\ mai practice? 

{i totu[i, apelul reu[it al lui 
Bawa-Garba împotriva radie-
rii arat\ altceva. Ne reafirm\m 
p\rerea c\ situa]ia prezentat\ 
reflect\ inadecvarea legisla]iei 
penale pentru cazurile comple-
xe de acest gen.

R[spunsul la prejudiciul adus 
neinten’ionat pacientului în 
Noua Zeeland[
În dreptul penal codificat din 
Noua Zeeland\, standardul 
pentru omucidere din negli-
jen]\ grav\ nu este vizibil di-
ferit de cel stabilit prin pre-
cedent în dreptul comun din 
Anglia. Actualmente îns\, 
exist\ opinia c\, în majorita-
tea cazurilor, urm\rirea penal\ 
în lipsa mens rea (rea inten]ie) 
este f\r\ sens.7, 20 În cuvintele 
lui Ron Paterson, fost comisar 
pentru s\n\tate [i dizabilit\]i în 
Noua Zeeland\, "urm\rirea pe-

Abordări	ale	prejudiciului	neintenţionat	adus	pacientului	în	Noua	Zeelandă	
Ca ;i în Marea Britanie, pacien’ii din 
Noua Zeeland[ pot fi asigura’i c[ vor primi 
îngrijiri medicale pentru v[t[mare prin trata-
ment f[r[ a fi nevoie de a se ajunge la litigiu 
sau la urm[rire penal[. În plus, Comisia de 
Compensare a Accidentelor (ACC) ofer[ spri-
jin preferen’ial victimelor prejudiciilor aduse 
de tratament f[r[ solicitarea de-a ar[ta 
culpabilitatea. ”[rile nordice au sisteme simi-
lare, dar numai în Noua Zeeland[ elementul 
"nicio vin[" este explicit ;i asociat cu pier-
derea dreptului de a da pe cineva în judecat[ 
pentru v[t[mare accidental[.20, 29 

ACC analizeaz[ toate cererile de asigurare 
pentru riscul de v[t[mare viitoare ;i anun’[  
autorit[’ile competente atunci când exist[ 
un risc poten’ial pentru public.29 De aseme-
nea, investe;te activ în ini’iative menite s[ 

reduc[ frecven’a incidentelor în asisten’a 
medical[ ;i la nivel mai general.

În urma scandalului intens mediatizat 
care a condus la ancheta Cartwright,30 
guvernul neozeelandez a înfiin’at Biroul 
Comisarului pentru S[n[tate ;i Dizabilitate 
pentru a rezolva deficien’ele legate de 
responsabilitatea fa’[ de pacien’i. A fost 
elaborat un cod al drepturilor pacientului.31 
Sunt pu;i la dispozi’ia pacien’ilor avoca’i 
care îi pot asista în situa’ia depunerii unei 
reclama’ii. Comisarul poate investiga orice 
cadru medical, ca ;i institu’iile ce ofer[ 
îngrijiri de s[n[tate, în principal sub forma 
unui interogatoriu. 

A;a s-a ajuns la un r[spuns la reclama’ii 
mai orientat spre sisteme. Comisarul poate 
g[si medici, directori sau institu’ii care nu 

respect[ codul ;i are dreptul de a-i trimite la 
alte autorit[’i, precum consiliul competent 
;i/sau poli’ia.

În 2010, guvernul a înfiin’at o Comisie a 
Calit[’ii ;i Siguran’ei în S[n[tate, pentru a 
promova îmbun[t[’irea calit[’ii în sectorul 
de îngrijiri medicale ;i în cel de dizabilit[’i. 
Printre altele, comisia coordoneaz[ un pro-
gram na’ional de raportare a evenimentelor 
adverse grave. Aceast[ raportare ;i analizele 
asociate ale cazurilor sunt sus’inute, în unele 
circumstan’e, de dreptul legal la activit[’i de 
asigurare a calit[’ii, dar în cea mai mare par-
te se desf[;oar[ într-o atmosfer[ caracteri-
zat[ prin încrederea c[, în cadrul unei culturi 
echitabile, vor fi respectate atât informarea 
deschis[ cât ;i procedurile de analiz[ a 
cauzei principale.
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nal\ are un rol limitat în ceea 
ce prive[te responsabilitatea 
pentru prejudiciul adus în mod 
neinten]ionat pacientului, iar 
reabilitarea este un obiectiv im-
portant în rezolvarea deficien- 
]elor medicilor individuali."20, 12

De-a lungul multor ani, 
Noua Zeeland\ a creat trep-
tat o strategie organiza]ional\ 
[i legislativ\ tot mai modern\ 
pentru furnizarea [i reglemen-
tarea asisten]ei medicale, care 
a ajuns s\ asigure responsabi-
litatea tuturor acelora care lu-
creaz\ în sector (de la directori 
pân\ la medicii din prima li-
nie), promovând concomitent 
calitatea [i siguran]a îngrijirilor 
de s\n\tate (caseta de mai sus).

Noua Zeeland\ are legi stric-
te de s\n\tate [i siguran]\, im-
plicând responsabilitatea direc-
torilor oganiza]iilor de a ofe-
ri condi]ii de siguran]\ la locul 
de munc\. Exist\ dou\ sindi-
cate puternice – NZ Resident 
Doctors’ Association (Asocia]ia 
Medicilor Reziden]i din Noua 
Zeeland\) [i Association of 
Salaried Medical Specialists 
(Asocia]ia Medicilor Speciali[ti 
Salaria]i) – care reprezint\ me-
dici reziden]i [i, respectiv, spe-
ciali[ti. Acestea au contribuit la 
crearea de protec]ii solide con-
tractuale, ca un zid de ap\rare 
împotriva practicilor de angaja-
re riscante.

În mod clar, condi]iile clini-
ce de lucru pentru me-
dicii tineri [i func]iona-
rea global\ a trustului au 
fost factorii esen]iali în 
acest caz. 

Din p\cate, situa]ia  
medicilor tineri nu 
este perfect\ în Noua 
Zeeland\; de exemplu, 
fenomenul intimid\rii 
a stârnit, recent, mult\ 
îngrijorare, iar dovezi-
le empirice sugereaz\ 
c\ reziden]ii din unele 
specialit\]i se simt obli-
ga]i s\ dep\[easc\ limi-
tele acceptate ale pro-
gramului de lucru. 

Credem îns\ c\ exist\ m\car o 
atitudine angajant\ a consultan -
  ]ilor în direc]ia asigur\rii unei 
supravegheri adecvate, ca fun-
dament pentru o medicin\ de 
înalt\ calitate.

Dup\ p\rerea noastr\, acela[i 
lucru poate fi spus despre cele 
mai multe spitale din Marea 
Britanie [i am constatat c\ [i în 
Noua Zeeland\ apar cazuri izo-
late de e[ec în îngrijirea paci-
en]ilor. În definitiv, observa]ia 
noastr\ se refer\ la cultur\ [i nu 
în]elegem cum anume teama 
de o condamnare nedreapt\ 
pentru omucidere din negli-
jen]\ grav\ ar putea fi de aju-
tor în dezvoltarea unei culturi 
a competen]ei centrat\ pe paci-
ent în oricare din ]\rile lumii – 
indiferent dac\ acea team\ este 
justificat\ ori nu.

Reducerea prejudiciului 
Jack ar fi trebuit s\ primeasc\ 
îngrijiri mai bune, indiferent 
dac\ acestea ar fi avut un alt re-
zultat sau nu. În general, cel 
mai adecvat r\spuns la prejudi-
ciul iatrogen este de a-i reduce 
în primul rând apari]ia. 

Nici Noua Zeeland\, nici 
Marea Britanie nu duc lips\ 
de ghiduri relevante.21 La ni-
vel global, dificultatea con-
st\ în transpunerea lor în 
practic\ [i în a face totul 
a[a cum e cel mai bine pen-
tru pacien]i.22, 23 Pentru a îm-

bun\t\]i calitatea ([i, prin 
urmare, siguran]a) îngriji-
rii tuturor pacien]ilor este 
esen]ial s\ fie consolidat\ 
cultura siguran]ei, care s\ 
implice pe toat\ lumea, 
de la ministrul s\n\t\]ii 
pân\ la cel mai tân\r me-
dic din prima linie a asis-
ten-]ei medicale. E greu 
de imaginat cum ar fi po-
sibil ca atât de costisitoa-
rele [i îndelungate pro-
ceduri penale [i discipli-
nare comentate aici s\ 
sus]in\ o astfel de cultur\ 
ori s\ realizeze orice alt 
obiectiv valoros.24 

Autorizarea, de c\tre minis-
trul secretar al s\n\t\]ii din 
Anglia, a unei revizuiri rapi-
de a politicii privitoare la om-
uciderea din neglijen]\ grav\ 
reflect\ aceast\ preocupare. 
Raportul Williams a f\cut nu-
meroase recomand\ri destinate 
îmbun\t\   ]irii siguran]ei pacien -
  ]ilor, ab\  tând astfel aten]ia de 
la învinov\]ire.2 Documentul a 
mai recomandat s\ fie stabilit\ 
"o pozi]ie clar\ [i permanent\ 
fa]\ de legea privitoare la om-
uciderea din neglijen]\ grav\" 
[i s\ fie luate m\surile necesa-
re pentru a asigura în]elegerea 
[i aplicarea constant\ a acestei 
pozi]ii atunci când se ia decizia 
urm\  ririi penale. De asemenea, 
a propus adoptarea unei legis-
la]ii pentru ca GMC s\ nu mai 
aib\ dreptul de a face recurs la 
decizia tribunalului profesional 
independent, precum [i schim-
 b\ri menite s\ îmbun\t\]easc\ 
standardele [i concordan]a do-
vezilor exper]ilor, pentru a le 
proteja [i a le spori valoarea. 

A[a cum Amendamentul la 
Legea Crimelor din 1997 a dat 
un semnal clar c\ se impune o 
schimbare în politic\ privind 
poli]ia [i procurorii publici 
din Noua Zeeland\, raportul 
Williams semnaleaz\ aceea[i 
direc]ie pozitiv\ în Anglia. 
Facem apel la legiuitori [i la 
deciden]ii politici pentru a-i a-
plica urgent recomand\rile.

Rohan Ameratunga, imunolog pentru 
adul’i ;i copii, Auckland City Hospital 
and University of Auckland, New 
Zealand 
rohana@adhb.govt.nz

Hilary Klonin, medic specialist 
anestezist pediatru, Department of 
Paediatrics, Hull Royal Infirmary 

Jenny Vaughan, medic specialist 
neurolog, Ealing Hospital, North-West 
London Healthcare NHS Trust 

Alan Merry, medic anestezist ;i 
prodecan, Auckland City Hospital and 
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Jonathan Cusack, conferen’iar 
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Criminalisation of unintentional errors 
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Cel mai bun 
r[spunsla 
prejudiciul 
iatrogen 
este  de ai 
reduce în 
primul rând 
apari’ia 
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PERSPECTIVĂ APROFUNDATĂ  David Oliver

Pot	fi	medicii	prea	politizaţi?
Parlamentarul conservator Johnny Mercer, un fost 
ofi]er de armat\, are temerea c\ medicii au devenit 
"prea politiza]i." În cadrul unui interviu luat de revis-
ta Health Service Journal în decembrie 2018, s-a decla-
rat "realmente îngrijorat" de faptul c\ aceast\ politizare 
a dus la un "comportament lipsit de profesionalism" [i a 
început s\ "afecteze îngrijirea pacientului." 

Mercer nu a furnizat exemple; doar a amintit de vizi-
ta la o [coal\ unde copilul unui medic generalist i-ar fi 
spus: "Tat\l meu a zis c\ Tories (conservatorii) omoar\ 
mai mul]i oameni decât cancerul."

A[ vrea s\ contrazic no]iunea c\ medicii pot fi cumva 
"prea politiza]i." Doctorii au o  tradi]ie îndelungat\ [i no-
bil\ de influen]are a politicii care afecteaz\ s\n\tatea po-
pula]iei. Gândi]i-v\ la activitatea lui Julian Tudor-Hart, 
a lui Douglas Black sau a lui Michael Marmot cu privi-
re la inegalit\]ile din s\n\tate, la campaniile medicilor le-
gate de fumat, poluare, tuberculoz\, de politica alcoolu-
lui ori de crearea unei strategii na]ionale pentru demen]\ 
[i la apelurile bazate pe dovezi pentru decriminalizarea 
drogurilor. 

Exper]i cu calificare medical\ au stabilit corect riscu-
rile pe care le prezint\ Brexit-ul pentru furnizarea îngri-
jirilor medicale [i politica s\n\t\]ii publice. De ce nu ar 
fi f\cut-o? Un atare mod de implicare pentru îmbun\t\   -
  ]irea s\n\t\]ii popula]iei [i a serviciilor medicale trebuie 
s\ se afle în centrul valorilor noastre – fiind esen]ial pen-
tru rolul nostru în rela]ia medic-pacient sau în dezvolta-
rea practicii bazate pe dovezi.

De asemenea, pentru organiza]iile care reprezint\ me-
dicii este absolut legitim s\ încerce s\ influen]eze politica 
guvernului sau s\ o conteste. British Medical Association 
(BMA – Asocia]ia Medical\ Britanic\) î[i sus]ine mem-
brii, semnaleaz\ problemele for]ei de munc\ medicale [i 
încearc\ s\ influen]eze politica privitoare la finan]area, 
priorit\]ile [i personalul sistemului de s\n\tate public 
britanic (National Health System – NHS). Ca organiza -
  ]ii caritabile înregistrate, colegiile medicale regale [i so-
ciet\]ile speciali[tilor au tendin]a de-a evita pozi]ionarea 
politic\ f\]i[\, dar au roluri esen]iale în influen]area [i 
modelarea politicii relevante pentru asisten]a medical\.

Unii medici, ca [efii de sec]ii, directorii clinicilor 
na]ionale sau conduc\torii programelor de îmbun\t\]i- 
re na ]io nal\, au [i func]ii de consultan]\ [i de conduce-
re în guvern [i în forurile lui independente. În plus, ca 
lideri locali în grupurile de autorizare a serviciilor me-
dicale din sectorul clinic sau în sistemele de îngrijiri in-
tegrate, doctorii au un rol legitim în influen]area politi-
cii [i a politicienilor locali. Ei sunt [i cet\]eni priva]i, cu 
acela[i drept ca orice membru al scoiet\]ii de a sus]ine 

un partid ori de-a activa în cadrul lui, s\ fie consilieri sau 
parlamentari [i s\-î[i exprime opiniile pe platformele pu-
blice.

Doctorii formeaz\ al doilea grup de personal ca 
m\  rime din serviciile medicale, a[a c\ au un rol im-
portant într-o organiza]ie care cheltuie[te circa 
124 de miliarde £ din banii pl\titorilor de taxe pe an 
[i are circa 1,2 milioane de angaja]i. Acest grup este 
subiectul unei monitoriz\ri ministeriale intense [i a 
dezbaterilor dintre partide. Finan]area, prestarea [i 
perfor    man]a sunt intens politice.

Nu [tiu sigur ce a vrut s\ spun\ Mercer prin "prea po-
litizat." Cel mai probabil s-a gândit c\, în mod special, 
"contest\ prea mult politica guvernului." Dat fiind faptul 
c\ asisten]ii medicali [i medicii se afl\ pe primul loc în 
tabelul Ipsos MORI al încrederii publice în profesii – iar 
politicienii pe al doilea de jos – contestarea este un spin 
sup\r\tor în coasta guvernului. Ceea ce nu înseamn\ c\ 
trebuie s\ ne oprim.

David Oliver este medic specialist în geriatrie ;I  
medicin[ general[ acut[,  
Berkshiredavidoliver372@googlemail.com

ACUTE PERSPECTIVE David Oliver  
Can doctors be too politicised?
A se cita: BMJ 2019;364:l8
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OPINIE PERSONALĂ  Rhonda Acholonu, Christina Mangurian şi Eleni Linos

Putem	opri	inegalitatea	de	gen	şi	
hărţuirea	sexuală	în	medicină?
Medicii femei solicit[ ca locurile de munc[ s[ ofere mai mult[ siguran’[ ;i egalitate atât pentru binele 
colegilor de breasl[ cât ;i pentru cel al pacien’ilor 

A ap\rut de curând Time’s Up Healthcare, a c\rei misi-
une este de a garanta siguran]a, echitabilitatea [i respec-
tabilitatea locurilor noastre de munc\. Aceasta se întâm-
pl\ într-un moment unic în istorie. În 2017, Association 
of American Medical Colleges (Asocia]ia Colegiilor 
Medicale Americane) a semnalat un fapt f\r\ precedent, 
[i anume, c\ la facult\]ile de medicin\ din SUA s-au în-
scris mai multe femei decât b\rba]i. 

Un an mai târziu, National Academies of Science, 
Engineering, and Medicine (Academiile Na]ionale de 
{tiin]\, Inginerie [i Medicin\) au publicat un raport cu 
privire la obiceiul h\r]uirii sexuale în institu]iile acade-
mice. Acesta ar\ta c\ h\r]uirea sexual\ este un feno-
men obi[nuit în toate domeniile [tiin]ifice, având cea 
mai mare prevalen]\ în medicin\. Aproape 50% dintre 
studentele mediciniste se confrunt\ cu h\r]uirea sexual\ 
chiar înainte de a-[i începe cariera. În plus, peste un sfert 
dintre asistentele medicale au suferit h\r]uire sexual\, 
peste o treime au fost agresate fizic la locul de munc\ [i 
aproape dou\ treimi au suportat abuzuri verbale.

Time’s Up Healthcare a fost fondat de 50 de femei 
[i peste o duzin\ de consultan]i. Include un grup di-
vers de femei cu func]ii de conducere în medicin\, în-
grijiri medicale, farmacie, cercetare [i administra]ia asis-
ten]ei medicale din SUA. Este afiliat la Time’s Up, o 

organiza]ie cu parteneri în diferite sectoare, anima]i de 
dorin]a ferm\ de a se implica în aplicarea unor m\suri 
de stimulare a schimb\rii [i a echit\]ii. Diversitatea din 
Time’s Up Healthcare’s se extinde dincolo de func]iile 
pe care le ocup\ oamenii, incluzând reprezentarea la ni-
vel de ras\, etnicitate, orientare sexual\ [i identitate de 
gen. Obiectivul principal este de-a atrage aten]ia asupra 
inegalit\]ilor de gen [i a h\r]uirii sexuale [i de a face apel 
la organiza]ii [i conduc\torii lor pentru ac]iona în vede-
rea rezolv\rii acestor probleme sistemice.

Dinamica inegal[ a puterii 
Time’s Up Healthcare se axeaz\ nu numai pe h\r]uirea 
sexual\, ci [i pe discriminarea de gen. Având în vedere 
faptul c\ ambele sunt generate de dinamica inegal\ a pu-
terii, aceste probleme sunt mai grave pentru femeile din 
minorit\]ile etnice sau pentru cele care apar]in altor gru-
puri marginalizate. 

Una dintre cele mai clare manifest\ri ale discrimin\ -
rii este remunerarea. În medie, medicii femei câ[tig\ 
mai pu]in decât cei de sex masculin, chiar dup\ contro-
larea unor factori ca educa]ia, experien]a [i productivi-
tatea. Situa]ia e valabil\ în cadrul întregului sistem al în-
grijirilor de s\n\tate. În SUA de exemplu, salariul mediu 
al asisten]ilor b\rba]i este cu 5 000 $ (3 781 £) mai mare 

Suntem 
singurii în 
m[sur[ s[ 
sus’inem 
efortul 
necesar 
g[sirii unor 
solu’ii 
sistemice 
pentru 
combaterea 
h[r’uirii 
sexuale
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decât cel al femeilor, de[i acestea din urm\ constituie 
aproape 90% din aceast\ categorie de personal sanitar.

Este important de notat c\ Time’s Up Healthcare di-
fer\ de alte ini]iative ale Time’s Up în trei privin]e esen   -
 ]iale. În primul rând, cadrele medicale sunt expuse riscu-
lui de h\r]uire nu numai de c\tre colegi, ci [i de c\tre pa-
cien]i. Într-un recent sondaj britanic, la care au participat 
790 de medici, a fost semnalat faptul c\, adesea, h\r]ui-
torii erau pacien]i (32%) sau rude ale acestora (11%). Se 
creaz\, astfel, o inevitabil\ tensiune între exercitarea ro-
lului profesional, concretizat în îngrijirea pacien]ilor, [i 
siguran]a personal\. Este foarte important s\ se studieze 
mai aprofundat ce impact poate avea o asemenea tensiu-
ne asupra s\n\t\]ii mintale, a ratelor st\rii de epuizare [i 
a satisfac]iei în carier\.

În al doilea rând, multe cadre medicale se speciali-
zeaz\ în îngrijirea direct\, fizic\ [i mintal\, a victimelor 
h\r]uirii sau agresiunii sexuale, [i de aceea cunosc dis-
ponibilitatea resurselor [i sistemele de asisten]\. Ca ex-
per]i în tratamentul bazat pe dovezi, suntem singurii în 
m\sur\ s\ sus]inem dialogul [i efortul de care este nevo-
ie pentru a g\si solu]ii sistemice de combatere a h\r]ui-
rii sexuale la locul nostru de munc\, [i dincolo de peri-
metrul lui. 

În al treilea rând, rezolvarea problemelor legate de in-
egalitatea de gen [i de h\r]uire are beneficii poten]iale 
nu numai pentru femeile afectate, ci [i pentru întregul 
sistem [i pentru pacien]i. 

Parteneri egali
S-a demonstrat – în repetate rânduri – c\ diversitatea 
for]ei de munc\ este benefic\ pentru cercetare [i pentru 
îngrijirea pacientului. Furnizorii de servicii medicale la 
care femeile sunt parteneri egali reflect\ mai fidel popu-
la]ia pacien]ilor, oferind îngrijiri inovatoare, de înalt\ ca-
litate, centrate pe pacient. 

Indubitabil, lansarea Time’s Up Healthcare va atra-
ge aten]ia asupra dificult\]ilor cu care se confrunt\ feme-
ile angajate în asisten]a medical\, îns\ nu este suficient\ 
doar con[tientizarea acestui fapt, ci e timpul s\ g\sim 
solu]ii sistemice pentru a combate inegalit\]ile de gen în 
cadrul for]ei de munc\. Iar acum e momentul oportun. 
Avem aceast\ datorie fa]\ de pacien]ii [i colegii no[tri, 
ca [i fa]\ de propria profesie în integralitatea ei.

Rhonda Acholonu, cofondator  
Christina Mangurian,  
membru al Time's Up Healthcare

Eleni Linos, profesor de dermatologie ;i s[n[tate, cercetare ;i politic[, 
Stanford University  
linos@stanford.edu

PERSONAL VIEW  
Can we stop gender inequality and harassment in medicine?
A se cita: BMJ 2019;364:l987

OPINIE BMJ  Richard Thorley

Reciclarea	în	spitale:	oare	nu	am	
putea	face	mai	mult?
Poluarea oceanelor noastre cu plastice [i distrugerea p\ -
durilor P\mântului pentru a face produse din hârtie are 
implica]ii uria[e pentru planeta noastr\ [i pentru s\n\ta-
tea oamenilor. Reciclarea nu mai este o simpl\ ac]iune 
l\udabil\, ci e de a[teptat s\-i d\m curs cu to]ii. Atunci 
de ce este atât de pu]in vizibil\ în spitale?

Mediul medical are un poten]ial masiv de a reduce 
de[eurile [i de a intensifica reciclarea. Îns\, în timp ce 
restul societ\]ii a reu[it, într-o oarecare m\sur\, s\ fruc-
tifice încerc\rile de limitare a cantit\]ii de de[euri trimi-
se la groapa de gunoi, practicile din spitalele noastre nu 
s-au schimbat prea mult. Recent, în timp ce introduceam 
o canul\ intravenoas\, un pacient a avut un comentariu 
cu privire la cantitatea de ambalaj aruncat. Atunci când 
sunt efectuate proceduri sterile, mai extinse, volumul 
de[eurilor este [i mai mare.
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Ambalajele produselor medicale, ca [i cele ale alimen-
telor [i ale altor produse comerciale trebuie s\ fie redu-
se [i, dac\ este posibil, s\ fie confec]ionate din materia-
le durabile [i reciclabile. Aceasta nu se va întâmpla, îns\, 
f\r\ a le oferi produc\torilor stimulente. Atunci când se 
achizi]ioneaz\ produse medicale este necesar s\ se ]in\ 
seama [i de impactul asupra mediului, pe lâng\ eficacita-
te [i cost.

Tipic, o sal\ de tratamente din sec]ie are co[uri sepa-
rate pentru de[euri ascu]ite, infec]ioase, clinice [i artico-
le menajere, dar numai rareori exist\ [i un co[ de gunoi 
reciclabil. Oare am putea s\ le avem pe toate? Se impu-
ne reciclarea materialelor care sunt deja reciclabile; când 
avem o alternativ\, nu exist\ scuze pentru umplerea gro-
pilor de gunoi sau a incineratoarelor.

Bineîn]eles, nu numai de[eurile medicale pot fi recicla-
te. În diverse locuri publice ne a[tept\m s\ vedem co[uri 
de gunoi reciclabil al\turi de cele conven]ionale. Totu[i, 

din câte am v\zut, multe spitale nici m\car nu pot gestio-
na a[a ceva. Situa]ia nu mai poate r\mâne a[a: nu exist\ 
niciun motiv s\ nu avem co[uri de gunoi reciclabil în 
toate s\lile de a[teptare [i pe coridoarele din spital, a[a 
cum avem în parcuri ori în centrele comerciale.

Pentru actuala genera]ie de medici nu pot exista pro-
bleme mai importante pentru s\n\tatea omenirii de-
cât schimbarea climei [i poluarea. Reciclarea joac\ un 
rol în combaterea acestor probleme. Este prea târziu s\ 
mai d\m un exemplu, gospod\riile [i întreprinderile din 
toat\ ]ara o fac deja. Trebuie s\ recuper\m decalajul.

Richard Thorley este medic stagiar la Royal Cornwall Hospital,  
Truro, UK

BMJ OPINION Richard Thorley  
Recycling in hospitals: couldn’t we do better?
A se cita: BMJ 2019;365:22-23.
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LA ZI ÎN PRACTICA CLINICĂ

Pertussis (tusea convulsivă) 
Dipesh P Gopal,1 John Barber,2 Daniel Toeg3

Cât de frecventă este?

Pertussis afecteaz\ în fiecare an aproape 
24 de milioane de copii mai mici de cinci ani 
[i provoac\ în cadrul acestui grup de vârst\ 
160 000 de decese.4, 5 Vârful inciden]ei se 
observ\ la cei sub [ase luni.6 Cauza poate fi 
vaccinarea în ultima parte a acestei perioade 
de [ase luni sau dup\ aceea. În Regatul Unit [i 
în Australia, care au un program de vaccinare 
primar\ accelerat\ la dou\, trei [i patru luni, 
inciden]a [i rata spitaliz\rii sunt mai ridicate 
la copiii cu vârsta sub trei luni în compara]ie 
cu bebelu[ii mai mari.7 Mortalitatea este 
ridicat\ în acest grup,1, 8, 9 posibil din cauza 
unui sistem imun imatur [i a unei imuniz\ri 
primare incomplete.10

Circa 3% dintre adul]ii care se prezint\ cu 
tuse acut\ în asisten]a primar\ european\ 
au infec]ie cu pertussis.3 Au fost înregistrate 
epidemii de pertussis la intervaluri de 
doi pân\ la cinci ani, în special în rândul 
adolescen]ilor [i al adul]ilor.11 Un risc 
accentuat îl au persoanele cu exces ponderal 
sau obeze [i cele cu afec]iuni respiratorii 
preexistente, precum boala pulmonar\ 
obstructiv\ cronic\ (BPOC) ori astmul.12 1

Cum se prezintă pacienţii?

Dup\ o perioad\ de incubare de patru pân\ la 
21 de zile de la momentul expunerii, pacien]ii 
se prezint\ cu simptomele unei infec]ii de 
tract respirator superior (coriz\, febr\ joas\ 
[i tuse),5, 15 succedate de semnele clasice ale 
infec]iei cu pertussis: paroxisme de tuse, cu 
zgomot strident caracteristic inspirator [i v\
rs\turi,15 ce pot dura pân\ la 10 s\pt\mâni, 
urmate de vindecare. Tusea poate fi u[oar\ 
sau sever\. Boala poate avea o durat\ de pân\ 
la trei luni [i este denumit\ colocvial "tusea de 
100 de zile".16 Figura 1 prezint\ evolu]ia tipic\ 
a infec]iei cu pertussis.

Pertussis (tusea convulsiv[) este provocat[ de bacteria Gram negativ[ 
Bordetella pertussis.1 Este transmis[ prin pic[turi aerogene ;i e foarte 
contagioas[.2 Diagnosticul este adesea întârziat sau omis,3 pentru c[ 
prezentarea este similar[ cu cea a unei infec’ii virale a tractului respirator 
superior ;i poate fi uneori atipic[.2

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Suspecta’i pertussis la pacien’ii cu istoric de dou[ s[pt[mâni de 
tuse paroxistic[, v[rs[turi dup[ tuse, zgomot strident inspirator 
;i f[r[ febr[ sau care au fost în contact cu o persoan[ cu pertussis 
confirmat 

• Imunizarea nu garanteaz[ protec’ia, cât[ vreme eficien’a 
vaccinului scade în timp

• Antibioticele administrate în primele 21 de zile de boal[ pot 
preveni transmiterea, dar tusea va dura, probabil, pân[ la trei luni 
;i nu exist[ tratamente recomandate pentru ea

• Lua’i în considerare internarea dac[ pacientul fie nu prezint[ o 
stare clinic[ bun[, fie are vârsta sub ;ase luni, când mortalitatea 
este mai mare

• Raporta’i cazurile suspectate ;i confirmate de pertussis la 
agen’iile locale de s[n[tate public[ pentru a ini’ia m[surile de 
control al infec’iei

• Oferi’i vaccinarea pentru pertussis femeilor gravide în al doilea sau 
al treilea trimestru de sarcin[, pentru c[ poate furniza imunitate 
pasiv[ nou-n[scu’ilor ;i sugarilor

1Centre for Primary Care and Public Health,  
Barts and The London School of Medicine & Dentistry
2Research Department of Primary Care and Population Health,  
University College London Medical School (Royal Free Campus) 
3Caversham Group Practice, London 
Coresponden’a la:  D P Gopal 
d.gopal@qmul.ac.uk

educaţie

Criterii clinice pentru diagnosticul infec’iei cu pertussis24 26

Tuse care dureaz[ de minimum dou[ s[pt[mâni, asociat[ cu cel pu’in unul 
dintre simptomele urm[toare:
• Paroxisme sau accese de tuse

• Zgomot strident inspirator

• V[rs[turi dup[ tuse, f[r[ alt[ cauz[ aparent[

• Apnee cu ori f[r[ cianoz[ la copiii cu vârsta sub un an
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Managementul suspiciunii de pertussisRezumat vizual 

Diagnosticul infec’iei cu pertussis, cunoscut[ ca tusea convulsiv[, este frecvent 
întârziat. Aceasta se întâmpl[ din cauz[ c[ simptomele sunt similare cu cele ale 
unei infec’ii virale de tract respirator superior ;i pot ap[rea la copiii ;i adul’ii cu 
vaccinare par’ial[ sau chiar complet[. Managementul este sintetizat mai jos ;i 
depinde de punerea diagnosticului în fereastra de 21 de zile în care antibioticele 
pot fi utile în preven’ia transmiterii.

Lua’i în considerare diagnosticul de pertussis 
la orice pacient, dac[ fie unul ori mai multe din 
urm[toarele simptome sunt prezente de 14 sau 
mai multe zile, fie a existat expunere recent[ la 

un caz confirmat de tuse convulsiv[

Prescrie’i tratament înaintea rezultatelor 
pozitive la teste, de exemplu:

Recomandarea de a nu frecventa sau 
lucra în:

Lua’i în considerare antibioticele pentru 
contac’ii apropia’i, dac[ debutul bolii la 

cazul index a fost < 21 de zile

Informa’i agen’iile locale 
pentru comunicarea 

cazurilor sau pentru a 
primi îndrum[ri dac[  

este nevoie
Vaccinarea contac’ilor apropia’i 
;i a pacien’ilor nevaccina’i sau 

vaccina’i par’ial, dup[ vindecare 
complet[

Gravidelor ar trebui 
s[ li se prescrie 
vaccinarea în al doilea 
;i al treilea trimestru 

Tusea ;i paroxismele de tuse

V[rs[turi dup[ tuseZgomot caracteristic 
inspirator

Cultur[

Reac’ia de polimerizare în lan’ (PCR) 

SEROLOGIE 

apar semne de 
complica’ii, ca apneea  

sau pneumonia

21 de zile de 
la debutul 

simptomelor

Femeile gravide 
cu peste 32 de 

s[pt[mâni de gesta’ie

48 de ore de la începerea 
antibioticelor

Persoanele cu boli respiratorii 
sau cu imunodeficien’[

Apneea la copiii 
sub un an 

Claritromicin[

Copiii sub un an 
imuniza’i par’ial

zile

zile

Gr[dini’e :coli Institu’ii 
medicale

Azitromicin[

vârsta este sub 
;ase luni

Eritromicin[
Lua’i în calcul internarea dac[:

Rezultate fals negative 
posibile dup[ trei s[pt[mâni 

de la debutul bolii
A se efectua dac[ a trecut  

≥ un an de la data imuniz[rii

Vârsta 0-3 luni

Tampon 
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sânge

Tampon 
nazal
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Tampon 
faringian

Tampon din 
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Tampon 
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4+ luni

Durata carantinei

Sc[derea sensibilit[’ii ;i cre;terea 
ratei rezultatelor fals pozitive dup[ 

patru s[pt[mâni de la debut 

Ave’i în vedere antibioticele ;i 
la persoanele care locuiesc sau 

lucreaz[ împreun[ cu oricare  
din cei de mai sus

Sau  expunere recent[ la un caz confirmat de  
tuse convulsiv[

Pentru femeile gravide în 
ultima lun[ de sarcin[: 

Istoric ;i examinare
Chimioprofilaxia

Carantin[ Contac’i apropia’i

Protec’ia 
s[n[t[’ii 

Vaccinare

Testarea
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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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nat programul de vaccinare, presupunându-se 
c\ aceasta le confer\ imunitate pe via]\. 

Suspecta]i pertussis la pacien]ii cu tr\s\  turi 
caracteristice (g\si]i criteriile clinice în ca-
set\). Manifestarea simptomelor timp de cel 
pu]in dou\ s\pt\mâni este util\, dar nu esen- 
]ial\, pentru a pune un diagnostic.27, 28 Prezen  -
  ]a v\rs\turilor dup\ tuse [i a zgomotului stri-
dent inspirator la adul]i cre[te probabilitatea 
de pertussis (sensibilitate 30-33%, specifici-
tate 78-80%).29 În schimb, absen]a tusei pa-
roxistice ori prezen]a febrei o exclud (sensi-
bilitate 82-93%, specificitate 19-21%). La co-
pii, v\rs\turile ulterioare tusei au fost mai 
pu]in utile în punerea unui diagnostic clinic 
(sensibilitate 60%, specificitate 66%).

Ce alte diagnostice trebuie să avem în 
vedere?

Lua]i în considerare alte boli ce provoac\ tuse 
acut\ (>opt s\pt\mâni). Infec]iile respiratorii 
se prezint\ acut [i sunt deseori asociate cu alte 
simptome, ca producerea de sput\ purulent\ 
[i febra. Astmul, varianta cu tuse a astmului, 
fibroza chistic\ [i infec]ia cu Mycoplasma sau 
cu adenovirus pot provoca tuse cronic\.30, 31 
{i unele afec]iuni nerespiratorii, ca rinita 

Uneori, pacien]ii se prezint\ cu simptome 
atipice,2, 18, 19 precum dispnee, [uierat,20 febr\, 
înro[ire brusc\ a fe]ei [i stridor la copii, diaree 
[i dificult\]i de al\ptare la sugari.21 La adul]i 
pot ap\rea accese de str\nut, transpira]ii, r\ -
gu[eal\, cefalee, tulbur\ri de somn, sc\dere 
ponderal\ [i oboseal\.22, 23

Cum este diagnosticată?

Diagnosticul clinic este adesea dificil, din cau-
za simptomelor similare cu cele ale unei infec -
  ]ii de tract respirator superior. Pacien]ii sunt 
frecvent diagnostica]i dup\ fereastra de 21 de 
zile în care antibioticele pot fi utile în preve-
nirea transmiterii. E posibil ca infec]ia cu per-
tussis s\ nu fie suspectat\ la cei care au termi-
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Fig. 1 | Diagrama frecven’ei paroxismelor de tuse zilnice în raport cu evolu’ia 
clinic[ a infec’iei cu pertussis17 
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Fig. 2 | Sensibilit[’ile 
relative ale 
diagnosticului prin 
cultur[ (verde), reac’ia 
de polimerizare în 
lan’ (PCR) (albastru), 
diagnosticul clinic 
(portocaliu) ;i serologia 
(ro;u), precum ;i în 
timpul diferitelor 
stadii ale infec’iei cu 
B. pertussis. Pentru mai 
mult[ claritate, au fost 
idealizate sensibilit[’ile 
reprezentate.33 
Reproduse cu permisiunea 
Societ[’ii Americane de 
Microbiologie

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA 
PREZENTULUI ARTICOL

Am consultat un p[rinte al c[rui copil a fost afectat de 
pertussis în perioada în care articolul era în stadiul de 
planificare ;i apoi de efectuare, iar acesta a sugerat 
s[ discut[m sechelele pe termen lung ale infec’iei cu 
pertussis. P[rintele unui copil cu pertussis a contribuit la 
perspectiva pacientului pe bmj.com. Unul dintre autori, 
care fusese afectat de pertussis, a sugerat s[ discut[m 
despre tratamentul tusei asociate.
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t\mân\.26, 43 Rezultatele test\rii sângelui 
(sensibilitate 88-92%, specificitate 98-99%),44 
salivei sau tamponului faringian (sensibilitate 
80%, specificitate 97%)45 sunt comparabile. 
Serologia nu este recomandat\ la copiii sub 
un an [i la pacien]ii vaccina]i în anul anterior, 
pentru c\ testul nu poate diferen]ia anticorpii 
indu[i de vaccin sau anticorpii materni de cei 
indu[i de infec]ie.33, 48

Care sunt riscurile? 

Copiii sub un an au un risc ridicat de mor-
talitate din cauza hipertensiunii pulmona-
re, a insuficien]ei cardiace [i a [ocului re-
zultant.1, 8, 40, 50 Copiii sunt predispu[i la deshi-
dratare [i anorexie. Rareori, au fost raportate 
convulsii [i encefalopatie.1, 15, 22, 23 Complica]i  -
ile legate de tusea acut\ includ pneumotora-
xul, aspira]ia, incontinen]a urinar\ [i riscul 
crescut de fracturi costale, în special la adul]ii 
mai vârstnici.23 Alte complica]ii pot fi sinuzita, 
pneumonia secundar\ bacterian\ [i otita.

Când să trimitem pacienţii la un consult de 
specialitate? 

Trimite]i de urgen]\ la spital copiii cu vâr-
sta sub [ase luni cu suspiciune de pertussis. 
Nu exist\ recomand\ri referitoare la trimite-
rea copiilor mai mari [i a adul]ilor cu suspi-
ciune ori diagnsotic confirmat de pertussis. 
Este prudent s\ trimitem pacien]ii cu semne 
de afectare sever\ cardiorespiratorie, inclu-
siv apnee [i cianoz\, pe cei cu boli respiratorii 
preexistente [i pe cei cu semne de complica    ]ii 
de genul deshidrat\rii, pneumoniei sau ence-
falopatiei.9 

Cum se trateaz[? 
Niciun medicament nu ofer\ ameliorare simp-
tomatic\ pentru tusea asociat\ cu pertussis. 
Antibioticele elimin\ B pertussis din nazo-
farinx [i reduc riscul de transmitere. Nu s-a 
ar\tat îns\ c\ ele ar reduce durata ori severita-
tea tusei. O analiz\ sistematic\ Cochrane nu 
a g\sit niciun beneficiu al tratamentelor cu di-
fenhidramin\ oral\, imunoglobulin\ anti-per-
tussis intravenoas\ sau cu inhala]ii cu salbu-
tamol în reducerea frecven]ei paroxismelor de 
tuse în compara]ie cu placebo.60 

Prevenirea transmiterii
Explica]i rolul antibioticelor [i ini]ia]i trata-
mentul la pacien]ii cu pertussis suspectat ori 
confirmat în decurs de 21 de zile de la debu-
tul simptomelor. Dup\ primele 21 de zile de 
boal\ sau dup\ dou\ zile de tratament cu anti-

alergic\ [i refluxul gastro-esofagian sau cel 
laringo-esofagian, se pot prezenta cu tuse.30, 31

Ce investigaţii să cerem?

Pertussis poate fi diagnosticat\ clinic, iar tes-
tele pentru diagnostic nu ar trebui s\ întârzie 
tratamentul.32 Testarea va permite confirma-
rea diagnosticului [i este util\ pentru imunoti-
pare [i supraveghere, în special în timpul unei 
epidemii. Infograficul arat\ investiga]iile reco-
mandate în func]ie de durata tusei [i de vârsta 
pacientului.33, 34 Este important\ coordonarea 
testelor cu debutul simptomelor, având în ve-
dere faptul c\ întârzierea reduce adesea preci-
zia testelor, iar un rezultat negativ al unui test 
poate fi fals lini[titor (fig. 2). 

Cultura 
Cultura microbian\ dintr-un tampon 
nazofaringian sau aspirat este cea mai bun\ 
metod\ de diagnostic pentru pertussis35 
(sensibilitate 58%, specificitate 100%).33, 36, 37 
Sensibilitatea este mai mic\ dup\ dou\ s\pt\ -
mâni de boal\ [i la persoanele mai în vârst\, 
din cauza sc\derii înc\rc\turii bacteriene.33, 38 
Probele din saliv\ sunt mai pu]in sigure, din 
cauza riscului de contaminare microbian\.33 
Cultura dureaz\, în general, 4-5 zile,36 dar se 
poate prelungi pân\ la 12 zile,33 fiind, astfel, 
cea mai lent\ modalitate de diagnostic. 

Reac’ia de polimerizare în lan’ (PCR) 
Testarea PCR a probelor nazofaringiene 
furnizeaz\ un diagnostic rapid, de obicei 
în câteva ore,32 [i are o mare sensibilitate 
(77-97%) [i specificitate (88-97%).33, 36, 37, 40 Este 
ideal s\ fie efectuat\ în primele patru s\pt\ -
mâni de boal\.38 Exist\ înc\ dubii cu privire 
la reactivitatea încruci[at\ cu alte specii de 
Bordetella [i la incapacitatea de a diferen]ia 
bacteriile vii de cele moarte, ce pot determina 
un diagnostic fals pozitiv.33, 39, 41 

Serologie 
Testarea prezen]ei IgG la toxina pertussis 
poate fi efectuat\ începând de la dou\ s\pt\ -
mâni dup\ boal\ pân\ la cea de-a opta s\p- 

APLICAREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ 

• Ce întreb[ri despre tuse le-a’i pune pacien’ilor cu simptome ce dureaz[ de cel 
pu’in dou[ s[pt[mâni? 

• Verifica’i înregistr[rile femeilor programate pentru îngrijiri antenatale în clinica 
sau în cabinetul dumneavoast[ pentru a vedea dac[ vaccinarea în timpul 
sarcinii a fost discutat[ ori recomandat[ în mod constant. 

• Aminti’i-v[ de ultima discu’ie avut[ cu un p[rinte (în numele unui copil) sau cu 
un pacient în leg[tur[ cu refuzul vaccin[rii pe baza cercet[rilor de pe Internet. 
Cum a’i explica beneficiile vaccin[rii anti pertussis? Ce resurse a’i putea folosi?
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Mai multe state cu venituri mari au trecut de 
la vaccinurile pertussis cu celule întregi la cele 
acelulare, datorit\ reactivit\]ii sc\zute [i pro-
filului mai bun al efectelor adverse. Dovezile 
despre eficien]a relativ\ [i durata imunit\]ii 
active a vaccinurilor sunt contradictorii.5, 62 
Eficien]a vaccinurilor pertussis acelulare sca-
de cu timpul,64 dup\ cum raporteaz\ câte-
va studii de tip caz-control.65-69 Protec]ia de 
scurt\ durat\ furnizat\ de vaccinare sugereaz\ 
posibilitatea infec]iilor repetate, atât la indivi-
zii imuniza]i cât [i la cei neimuniza]i. Trebuie 
explorat\ necesitatea rapelurilor de vaccin 
pertussis periodice de-a lungul vie]ii.70 

Organiza]ia Mondial\ a S\n\t\]ii re-
comand\ ca ]\rile care folosesc vaccinul 
pertussis cu celule întregi s\ le utilizeze în con-
tinuare [i s\ aib\ în vedere trecerea la vaccinul 
acelular numai dac\ pot fi asigurate [i men]i  -
nute rapelul periodic sau vaccinarea suplimen-
tar\ a femeilor gravide.5 

Vaccinarea în timpul sarcinii 
Vaccinarea pertussis în timpul sarcinii poate 
oferi imunitate pasiv\ copilului, prin transfe-
rul transplacentar de IgG înainte de imuniza-
rea primar\.72, 73 Asigura]i femeia c\ vaccina-
rea nu implic\ riscuri pentru sarcin\. 

Înc\ nu este stabilit momentul optim al imu-
niz\rii materne pentru pertussis. Studiile ob-
serva]ionale sugereaz\ c\ vaccinarea în al trei-
lea trimestru a redus infec]ia, spitalizarea [i 
mortalitatea la copiii sub un an, în compa-
ra]ie cu nevaccinarea în timpul sarcinii.74-78 
Ghidurile elaborate de Public Health England 
(S\n\tatea Public\ din Anglia)26 [i de Centers 
for Disease Control and Prevention (Centrele 
pentru Controlul [i Preven]ia Bolilor)84 reco-
mand\ vaccinarea la intervaluri de 16-32 [i, 
respectiv, de 27-36 de s\pt\mâni de gesta]ie. 
Imunizarea în al doilea trimestru este prefe-
rabil\, pentru c\ poate s\ protejeze copiii pre-
maturi, s\ permit\ transferul de anticorpi ma-
terni [i s\ fie combinat\ tehnic cu controlul de 
rutin\ antenatal.85-87 Recomanda]i vaccinarea 
în fiecare sarcin\, având în vedere faptul c\ ti-
trurile anticorpilor materni scad rapid dup\ 
na[tere.

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

CLINICAL UPDATES
Pertussis (whooping cough)
A se cita: BMJ 2019;364:l401 
G[si’i articolul la: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l401

biotic, pacien]ii nu mai sunt contagio[i.26, 57, 58 
Sunt eficiente azitromicina luat\ trei pân\ la 
cinci zile sau claritromicina ori eritromicina 
timp de [apte zile.59 Ave]i grij\ la poten]iale-
le interac]iuni ale macrolidelor cu teofilina sau 
cu warfarina pe care le iau unii pacien]i.58 Co-
trimoxazolul este indicat persoanelor cu aler-
gie la macrolide. Recomanda]i-le pacien]ilor 
care fie frecventeaz\ gr\dini]ele, [colile [i cen-
trele medicale, fie lucreaz\ în astfel de locuri 
s\ evite colectivitatea timp de 48 de ore de 
la momentul ini]ierii antibioticelor sau 21 de 
zile de la debutul simptomelor.26 Oferi]i vac-
cinare dup\ vindecarea copiilor neimuniza]i 
[i par]ial imuniza]i, cu vârsta sub 10 ani.26, 43 
Raporta]i cazurile suspecte la agen]iile loca-
le de s\n\tate public\, chiar în timp ce se a[-
teapt\ confirmarea testelor de diagnostic, pen-
tru a facilita g\sirea contac]ilor [i administra-
rea prompt\ a chimioprofilaxiei. 

Femeile gravide 
Evita]i antibioticele în primul trimestru de sar-
cin\. Pot fi recomandate mai târziu în timpul 
sarcinii, dac\ exist\ risc de transmitere la con-
tac]ii apropia]i vulnerabili. Beneficiile lor sunt 
limitate pentru femeia afectat\. Dac\ pacien-
ta este în ultima lun\ de sarcin\ se recomand\ 
eritromicina pentru a preveni transmiterea 
neonatal\.26 

Ce m[suri sunt necesare pentru contac’ii 
apropia’i ai pacientului? 
Oferi]i antibiotice contac]ilor din cas\ în pri-
mele 21 de zile de la debutul cazului index.43 
Chimioprofilaxia este recomandat\ [i altor 
contac]i apropia]i care lucreaz\ sau locuiesc 
împreun\ cu pacientul [i au un risc mare (per-
soane cu boli preexistente, ca astmul ori imu-
nodeficien]a, copii sub un an neimuniza]i sau 
par]ial imuniza]i [i femei gravide cu vârsta 
sarcinii peste 32 de s\pt\  mâni de gesta]ie).26, 43 

Încuraja]i contac]ii neimuniza]i ori par]ial 
imuniza]i cu vârste sub zece ani s\ complete-
ze schema imuniz\rii primare [i oferi]i un ra-
pel contac]ilor peste 10 ani care nu au primit o 
doz\ în ultimii cinci ani.26

Cum poate fi prevenită? 

Imunizarea primar[ 
Se estimeaz\ c\ vaccinarea a prevenit 78% din 
mortalitatea asociat\ bolii [i 1,3 milioane de 
decese în întreaga lume, probabil prin reduce-
rea inciden]ei infec]iei cu pertussis.61 În majo-
ritatea ]\rilor se efectueaz\ trei vaccin\ri pri-
mare în primele [ase luni de via]\, urmate de 
rapeluri.5, 7 
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LA ZI ÎN PRACTICA CLINICĂ

Folosirea în scopuri medicale a produselor  
pe bază de canabis şi a canabinoizilor 
Tom P Freeman,1-4 Chandni Hindocha,3-5 Sebastian F Green,4  Michael A P Bloomfield3-7

fetamina, cu numele de strad\ "ecstasy") – se 
afl\ pe Lista 1 a Reglement\rilor pentru 
abuzul de medicamente din 2001. Ele nu pot 
fi prescrise, iar cercet\rile pot fi efectuate 
numai dup\ ob]inerea unei autoriz\ri de la 
Ministerul de Interne.

Pe 1 noiembrie 2018, produsele neautorizate 
pe baz\ de canabis au fost mutate, în 
Marea Britanie, din Lista 1 în Lista 2, ceea ce 
permite prescrierea lor.1 Acest amendament 
al legisla]iei britanice a afectat unele produse, 
dar nu pe toate cele care erau deja men]ionate 
în Listele 2 sau 4. Canabinoizii nemedicinali 
sintetici (de exemplu, Spice) nu au fost 
reclasifica]i, r\mânând în Lista 1. Canabidiol 
(CBD) are riscul minim de abuz5 [i nu a fost 
niciodat\ inclus în listele din Marea Britanie.

Care sunt noutăţile cu privire la 
reglementare?

În Marea Britanie, substan]ele considerate de 
deciden]ii politici ca fiind lipsite de valoare 
me  di cal\ [i având un risc mare de abuz, – de 
exemplu MDMA (3,4-metilenedioxi-metam-

Pân[ de curând, canabisul ;i derivatele lui erau 
restric’ionate, În general, printro legisla’ie ce preciza 
c[ nu au nicio valoare medical[ ;i c[ prezint[ un 
substan’ial risc de abuz. Politica se schimb[ rapid, 
iar canabisul poate fi prescris acum pentru utilizare 
medical[ În multe ’[ri, inclusiv În Marea Britanie. 
Aceasta ofer[ posibilit[’i nsemnate pentru tratamentul 
pacien’ilor, Îns[ este necesar[ evaluarea beneficiilor 
În raport cu riscurile poten’iale. Exist[ câteva produse 
medicinale diferite, cu mecanisme de ac’iune, eficien’[ 
;i siguran’[ opuse. Folosirea lor poate deveni tot 
mai intens[ pe m[sura apari’iei unor dovezi noi ;i 
a schimb[rii politicii. Analiz[m În continuare acest 
domeniu în plin[ dezvoltare.

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Produsele pe baz[ de canabis pentru 
uz medicinal con’in canabinoizi 
deriva’i din planta canabis, incluzând 
D8-tetrahydrocannabinol (THC), canabidiol (CBD) 
sau o combina’ie de THC ;i CBD

•  THC este componentul canabisului ce provoac[ 
starea de "high", în timp ce CBD nu este 
intoxicant în dozele tipice, cele dou[ substan’e 
având mecanisme de ac’iune ;i indica’ii 
terapeutice opuse

•  Reclasificarea din 1 noiembrie 2018 permite 
prescrierea, pentru prima dat[ în Marea Britanie, 
a unor produse pe baz[ de canabis neautorizate, 
dar numai de c[tre medicii înscri;i în General 
Medical Council Specialist Register (Registrul 
Speciali;tilor din Consiliul General Medical) 

•  Indica’iile de tratament sus’inute de dovezi cu 
un grad de certitudine redus pân[ la moderat 
includ durerea cronic[, unele forme de epilepsie 
refractare la tratament, grea’a ;i v[rs[turile 
provocate de chimioterapie

•  Produsele nemedicinale cu CBD sunt legale ;i 
disponbile pe scar[ larg[ pe internet ;i de la 
comercian’ii de suplimente alimentare, dar nu 
de’in standarde de calitate ;i nu ar trebui s[ fie 
utilizate În scopuri medicinale.

Detalii complete cu privire la autori pe bmj.com
Coresponden’a la:  T Freeman 
t.p.freeman@bath.ac.uk
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timp ce CBD nu provoac\ intoxicare în dozele 
tipice. Exist\ câteva produse de uz medicinal, 
diferite ca profil THC/CBD, formul\, indica]ii 
autorizate [i condi]ii de prescriere. G\si]i 
defini]iile acceptate în glosarul de termeni 
esen]iali.

Produsele pe baz[ de canabis pentru  
uz medicinal 
Produsele pe baz\ de canabis care au fost 
incluse ini]ial în Lista 1 pot fi prescrise acum 
în Marea Britanie, pentru pacien]i identifica]i 
nominal, doar de c\tre medicii înregistra]i în 
General Medical Council Specialist Register 
(Registrul Speciali[tilor din Consiliul General 
Medical), nu [i de c\tre doctorii generali[ti.

Aceste produse nu sunt autorizate pentru 
indica]ii medicale specifice, dar sunt folosite 
f\r\ licen]\ în scopuri medicale în multe 
]\ri, iar calitatea lor este certificat\ conform 
bunei practici de fabrica]ie. Exemplele includ 
partea floral\ a plantei de canabis. Calea 
de administrare recomandat\ este printr-un 
dispozitiv vaporizator medical,9 iar fumatul 
este actualmente interzis, conform recomand\ -
rilor NHS (sistemul public de s\n\tate 
britanic).10 Extractele din planta de canabis 
(ca uleiurile de canabis, con]inând THC) sunt 
de asemenea disponibile pentru administrare 
oral\.

Unele produse pe baz\ de canabis erau 
disponibile pentru uz medicinal [i înainte 
de reclasificarea din 2018. Sativex, un spray 
oral derivat din planta de canabis, con]i -
nând THC [i CBD în propor]ie de 1:1, 
este autorizat în Marea Britanie pentru 
tratamentul spasticit\]ii în scleroza multipl\. 
Meta-analiza sugereaz\, îns\, c\ eficien]a 
sa poate fi limitat\11 [i nu este recomandat 
de National Institute for Health and Care 

Organiza]ia Mondial\ a S\n\t\]ii a propus 
reclasificarea canabisului în cadrul legisla]iei 
interna]ionale datorit\ înmul]irii dovezilor ce 
îi sus]in aplica]iile medicale.6 

Ce tipuri de produse sunt disponibile?

Planta canabis poate produce minimum 
144 de compu[i naturali, cunoscu]i sub 
denumirea de canabinoizi.7 Cei mai pe larg 
cerceta]i sunt D8-tetrahidrocanabinol (THC) 
[i CBD. THC este componentul principal al 
canabisului care produce starea de "high", în 

TERMENI ESEN”IALI 

• Canabinoid – un drog ce ac’ioneaz[ pe sistemul 
endocanabinoid. Planta de canabis sintetizeaz[ mul’i 
canabinoizi, precum THC ;i CBD

• THC – D8-tetrahidrocanabinol, un canabinoid folosit în 
scopuri medicinale ;i nemedicinale pentru efectele sale 
de intoxicare.

• CBD – canabidiol, un canabinoid cu mecanisme de 
ac’iune ;i terapeutice opuse THC. La dozele tipice nu are 
efect intoxicant. 

• Produse pe baz[ de canabis pentru uz medicinal – 
produse care con’in canabis sau canabinoizi deriva’i  
din planta de canabis (eg, THC ;i/sau CBD)

• Canabinoizii sintetici pentru uz medicinal – produse 
medicinale pe baz[ de canabinoizi  produ;i sintetic,  
ce reproduc tipic efectele THC)

• Produsele nemedicinale cu CBD – produse care con’in 
CBD, vândute pe scar[ larg[ ca remedii din plante, dar 
nereglementate ca produse medicinale

• Canabisul nemedicinal – parte din planta de canabis  
care nu este reglementat[ ca produs medicinal, folosit[ 
pe scar[ larg[ pentru efectele intoxicante

• Canabinoizii sintetici nemedicinali – droguri sintetice 
ce ac’ioneaz[ pe sistemul endocanabinoid ;i nu sunt 
recunoscute în prezent pentru uz medicinal, ca agoni;tii 
sintetici ai receptorilor canabinoizi (de exemplu, Spice)

Gestionarea solicit[rilor pentru produse pe baz[ de 
canabis ;i canabinoizi 
De luat În considerare:
• Este aceast[ indica’ie sus’inut[ de dovezile din studiile 

clinice randomizate?

• Care este profilul canabinoid al produsului medicinal 
solicitat (THC, CBD, THC+CBD)?

• Este acest produs medicinal disponibil ;i cine îl poate 
prescrie?

• Ar putea interac’iona cu alte medicamente prescrise?

• Sunt necesare precau’ii specifice pentru tineri, copii ;i 
sugari, persoane mai vârstnice, oameni cu probleme de 
s[n[tate mintal[ sau cu dizabilitate de înv[’are, gravide 
;i femei care al[pteaz[?

• Dac[ nu îi este oferit[ o re’et[, ar putea c[uta sau folosi 
acest pacient un produs medicinal f[r[ siguran’[ ;i 
certificat de calitate?
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ca medicamente. Con]inutul lor psihoactiv sau 
de THC este controlat legal, pentru a nu dep\ -
[i 0,2% în UE.8 La fel ca în cazul altor remedii 
naturiste, con]inutul declarat al preparatelor 
de CBD nemedicinale este variabil [i adesea 
inadecvat,2, 13 dep\[ind uneori limita legal\ 
de THC.13 În plus, cantitatea de CBD 
din aceste produse este, de obicei, mult 
mai mic\14, 15 decât în studiile clinice16 (de 
exemplu, 25 mg într-un produs nemedicinal 
fa]\ de 150-1 500 mg/zi în studiile clinice). 
Informa]i-i pe pacien]i c\ aceste produse cu 
CBD disponibile pe scar\ larg\ nu prezint\ 
nicio garan]ie în privin]a calit\]ii [i nu ar 
trebui s\ fie considerate medicamente.

Alte produse includ canabisul nemedicinal 
[i canabinoizii sintetici nemedicinali 
(de exemplu, Spice), care sunt în prezent 
ilegali în Marea Britanie.

De ce au produsele pe bază de canabis şi 
canabinoizii efect terapeutic  
(sau, din contră, dăunător)?

THC [i CBD au mecanisme de ac]iune 
opuse pe sistemul endocanabinoid,17, 18 care 
este bine reprezentat în sistemul nervos 
central [i periferic al mamiferelor. Aceste 
ac]iuni pot fi responsabile pentru efectele 
lor terapeutice. De exemplu, în cadrul unui 
studiu clinic referitor la schizofrenie, CBD 
a dus la cre[terea nivelului plasmatic al 
endocanabinoizilor, care s-a corelat cu gradul 
de ameliorare a simptomelor.19 Când se ia 
împreun\ cu THC, CBD poate compensa 
efectele adverse ale acestuia (de exemplu, 
deficitul de memorie [i paranoia).20, 21 De 
aceea, balan]a dintre THC [i CBD poate 
contribui la siguran]a produsului, pe lâng\ 

Excellence (NICE – Institutul Na]ional pentru 
Excelen]\ în S\n\tate [i Îngrijiri), din cauza 
cost-eficien]ei reduse.12 Epidiolex, o solu]ie 
oral\ de CBD derivat\ din planta de canabis, 
a fost autorizat, în iunie 2018, de US Food 
and Drug Administration (Administra]ia 
American\ a Alimentelor [i Medicamentelor) 
pentru tratamentul convulsiilor în dou\ forme 
rare [i severe de epilepsie la copii — sindromul 
Lennox-Gaustat [i sindromul Dravet. 
În momentul de fa]\, o aplica]ie pentru 
aceea[i indica]ie este în curs de evaluare de 
c\tre European Medicines Agency (Agen]ia 
European\ a Medicamentelor), produsul 
putând fi prescris în prezent în Marea Britanie 
pacien]ilor identifica]i nominal.

 
Canabinoizii sintetici pentru uz medicinal 
Dronabinol [i nabilone sunt produse 
medicinale sintetice ale c\ror efecte sunt 
similare celor ale THC. Dronabinol are o 
structur\ identic\ cu cea a THC, în timp 
ce nabilone are o structur\ înrudit\ [i este 
mai potent decât dronabinolul, fiind nevoie 
de doze mai mici pentru a ob]ine eficien]a 
clinic\. Unele ]\ri, printre care SUA, Olanda, 
Germania, Austria [i Croa]ia, au aprobat 
folosirea ambelor produse. Ele sunt autorizate 
pentru tratamentul sc\derii ponderale a 
pacien]ilor cu SIDA [i a gre]urilor [i v\rs\ -
turilor la persoanele tratate cu citostatice 
care nu au r\spuns adecvat la antiemeticele 
conven]ionale. Nabilone este autorizat în 
Marea Britanie, în timp ce dronabinol nu este, 
dar poate fi prescris la pacien]i identifica]i 
nominal.

Produse nemedicinale
În Marea Britanie [i în alte ]\ri, produsele 
cu CBD sunt disponibile pe scar\ larg\ în 
magazinele de suplimente alimentare [i pe 
internet, f\r\ a fi clasificate ori reglementate 

APLICAREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ 

• În ce m[sur[ poate fi stigmatizant pentru un pacient s[ 
cear[ ;i s[ foloseasc[ un produs pe baz[ de canabis ;i 
cum poate fi abordat[ o astfel de situa’ie?

• Sunt pacien’ii pe deplin con;tien’i de diferen’a dintre 
produsele medicinale ;i nemedicinale, statutul lor legal 
;i riscurile de efecte adverse sau de urm[rire penal[ 
asociate cu ele?

• Cum pot fi Înregistrate ;i comunicate informa’iile din 
cabinetul medical cu privire la solicit[rile, utilizarea 
;i reac’iile la produsele pe baz[ de canabis pentru a 
contribui la Îmbun[t[’irea reglement[rilor viitoare ;i a 
recomand[rilor, astfel Încât s[ r[spund[ mai bine nevoilor 
pacien’ilor?

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA 
PREZENTULUI ARTICOL
Am discutat articolul nostru cu pacien’i suferinzi de 
afec’iuni pentru care exist[ dovezi c[ produsele pe 
baz[ de canabis sau de canabinoizi pot fi eficiente. I-am 
întrebat ce ar fi util pentru pacien’i ;i pentru medici s[ 
înve’e din acest articol. Le-am ar[tat schi’ele articolului 
;i le-am solicitat opiniile, pe baza c[rora am adaptat 
structura articolului astfel încât s[ fie prezentate mai 
întâi actualiz[rile recente ale politicii. Am extins discu’ia 
noastr[ despre diferen’ele dintre produsele medicinale 
;i suplimentele nutri’ionale ;i am ad[ugat un tabel nou 
pentru a oferi o perspectiv[ accessibil[ asupra acestor 
produse diferite. Am subliniat faptul c[ unii pacien’i 
pot c[uta produse neautorizate sau ilegale dac[ nu 
sunt disponibile pe re’et[ ;i c[ solicitarea celor pe 
baz[ de canabis de la un medic ;i folosirea lor poate fi 
stigmatizant[.
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metabolizat de enzimele citocromului P450 [i 
poate cre[te riscul de efecte adverse al altor 
medicamente metabolizate pe aceast\ cale 
(de pild\, clobazamul [i valproatul).29

Cum ar trebui medicii să gestioneze cererile?

Ghidul clinic este în curs de elaborare de c\ -
tre NICE. Recomand\rile provizorii de la 
directorul autorit\]ii de s\n\tate public\ din 
Anglia precizeaz\ c\ produsele pe baz\ de 
canabis neautorizate pot fi prescrise numai 
de medicii înregistra]i în General Medical 
Council Specialist Register.10 Acelea[i 
recomand\ri stipuleaz\ c\ doctorii ar trebui  
s\ prescrie produse numai pentru tulbur\
ri din specialitatea lor, doar dac\ exist\ 
dovezi clare publicate sau ghiduri britanice 
care s\ su]in\ tratamentul, atunci când 
nevoile clinice nu pot fi acoperite de un 
medicament autorizat [i când au fost epuizate 
op]iu  nile de tratament existente. Recoman  -
 d\ri suplimentare au fost furnizate de 
Royal College of General Practitioners 
(Colegiul Regal al Medicilor Generali[ti)31 [i 
de NHS din Anglia.32

În acest cadru legal, speciali[tii din 
Marea Britanie vor avea nevoie de 
autorizare de la directorul lor medical 
[i de acordul echipei multidisciplinare, 
pe baza protocoalelor existente privind 
drogurile controlate. De aceea, folosirea 
produselor pe baz\ de canabis neautorizate 
în Marea Britanie poate fi la început limitat\, 
chiar [i în clinicile de specialitate. R\mâne 
important\ cooperarea activ\, cu compasiune 
[i foarte bine informat\ cu pacien]ii care 
solicit\ tratamentul, iar problemele de care 
trebuie s\ se ]in\ seama sunt prezentate în 
caset\. Întrucât acesta este un domeniu ce 
se dezvolt\ rapid, cere]i confirmarea de la 
autorit\]ile de reglementare corespunz\toare 
înaintea schimb\rii practicii.

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

CLINICAL UPDATES
Medicinal use of cannabis based products and cannabinoids
A se cita: BMJ 2019;364:l1141 
G[si’i articolul la: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l1141 

efectele terapeutice. CBD are un profil de 
siguran]\ excelent [i este bine tolerat, chiar 
la doze mari.22 THC prezint\ un risc crescut 
de evenimente adverse (inclusiv serioase). 
Într-o analiz\ sistematic\ [i o meta-analiz\, 
canabinoizii (în principal, THC) au fost 
asocia]i cu o cre[tere de cinci ori a ratelor 
de dezorientare [i ame]eal\, în compara]ie 
cu placebo sau cu al]i produ[i de compara]ie 
activi.11

Ce dovezi susţin uzul medicinal?

Tabelul 2 (bmj.com) sintetizeaz\ dovezile din 
analizele sistematice ale produselor pe baz\ 
de canabis [i canabinoizi pentru tratamentul 
durerii cronice, sclerozei multiple, epilepsiei 
refractare la tratament, gre]urilor [i v\rs\ -
turilor asociate cu chimioterapia.11-24 Exist\ 
mai pu]ine dovezi disponibile pentru a estima 
eficien]a acestor produse în alte indica]ii, ca 
pierderea apetitului [i sc\derea ponderal\ 
asociat\ cu HIV/SIDA, sindromul Tourette, 
anxietate, tulburarea de stres posttraumatic [i 
schizofrenia.11-27

Num\rul limitat de studii clinice 
randomizate pentru produsele pe baz\ de 
canabis neautorizate se datoreaz\, în parte, 
dificult\]ilor legate de reglementarea cercet\ -
rii medicamentelor din Lista 1.28 Eliminarea 
acestor bariere este un beneficiu important al 
reclasific\rii, care ar trebui s\ duc\ la o baz\ 
de dovezi mai solid\ pentru orientarea deciziei 
clinice. Chiar în timp ce era scris\ aceast\ 
lucrare, UK National Institute for Health 
Research (NIHR – Institutul Na]ional pentru 
Cercetare în S\n\tate din Marea Britanie) 
a promis o finan]are dedicat\ investig\rii 
produselor pe baz\ de canabis pentru uz 
medicinal [i a cerut propuneri de burse în 
acest scop.

Limitele dovezilor actuale includ 
incapacitatea de a gestiona adecvat renun  -
  ]a    rea la tratament, raportarea selectiv\ a 
rezultatelor [i descrierile necorespunz\ -
toare ale randomiz\rii, masc\rii aloc\rii [i 
procedurii "orb".11 Heterogenitatea tipurilor 
de produs testate, incluzând diferen]ele în 
farmacocinetic\ [i con]inutul de THC [i CBD, 
face dificil\ stabilirea formulelor optime 
[i dozarea regimului terapeutic. E nevoie 
de studii clinice mai mari [i mai riguroase, 
incluzând explorarea în continuare a r\s -
punsului la doz\ [i a interac]iunilor cu alte 
medicamente.27 De exemplu, atât nabilone 
(THC), cât [i epidiolex (CBD) pot accentua 
efectele deprimantelor sistemului nervos 
central de genul alcoolului.29, 30 Epidiolex este 
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ÎNDRUMĂRI PRACTICE

Evaluarea în comunitate a unei persoane cu 
tulburări psihologice 
Aileen O’Brien,1 Stephen Kaar,2 Judith Ibison,1 Julie Chalmers3 

tulbur\ri acute nu prezint\ niciun pericol pen-
tru ceilal]i, dar unele situa]ii pot degenera ra-
pid. 

Articolul de fa]\ v\ ofer\ sugestii 
privitoare la abordarea ini]ial\ a unei 
persoane cu tulburare psihologic\ acut\ 
într-un centru medical comunitar, 
concentrându-se în special asupra celor care 
se prezint\ cu un posibil episod psihotic. 
De curând, Mental Health Act (Legea 
S\n\t\]ii Mintale) din Anglia [i }ara Galilor a 
f\cut obiectul unor modific\ri importante de 
care se ]ine seama în articol, dar principiile 
subliniate aici sunt aplicabile [i în alte tipuri 
de clinici.

Cum poate fi abordată şi evaluată  
persoana în cauză 

Exist\ pu]ine dovezi cu privire la frecven]a, 
cauza ori tratamentul tulbur\rilor severe de 
comportament la persoanele care se prezint\ 
în clinici comunitare. Strategiile sugerate se 
bazeaz\ pe practica clinic\ acceptat\ [i pe ex-
perien]a autorilor. 

Ac’iuni imediate 
Încerca]i s\ aplana]i situa]ia. Folosi]i comuni-
carea verbal\ [i non-verbal\ neagresiv\, ve-
rificând în acela[i timp dac\ exist\ eventuale 
riscuri pentru pacient, pentru personalul din 
clinic\ [i pentru ceilal]i pacien]i din zona de 
a[teptare.1 

Comunicarea 
• Concentra]i-v\ asupra persoanei, asculta]i 

ce spune 
• Ruga]i-o s\ v\ spun\ cum o cheam\ 
• Afi[a]i un comportament calm 
• Evalua]i posibilitatea unei agresiuni fizice 

a personalului [i pacien]ilor, iar dac\ riscul 
este mare lua]i m\suri, folosind semnale 
de alarm\ interne silen]ioase pentru a cere 
ajutor; 
— Ave]i în vedere evacuarea pacien]ilor sau a 

personalului în pericol; 

O persoan\ cu tulburare psihologic\ sever\ 
care se prezint\ astfel la un cabinet de medi-
cin\ general\ sau la un centru medical comu-
nitar poate fi dificil de abordat, în special dac\ 
are un comportament agresiv ori dac\ refuz\ 
ajutorul. 

Persoana poate prezenta o deteriorare a st\ -
rii de s\n\tate mintal\ fie sub forma unui epi-
sod psihotic, fie în contextul utiliz\rii de sub-
stan]e adictive ori în cel al unor factori de 
stres sociali acu]i. Majoritatea pacien]ilor cu 

Sunte’i chemat([) de urgen’[ la recep’ie, unde un b[rbat în vârst[ de  
25 de ani strig[ c[ demonii au ocupat cl[direa. Pare a fi foarte tulburat ;i 
nu r[spunde la încerc[rile de a comunica ale personalului de la recep’ie.  
”ip[ c[ trebuie s[ "îi aranjeze" pe vecini. V[ da’i seama din noti’ele lui c[ 
are un istoric de episoade psihotice. 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Asculta’i persoana în cauz[, în’elege’i ce simte, asigura’i-o c[ 
vre’i s-o ajuta’i, oferi’i-i un loc lini;tit pentru a discuta, ceva de 
b[ut ;i timp ca s[ vorbeasc[ 

• Dac[ exist[ un risc fizic iminent pentru pacient sau pentru cei din 
jur, folosi’i alarmele interne pentru a alerta restul personalului din 
clinic[, contacta’i poli’ia ;i lua’i în calcul evacuarea zonei 

• Verifica’i dac[ exist[ comorbidit[’i fizice ;i psihice, consum de 
droguri sau de alcool ori factori de stres acu’i în via’a personal[ 
(rela’iile cu ceilal’i, condi’iile de locuit, situa’ia financiar[, accesul 
la servicii) 

• Identifica’i to’i factorii de risc (de exemplu, istoricul de agresiune, 
de autoagresiune sau tentativele de sinucidere, internarea 
psihiatric[ recent[ sau antecedentele medico-legale) 

• Dac[ situa’ia nu poate fi aplanat[ în siguran’[, se poate aplica 
Sec’iunea 136 (S136) a Legii S[n[t[’ii Mintale, care d[ poli’iei 
britanice dreptul de a duce persoana într-un loc sigur pentru 
evaluare ;i care poate fi folosit[ acum în cabinetele de medicin[ 
general[ ;i în clinicile comunitare 

1St. George’s University of London 
2Department of Psychosis Studies, Institute of Psychiatry,  
Psychology and Neuroscience, London 
3The Elms Centre, Banbury 
Coresponden’a la:  Aileen O’Brien 
aobrien@sgul.ac.uk
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Diagnosticul diferen’ial 
Afla]i dac\ la aceast\ prezentare contribuie 
vreunul dintre factorii urm\tori: 
• O reac]ie la factori de stres (rela]ii interper-

sonale, locuin]\, situa]ie financiar\, acces la 
servicii) 
Pute]i întreba: 
— care sunt principalele probleme ale 

persoanei? 
— dac\ s-a întâmplat ceva care a precipitat 

prezentarea la medic? 
• Intoxica]ia cu alcool sau cu droguri recrea- 

]ionale ori sevrajul în urma abstinen]ei 
Pute]i afla dac\ aceasta este o intoxica]ie sau 

sevraj, fie izolate, fie împreun\ cu  comorbi-
dit\]i psihologice
• Istoricul medica]iei

Pute]i întreba dac\ persoana a luat trata-
mentul a[a cum i-a fost prescris 
• Un prim episod ori psihoz\ recidivant\ 

Pute]i s\ întreba]i sau s\ investiga]i: 
— dac\ exist\ un istoric de probleme 

psihiatrice (diagnostic, severitate, 
intern\ri, tratament) 

— când, cum [i de ce s-au modificat 
simptomele 

— dac\ a existat vreun contact recent cu 
serviciile de urgen]\ [i/sau psihiatrice? 

• Alte cauze organice (reac]ii adverse la 
medicamente, infec]ii, boli neurologice, 
metabolice [i tulbur\ri endocrine) 

• Alte comorbidit\]i psihiatrice – de exemplu, 
reac]ia acut\ la stres în contextul unei insta-
bilit\]i emo]ionale ori în cel al unei tulbur\ri 
disociative de personalitate. 
Nu exist\ date privitoare la prevalen]a pre-

zent\rilor persoanelor cu tulbur\ri psihologi-
ce în asisten]a primar\. Factorii de stres psiho-
logic acut sau abuzul de substan]e pot fi cau-
ze frecvente, iar dac\ se apreciaz\ c\ nu exist\ 

— Ruga]i pe altcineva din personalul clinicii 
s\ cheme poli]ia (ideal ar fi ca persoana în 
cauz\ s\ nu v\ aud\); 

• Avertiza]i personalul c\ poate fi necesar\ o 
evaluare rapid\ a persoanei. 

Siguran’a 
• G\si]i un loc sigur [i lini[tit în care persoana 

s\ poat\ a[tepta 
• Aduce]i-i ceva de b\ut 
• Dac\ nu exist\ riscuri, ruga]i pe cineva s\ 

stea cu persoana respectiv\. 

M[suri pozitive 
• Asculta]i cu aten]ie ce spune persoana [i 

folosi]i fraze de sintez\ pentru a v\ ar\ta 
interesul

• Identifica]i motivul pentru care s-a prezentat 
aici [i acum 

• Fi]i aten]i la indiciile men]ionate de per-
soan\ 

• }ine]i seama de sentimentele [i starea de tul-
burare a persoanei [i câ[tiga]i-i încrederea, 
asigurând-o c\ vre]i s\ o ajuta]i, respectând 
principiile îngrijirilor centrate pe pacient.2 

Implica’i-i pe ceilal’i 
• Implica]i orice cunoscut al persoanei în care 

aceasta are încredere 
• Afla]i dac\ o rud\/un prieten/un îngrijitor 

poate s\ asiste ori s\ furnizeze informa]ii 
suplimentare 

• Ruga]i al]i membri ai personalului s\ 
acceseze notele clinice [i s\ asigure rapid un 
rezumat pentru medicul evaluator. 
Clinicile comunitare ar trebui s\ aib\ sisteme 

de comunicare în urgen]\ (silen]ioase ar fi ide-
al) pentru a cere ajutor. Încuraja]i personalul s\ 
solicite sprijinul directorilor [i al medicilor spe-
ciali[ti în astfel de situa]ii, pentru ca persona-
lul nemedical [i medical neimplicat s\-[i poat\ 
desf\[ura în continuare activitatea la recep]ie [i 
în spa]iile clinice. Interven]iile rapide [i ferme 
pot preveni o reac]ie extrem\ mai târziu.

Evaluarea clinic[ 
O persoan\ cu tulburare psihologic\ acut\ 
necesit\ evaluare prompt\. La sfâr[itul evalu\  -
rii ini]iale, clinicianul va trebui s\ decid\ cât 
de urgent\ este examinarea de c\tre o  
echip\ medical\ ori psihiatric\ [i dac\ este 
nevoie s\ se cear\ ajutorul poli]iei sau al 
serviciilor de urgen]\ pentru a transporta 
pacientul într-un loc unde s\ fie evaluat în 
siguran]\. Încerca]i s\ contura]i un diagnostic 
diferen]ial, evalua]i capacitatea, face]i o 
scurt\ analiz\ a riscului [i stabili]i un plan de 
management provizoriu. 

CUM AU FOST 
IMPLICA”I 
PACIEN”II ÎN 
REALIZAREA 
PREZENTULUI 
ARTICOL
O persoan[ la care 
s-a aplicat una 
dintre sec’iunile 
legii a comentat 
redactarea final[ 
a acestui articol 
;i a avizat-o, 
relatând propria 
sa experien’[ ca 
pacient.  



– Edi’ia în limba român[ | Nr. 4, 2019 | VOLUM 26 161

niciun risc acut pentru personalul clinicii [i 
pentru pacien]i, situa]ia este în mod normal 
gestionat\ de medicii din asisten]a primar\, 
folosind c\ile neacute stabilite. Cei care con-
sum\ droguri pot s\ aib\ un istoric de depen-
den]\ [i s\ arate semne de sevraj. Se întâmpl\ 
foarte rar ca astfel de oameni s\ amenin]e per-
sonalul ori pacien]ii, iar într-un astfel de caz 
clinica poate alerta poli]ia, ca [i atunci când 
persoana este agresiv\ în contextul strict al in-
toxica]iei. 

Suspiciunea de psihoz[ 
Poate fi mai dificil de gestionat [i de ob]inut 
ajutor urgent pentru un pacient cu psihoz\ 
acut\ într-un centru comunitar. 

Bolile psihotice sunt frecvente, prevalen]a 
anual\ fiind de o tulburare psihotic\ activ\ 
din patru la 1 000 de adul]i.3 Nu se [tie câte 
persoane se prezint\ cu un episod psihotic 
acut în asisten]a primar\ ori în clinicile comu-
nitare. În orice caz, în Marea Britanie s-a înre-
gistrat o frecven]\ mai mare a pacien     ]ilor re]i     - 
nu]i de poli]ie pe baza S136, ceea ce ar pu-
tea sugera o cre[tere a num\rului de prezent\
ri cu tulbur\ri psihologice acute în clinici-
le comunitare. Datele din baza informatic\ a 
NHS 2015-16 arat\ o majorare cu 18% fa]\ de 
anul anterior, ajungând la 22 965.4 În aceast\ 
perioad\, 17,8% dintre cei re]inu]i ini]ial pe 
baza sec]iunii S136 au fost ulterior aresta]i 
conform Sec]iunii 2 sau Sec]iunii 3.4 

Adesea, cineva care prezint\ un episod psi-
hotic nu are discern\mânt5 [i de aceea e posi-
bil s\ nu cear\ ajutor. Dac\ serviciile medica-
le sunt alertate de familie ori de prieteni care 
solicit\ sprijin, cel mai adecvat poate fi un 
r\spuns planificat de asisten]a primar\ sau de 
echipele psihiatrice (incluzând vizite la domi-

ciliu). Uneori, rudele pot convinge persoana 
în cauz\ s\ mearg\ la medicul de familie ori 
la sec]ia de urgen]e. În cazul unei prezent\ri 
acute îns\, f\r\ nicio avertizare, exist\ diferite 
op]iuni pentru gestionarea situa]iei, în func]ie 
de locul unde se afl\ pacientul [i dup\ cum 
este sau nu cunoscut deja de serviciile pentru 
s\n\tate mintal\. 

Dac\ suspecta]i un episod psihotic, evalua]i: 
• delirul 
•  halucina]iile 
• tulbur\rile gândirii ori ale vorbirii (inclusiv 

con]inutul [i natura convingerilor pacientului) 
• impactul convingerilor pacientului asupra 

ac]iunilor din trecut [i a celor poten]iale. 
De obicei, majoritatea evalu\rilor la prima 

prezentare includ [i punerea la îndoial\ a con-
vingerilor persoanei, dar o atare abordare ar 
putea fi nepotrivit\ în cazul unei prezent\ri 
acute într-un centru comunitar.6 

Evaluarea riscului 
Efectua]i o scurt\ evaluare a riscului pe care îl 
prezint\ pacientul de se autov\t\ma sau de a-i 
r\ni pe ceilal]i. Caseta de mai jos eviden]iaz\ 
simptomele [i semnele ce reprezint\ semnale 
de alert\ cu risc crescut.

Principalele riscuri includ autoagresiunea, 
r\nirea accidental\, vulnerabilitatea la agresi-
une din partea altora [i r\nirea altora. 

În cazul pacien]ilor cu antecedente, orice is-
toric de risc serios ar trebui s\ fie cunoscut în 
clinic\. 

Trimitere
Dac\ suspecta]i o cauz\ de natur\ psihiatric\ 
[i pacientul se calmeaz\, lua]i în considera-

APLICAREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ 

• Aminti’i-v[ când a’i evaluat ultima dat[ un pacient care avea o tulburare 
psihologic[ acut[. Ce schimb[ri a’i face acum în ceea ce prive;te evaluarea 
riscului? A’i avut încredere în cadrul legal sau în serviciile disponibile pentru 
acordarea de ajutor fizic ;i psihic suplimentar persoanei?

• Ce fel de instruire ar putea fi util[ pentru personalul din clinica unde lucra’i ca 
s[ m[ri’i încrederea unui pacient care are o tulburare acut[ în timpul evalu[rii?

• Cum anume ar putea afecta modific[rile recente ale Sec’iunii 136 cabinetul în 
care lucra’i? 

Diferite tipuri de sec’iuni ale Legii S[n[t[’ii Mintale   
O persoan[ poate fi re’inut[ sub inciden’a sec’iunii dac[ sufer[ de o tulburare 
mintal[ a c[rei natur[ (cronicitate, prognostic, r[spuns anterior la tratament) 
;i/sau al c[rei grad (manifestarea actual[ a bolii – de exemplu, severitatea 
simptomelor prezente, impactul asupra func’ion[rii etc.) ce justific[:
• Sectiunea 2 Evaluare timp de pân[ la 28 de zile în spital 

• Se’iunea 3 Tratament medical în spital cu o durat[ de pân[ la ;ase luni 

• Sec’iunile 2 & 3 men’ioneaz[ c[ este necesar ca doi medici s[ fac[ 
recomand[rile, care s[ fie apoi aplicate de c[tre un specialist în s[n[tate 
mintal[ autorizat (adesea, un asistent social) 

• Sec’iunea 4 Cu aplicare de urgen’[ în cazurile de deten’ie de pân[ la 72 de 
ore, ce impune recomandarea unui medic ;i din partea unui specialist în 
s[n[tate mintal[ autorizat 

• Sec’iunea 135 (1) D[ poli’iei dreptul de a lua persoana dintr-o incint[ (adic[ 
orice proprietate privat[). Poate dura pân[ la 24 de ore ;i necesit[ un mandat 
care trebuie ob’inut de la o Curte de magistra’i

• Sec’iunea 136 D[ poli’iei dreptul de a lua persoana dintr-un spa’iu public, 
atunci când pare s[ sufere de o tulburare mintal[ ;i s[ aib[ nevoie de 
tratament sau de control, ;i de a o transporta într-un loc sigur. Poate dura 
pân[ la 24 de ore.

• Sec’iunea 5(2) Re’inerea temporar[, de c[tre orice medic, a unui pacient aflat 
sub tratament în spital, timp de pân[ la 72 de ore.

Factori de risc pentru pacient sau pentru ceilal’i7   

• Externare recent[ (în ultimele dou[ s[pt[mâni) din serviciile spitalice;ti

• Istoric de autoagresiune sau tentative de sinucidere, disperare, plan/idea’ie 
suicidar([) 

• Abuz actual de alcool sau de droguri

• Istoric medico-legal semnificativ (de exemplu, agresiune grav[)

• Delir concentrat asupra cuiva

• Istoric de port arm[
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re contactarea serviciilor de psihiatrie local\, 
ce pot furniza istoricul recent al persoanei (în 
unele domenii ale psihiatriei, fi[ele electroni-
ce sunt disponibile pentru asisten]a primar\). 
Serviciile de psihiatrie locale pot oferi o eva-
luare urgent\. Dac\ se suspecteaz\ vreo pro-
blem\ legat\ de s\n\tatea fizic\ (de pild\, se-
vrajul la alcool), evaluarea într-o sec]ie de ur-
gen]e ar putea fi cea mai adecvat\. Serviciile 
de s\n\tate mintal\ disponibile ar putea fi 
echipa de s\n\tate mintal\ a comunit\]ii loca-
le/echipa de tratament la domiciliu/serviciul 
de psihiatrie de leg\tur\/triajul stradal/servi-
ciul cu un singur punct de acces (în func]ie de 
organizarea local\). Dac\ pacientul este cu-
noscut, ar putea avea în fi[\ un "plan de criz\" 
sau directive avansate pe baza c\rora se poate 
planifica tratamentul. 

Întreba]i  pacientul dac\:
• are un plan de criz\
• ar fi de acord s\ fie examinat de echipa de 

speciali[ti în s\n\tate mintal\ – de exemplu, 
la sec]ia de urgen]e local\, triajul stradal 
sau echipa de criz\ local\, în func]ie de 
op]iunile locale

• are un coordonator de îngrijiri pe care ar 
vrea s\-l vad\.

Ce op’iuni exist[ dac[ persoana refuz[ s[ fie 
evaluat[?
F[r[ risc imediat
Dac\ evaluarea ini]ial\ sugereaz\ c\ nu exist\ 
riscuri imediate, dar c\ este o tulburare min-
tal\, iar pacientul se calmeaz\, dar tot refuz\ 
ajutor imediat, poate fi uneori organizat\ o 
evaluare a situa]iei conform Legii S\n\t\]ii 
Mintale, în func]ie de protocoalele locale. În 
Marea Britanie, aceasta s-ar încadra la Sec]iu-
nea 4, dar este mai probabil s\ se aplice Sec- 
]iunea 2 sau Sec]iunea 3. Evaluarea va fi or-
ganizat\ în urm\toarele câteva zile, de c\tre 
specialistul în s\n\tate mintal\ aprobat lo-
cal [i de poli]ie (detalii referitoare la tipurile 
de sec]iune pe bmj.com) (acolo unde cererea 
este mare [i resursele pu]ine, timpul de a[tep-
tare pentru evalu\rile conform Legii S\n\t\]ii 
Mintale poate fi mai îndelungat).

Organizarea unei evalu\ri conform Legii  
S\n\t\]ii Mintale poate lua mult timp, iar ma-
joritatea cabinetelor nu au resurse pentru a 
gestiona o persoan\ cu tulburare psihologic\ 
acut\ în toat\ perioada respectiv\. În acest 
caz, cea mai bun\ op]iune poate fi ca persoa-
na s\ fie examinat\ în sec]ia de urgen]e a unui 
spital, dac\ este de acord, admi]ând c\ securi-
tatea [i mediul pot s\ nu fie ideale. Este vorba 
despre a g\si op]iunea cea mai sigur\ [i conve-
nabil\ pentru pacient.

În unele situa]ii poate fi mai bine, dac\ nu 
exist\ riscuri, ca persoana s\ se întoarc\ acas\ 
[i s\ a[tepte un r\spuns de la echipa de s\n\  -
tate mintal\ pe care a]i contactat-o.

Risc imediat – chema’i poli’ia
Dac\ persoana nu dore[te s\ se angajeze în 
nicio form\ de evaluare la cabinet, refuz\ s\ 
mearg\ în alt\ parte [i ave]i dubii imediate cu 
privire la riscul pentru sine însu[i sau pentru 
ceilal]i, poate fi nevoie s\ chema]i poli]ia.

Poli]ia î[i poate folosi prerogativele în teme-
iul sec]iunii S136 din Legea S\n\t\]ii Mintale. 
S136 d\ poli]iei dreptul de a transporta pe ci-
neva care are nevoie imediat\ de tratament ori 
de control într-un loc sigur, în scopul evalu\  rii. 
Exist\ astfel de puncte locale, de obicei în spita-
lele de psihiatrie. Pot fi folosite [i sec]iile de ur-

Modific[ri ale S136 din Legea Poli’iei ;i Crimei 2017   

• Înainte de a folosi S136, poli’ia ar trebui s[ consulte un medic înregistrat, o 
asistent[ medical[ calificat[ sau un specialist în s[n[tate mintal[ autorizat, 
dac[ este posibil 

• S136 poate fi utilizat[ oriunde, în afar[ de o locuin’[ particular[ sau de o curte 
privat[. Noua legisla’ie a eliminat specificarea locului unde poate avea acces 
publicul, a;a c[ poli’ia î;i poate folosi prerogativele în toate spa’iile unui 
cabinet medical. 

• În nicio circumstan’[ copiii nu pot fi du;i la o sec’ie de poli’ie ca loc sigur.

• Sec’iile de poli’ie pot fi folosite ca loc sigur numai într-un num[r restrâns 
de situa’ii (risc iminent de r[nire serioas[ sau moarte, atunci când nimeni 
altcineva nu poate gestiona riscul). Având în vedere faptul c[ persoana 
prezint[ o criz[ de s[n[tate mintal[ ;i c[ poate avea ;i o tulburare fizic[ de 
înso’ire (inclusiv intoxica’ie cu alcool ;i droguri), se recomand[ ca evaluarea 
s[ se fac[ într-un centru medical.

• Exist[ o reducere a perioadei de deten’ie permise de la 72 de ore la 24 de ore, 
cu posibilitatea unei extinderi de 12 ore (dac[ nu este posibil[ încheierea 
evalu[rii în 24 de ore, de exemplu din cauza st[rii de intoxicare).
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gen]e. Modific\rile recente ale S136 clarific\ fo-
losirea prerogativele poli]iei într-o atare situa]ie.9

Scoaterea din statut a asocierii dintre apli-
carea S136 [i "un loc unde publicul are acces" 
a l\murit unele aspecte anterior neclare. Au 
existat dezbateri referitoare la folosirea prero-
gativelor poli]iei conform S136, de exemplu, în 
locurile de tratament ale sec]iei de urgen]e sau 
în cabinetele de consulta]ii ale medicilor gene-
rali[ti. Este clar acum c\ poli]ia va putea s\-[i 
exercite prerogativele în aceste locuri dac\ 
sunt îndeplinite criteriile necesare. Poli]ia poa-
te utiliza atributele S136 în toate spa]iile unui 
cabinet de medicin\ general\. Nu le poate fo-
losi îns\ într-o re[edin]\ particular\, într-o gr\ -
din\ privat\ sau în cl\dirile asociate cu o re[e-
din]\ particular\. Rezumatul modific\rilor re-
cente ale S136 este prezentat în caseta 3.

Dac\ persoana iese din cabinet înainte de a 
se putea organiza o interven]ie, iar riscul poten- 
]ial se men]ine, pot fi avertizate poli]ia [i fami-
lia pacientului. O alternativ\ este contactarea 
serviciilor de s\n\tate mintal\ pentru o evalua-
re urgent\, în func]ie de sistemele locale.

Cum pot fi implicaţi aparţinătorii şi rudele

Persoana în caz poate s\ precizeze c\ nu do-
re[te s\ discuta]i despre tratament cu fami-
lia, ceea ce poate fi dificil. Într-o atare situa]ie, 
dac\ a]i apreciat c\ pacientul nu are capacita-
tea de a lua aceast\ decizie, confiden]ialitatea 
poate fi înc\lcat\ în condi]iile în care fie per-
soana în cauz\ sau ceilal]i ar putea fi expu[i 
unui risc, fie dac\ este în interesul s\u.10 Dac\ 
persoana are capacitatea de a lua decizii [i re-
fuz\ s\ consimt\ la comunicarea informa]iilor, 
confiden]ialitatea poate fi înc\lcat\ în anumi-
te condi]ii (de pild\, dac\ exist\ un risc pentru 
cei care îi îngrijesc, rude sau al]ii).11

Important este faptul c\ îngrijitorii [i rudele 
pot da întotdeauna informa]ii medicilor, nu [i in-
vers.

Dac\ pacientul este de acord, personalul de 
îngrijire poate furniza istoricul colateral [i îl 
poate ajuta în timpul evalu\rii. Apar]in\torii 
pot avea [i ei nevoie de sprijin – dac\ sunt in-
teresa]i, îndruma]i-i spre grupurile de suport 
locale. 

Dac\ un pacient este plasat sub inciden]a S136 
în cabinet, anun]a]i cât de repede posibil perso-
nalul de îngrijire implicat ori membrii familiei.

Urmărirea după prezentare

Organizarea îngrijirilor
Revizui]i îngrijirile furnizate în centrul medi-
cal imediat dup\ incident [i identifica]i even-

tualele deficien]e în privin]a dot\rii cu resur-
se [i personal ori a instruirii cadrelor de îngri-
jire ce ar putea îmbun\t\]i asisten]a viitoare 
[i demnitatea pacien]ilor. E posibil ca mem-
brii personalului s\ aib\ sentimentul c\ astfel 
de situa]ii sunt stresante – oferi]i-le prilejul de 
a vorbi în particular cu directorul cabinetului 
sau cu altcineva din echipa medical\ speciali-
zat\ pentru a afla dac\ au nevoie de sprijin.

Comunicarea între echipe
Echipa pentru s\n\tate mintal\ trebuie s\ o 
informeze pe cea de asisten]\ primar\ despre 
consecin]ele evalu\rii (utilizarea vreuneia din-
tre sec]iuni, spitalizare, tratament, echip\ de 
tratament la domiciliu, monitorizare de rutin\ 
în comunitate, plan de criz\).

Monitorizarea pacientului
S[n[tate mintal[
Este o bun\ practic\ pentru generalist s\ con-
tacteze pacien]ii dup\ externarea din spital 
sau din alte unit\]i de îngrijire, s\-i invite la 
o discu]ie f\r\ caracter urgent, cu privire la 
evolu]ia situa]iei, fie fa]\-în-fa]\, fie la telefon. 
Aceasta le-ar oferi pacien]ilor ocazia s\ discute 
despre planul lor de criz\ pentru eventualita-
tea în care se vor prezenta la asisten]a primar\ 
în viitor, [i despre felul cum au fost trata]i 
atunci când s-au prezentat în criz\.

Promovarea s[n[t[’ii fizice
Pacien]ii cu boli psihice serioase au speran]a 
de via]\ cu 15-20 ani mai mic\ decât media,12 
a[a c\ e util s\ ave]i în vedere o evaluare a s\ -
n\t\]ii fizice (la momentul potrivit sau plani-
ficat\), incluzând factorii de risc pentru boala 
cardiovascular\. Oferi]i trimitere la consiliere 
pentru întreruperea fumatului. Cere]i fie tes-
te de sânge relevante, fie o electrocardiogram\ 
în conformitate cu riscurile comportamentale 
identificate ori cu istoricul medica]iei.

Planul de criz[ ;i indicatorii de recidivp
Revede]i "planul de criz\" al pacientului (sau 
recomanda]i discutarea lui cu un coordonator 
de îngrijiri). Vorbi]i despre indicatorii de re-
cidiv\ (ori semnele precoce) [i stabili]i ce s-ar 
putea face dac\ aceasta s-ar întâmpla în viitor, 
incluzând informa]ii referitoare la medica]ie [i 
la persoana de contactat în caz de urgen]\.

Conflicte de interese: niciunul de declarat.

PRACTICE POINTER 
Assessing a disturbed person in the community
A se cita: BMJ 2019;364:l578
G[si’i articolul la: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l578 
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CONSULTAŢIA DE 10 MINUTE 

Hipotiroidia refractară la tratament
Laura J McNally,1 Catherine I Ofiaeli,2 Samson O Oyibo1 

Unii pacien]i hipotiroidieni continu\ s\ 
aib\ simptome sau semne biochimice de 
hipotiroidie (TSH seric peste valoarea 
superioar\ a intervalului de referin]\ 
al laboratorului) în ciuda terapiei de 
substitu]ie tiroidian\ standard. Nu a fost 
stabilit\ prevalen]a hipotiroidiei refractare la 
tratament. Studiile din diferite popula]ii men    - 
]ioneaz\ c\ aproximativ o treime din pacien]ii 
care urmeaz\ terapii tiroidiene au concentra]ii 
de TSH mai mari decât cele din intervalul de 
referin]\, sugerând substitu]ia inadecvat\ a 
hormonilor tiroidieni.1, 2

E posibil s\ nu fie întotdeauna adecvat\ 
cre[terea în continuare a dozelor. Pacien]ii pot 
s\ nu ia tratamentul regulat, a[a cum se reco-
mand\. O alt\ cauz\ poate fi coexisten]a unor 
factori care fie scad absorb]ia, fie m\resc ne-
cesarul de tiroxin\. Un raport recent al con-
sensului exper]ilor recomand\ identificarea [i 
rezolvarea cauzei probabile înainte de a cre[-
te doza zilnic\ de levotiroxin\ peste 1,9 μg/kg 
greutate corporal\.3

Ce aspecte trebuie să abordaţi

C[uta’i cauzele posibile 
• Încerca]i s\ afla]i dac\ exist\ aderen]\ la 

tratament. Ia pacienta tabletele de levoti-
roxin\ regulat?

• Ia levotiroxina împreun\ cu alte medica-
mente sau cu mâncarea? Câteva alimente 

O femeie în vârst[ de 40 de ani se plânge c[ de 
câteva s[pt[mâni se simte mereu obosit[. Efectuase 
o tiroidectomie total[ pentru tireotoxicoz[ Graves 
cu trei ani în urm[ ;i de atunci ia levotiroxin[. Are 
o greutate corporal[ de 80 kg ;i ia zilnic 150 μg din 
medicamentul prescris. Analiza sângelui în s[pt[mâna 
anterioar[ a ar[tat o concentra’ie a hormonului 
stimulator al tiroidei (TSH) de peste 30 mU/l 
(interval de referin’[ 0,4-4,5 mU/l).

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Simptomele persistente de hipotiroidie sau 
nivelul seric crescut al hormonului stimulator 
al tiroidei (TSH), în ciuda substitu’iei optime 
a hormonilor tiroidieni (levotiroxin[ pân[ 
la 2,0 g/kg greutate corporal[), sugereaz[ 
hipotiroidie refractar[ la tratament

• Explora’i aderen’a la tratament ;i factorii  
care fie altereaz[ absorb’ia (luarea 
medicamentului cu alte medicamente ori 
alimente, boala celiac[ etc.), fie m[resc nevoile 
organismului (sarcina, alte tratamente)

• Pentru a îmbun[t[’i aderen’a pune’i în discu’ie 
m[suri precum luarea tabletei pe stomacul gol 
diminea’a cu o or[ înainte de a mânca sau de 
a utiliza alte medicamente ;i folosirea unor 
aten’ion[ri (de exemplu, cutii organizatoare de 
medicamente)

1Peterborough City Hospital 
2New Queen Street Surgery, Peterborough 
Coresponden’a la: S O Oyibo  
samoyibo@yahoo.co.uk
Lucrarea de fa’[ face parte dintr-o serie de articole 
ocazionale ce abordeaz[ aspecte întâlnite frecvent în 
cadrul asisten’ei primare.

SURSE :I CRITERII DE SELEC”IE  
Am folosit un raport de consens al exper’ilor pentru diag-
nosticul ;i managementul hipotiroidiei refractare la trata-
ment (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5680379/). 
Am elaborat recomand[rile pentru perioada sarcinii pe 
baza ghidurilor American Thyroid Association (Asocia’ia 
American[ a Tiroidei). Am consultat rapoartele de cazuri 
anterioare ;i ne-am inspirat din experien’a acumulat[ în 
cadrul centrului nostru.
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[i medicamente interfer\ cu absorb]ia 
levotiroxinei în intestin. Anumite medica-
mente intensific\ metabolismul levoti-
roxinei.

• Verifica]i lista medicamentelor, cutia organi-
zatoare cu tablete [i istoricul prescrierii.

• Dac\ pacienta recunoa[te c\ nu respect\ 
tratamentul, verifica]i, în contextul vie]ii 
personale, care sunt motivele. Ce altceva 
se întâmpl\ în via]a ei? E stresat\? În]elege 
pentru ce sunt tabletele? A c\utat informa   - 
]ii pe internet? Are vreo nelini[te legat\ de 
efectele secundare? Nu ia uneori tratamen-
tul pentru c\ îi este greu s\ se trezeasc\ [i 
pen tru c\ trebuie luat pe stomacul gol? Este 
bine tolerat medicamentul?

• Este pacienta gravid\? În sarcin\ cre[te 
nevoia de levotiroxin\.

• Are pacienta simptome ori semne ce 
sugereaz\ malabsorb]ia? V\rs\turile, 
diareea sau sc\derea ponderal\, înso]ite 
de anemie, pot sugera malabsorb]ia. Mul]i 
pacien]i nu au, îns\, niciun simptom.

Ce trebui să faceţi

Explica’i de ce este important tratamentul 
regulat ;i cum trebuie s[ fie luat 
Elabora]i împreun\ un plan de management 
care s\ includ\ obiectivele [i preferin]ele 
fiec\reia dintre persoanele tratate. Informa]i 
pacien]ii c\ neluarea levotiroxinei de substitu -
  ]ie recomandate înseamn\ risc de cre[tere 
în greutate, m\rirea nivelului de colesterol, 
oboseal\, depresie [i, dup\ un timp mai 
îndelungat, mixedem [i com\ care poate fi 
fatal\.4 

Explica]i c\ absorb]ia tabletelor de 
levotiroxin\ poate fi afectat\ de alte substan -
  ]e luate simultan. Recomanda]i pacientei s\ 
ia levotiroxina cu ap\ diminea]a, pe stomacul 
gol, cu o or\ înainte de micul dejun sau de a 
lua alte tablete, fiind dovedit faptul c\ a[a este 
optimizat\ absorb]ia.5 

Pune]i în discu]ie alte modalit\]i de 
îmbun\t\]ire a aderen]ei (de pild\, cutia 
organizatoare de medicamente, alarmele sau 
notific\rile pe telefon, num\rarea tabletelor 
etc.). În cazul pacien]ilor c\rora le este greu 
s\ respecte tratamentul pot fi avute în vedere 
m\suri precum luarea levotiroxinei la culcare, 
încercarea unui alt preparat pe baz\ de 
levotiroxin\ (alt\ marc\, formula lichid\) sau 
a dozei s\pt\mânale supravegheate, dar nu 
exist\ nicio dovad\ în favoarea lor.

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA PREZENTULUI 
ARTICOL
Am discutat cu doi pacien’i care luau levotiroxin[ pentru hipotiroidie. 
Amândoi erau de p[rere c[ nu au fost corect informa’i cum s[ ia tabletele ;i 
de ce trebuie s[ le ia regulat. Unul dintre ei a men’ionat c[ era important ca 
medicii s[ ’in[ seama de p[rerea fiec[rui pacient ;i s[ fac[ împreun[ un plan 
de management, recunoscând c[ nu exist[ o m[sur[ care s[ li se potriveasc[ 
tuturor. Am încercat s[ abord[m aceste aspecte în articol. Un alt pacient cu 
hipotiroidie a revizuit articolul pentru The BMJ ;i a g[sit utile sfaturile pentru 
îmbun[t[’irea absorb’iei levotiroxinei. Le mul’umim acestor pacien’i pentru 
contribu’ia lor.

Cauzele  hipotiroidiei refractare la tratament   

Biodisponibilitate sc[zut[ 

• Neaderen’a la terapia cu 
levotiroxin[ sau toleran’a ei 

• Substan’ele ce interfer[ cu 
absorb’ia intestinal[ – de exemplu, 
inhibitorii pompei de protoni, 
cafeaua, alimentele (când tableta 
este luat[ în timpul mesei), soia, 
kelp, fierul, calciul, hidroxidul 
de aluminiu, picolinatul de crom, 
colestiramina, colestipolul, sucul 
de grapefruit, clorhidratul de 
sevelamer, sucralfatul, raloxifena, 
multivitaminele 

• Malabsorb’ia intestinal[ (sindromul 
intestinului scurt, intoleran’a la 
lactoz[, enteropatia glutenic[, 
boala intestinal[ inflamatorie, 

enteropatia infiltrativ[, infec’ia cu 
Giardia sau cu Helicobacter pylori) 

Nevoi crescute de levotiroxin[ 

• Cre;terea în greutate 

• Sarcina 

• Cre;terea metabolismului 
levotiroxinei la nivel hepatic 
prin enzimele citocromului 
P450, indus[ de medicamente 
(ca fenobarbitalul, fenitoina, 
carbamazepina, rifampicina, 
inhibitorii tirozinkinazei, compu;ii 
rexinoizi) 

Altele
• Interferen’a testului cu anticorpii 

heterofili ;i medicamentele care 
con’in biotin[

APLICAREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ 

• Cum a’i explora aderen’a la tratamentul cu levotiroxin[? 
• Ce m[suri a’i sugera unui pacient pentru îmbun[t[’irea 

aderen’ei la tratament? 
• Ce teste i-a’i recomanda unui pacient cu hipotiroidie 

refractar[ la tratament? 
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• Nivelul TSH-ului r\mâne ridicat dup\ 
[ase s\pt\mâni, în ciuda recomand\
rilor [i schimb\rilor de mai sus, în 
absen]a malabsorb]iei. Un endocrinolog 
poate efectua teste de provocare a absorb ]iei 
hipotiroidiei refractare la tratament, pentru 
a diferen]ia adev\rata malabsorb]ie de 
nea deren]a la medica]ie (pseudomalab-
sorb ]ie).3, 7, 8 Pot fi recoltate probe de sânge 
perechi pentru a fi trimise [i la un alt 
laborator, pentru a exclude interferen]ele 
testului TSH. 

• Simptomele sau rezultatele analizelor de 
sânge sugereaz\ malabsorb]ie real\ (de 
exemplu, deficien]ele de vitamin\ B12, de 
folat, feritin\ sau calciu [i testul anticorpilor 
din boala celiac\ pozitiv).  

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

10-MINUTE CONSULTATION
Treatment refractory hypothyroidism
A se cita: BMJ 2019;364:l579
G[si’i articolul la: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l579

Cre;terea dozei 
Cre[terea dozei de levotiroxin\ cu 25-50 μg 
poate fi adecvat\ la pacien]ii care iau [i alte 
medicamente, iar acestea îi scad biodisponi-
bilitatea. M\rirea dozei cu 25-50 μg este reco-
mandat\ [i la femeile gravide, care iau levo-
tiroxin\ pentru cre[terea [i dezvoltarea fetal\ 
optim\. Monitoriza]i TSH-ul seric la un in-
terval de 6-8 s\pt\mâni, propunându-v\  s\ îl 
men]ine]i la un nivel <2,5 mU/l în tot timpul 
sarcinii.6 

Evalua’i efectul schimb[rilor recomandate 
Oferi]i-i pacientei o testare ini]ial\ complet\ 
a func]iei tiroidiene (nivelul TSH [i al tiroxi-
nei libere în sânge) [i teste simple de screening 
pentru malabsorb]ie (precum hemoleucogra-
ma complet\, concentra]iile serice ale vitami-
nei B12, folatului, feritinei, calciului [i albu-
minei, anticorpii pentru boala celiac\). Dup\ 
[ase s\pt\mâni verifica]i din nou func]ia tiro-
idei, pentru a vedea efectul schimb\rilor de 
mai sus. 

Trimiterea la un consult de specialitate
Lua]i în considerare trimiterea la un 
endocrinolog dac\: 

NIHR SIGNALS Transpunerea cercetării în practică

Ce		îi	sfătuiţi,	de	regulă,	pe	pacienţii	
cu	hipertensiune	uşoară?

Beneficiile ;i efectele adverse ale tratamentului antihipertensiv la pacien’ii cu hipertensiune u;oar[ ;i risc sc[zut
Sheppard JP, Stevens S, Stevens R, Martin U, Mant J, Hobbs R, McManus R

Publicat pe 1 decembrie 2018 în JAMA Intern Med 2018;178:1626-34. Proiectul a fost finan’at prin bursa NIHR-RP-R2-12-O15, acordat[ de  
National Institute for Health Research (Institutul Na’ional pentru Cercetare în S[n[tate), ;i prin cea postdoctoral[ pentru competen’e strategice din 
partea Medical Research Council (MRC – Consiliul de Cercetare Medical[).
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De ce era necesar acest studiu?
În Marea Britanie, hipertensiunea este al treilea factor de 
risc ca importan’[ pentru toate bolile, imediat dup[ fumat 
;i alimenta’ia proast[. Costurile aferente pentru NHS sunt 
de peste 2,1 miliarde £ în fiecare an.
 Recomand[rile clinice de tratament pentru hipertensiune 
difer[ de la o ’ar[ la alta. Ghidurile elaborate de American 
College of Cardiology/American Heart Association (Colegiul 
American de Cardiologie/Asocia’ia American[ a Inimii) re-
comand[ folosirea tratamentului cu medicamente antihper-

tensive la pacien’ii cu risc crescut ;i o tensiune arterial[ 
≥ 130/80 mm Hg ori la cei care au o tensiune arterial[ 
≥140/90 mm Hg, indiferent de riscul cardiovascular. Reco-
mand[rile de utilizare a antihipertensivelor la pacien’ii cu 
risc cardiovascular sc[zut a stârnit dezbateri, studiile clinice 
nefurnizând dovezi în m[sur[ s[ sus’in[ ini’ierea tratamen-
tului medicamentos pentru hipertensiunea u;oar[. Studiul 
de fa’[ din Marea Britanie î;i propune s[ abordeze aceast[ 
lacun[.

NIHR Signals le ofer[ 
factorilor de decizie din 
cadrul NHS (sistemul public 
de s[n[tate britanic), al 
s[n[t[’ii publice ;i al 
asisten’ei sociale cele mai 
recente cercet[ri importante 
din NIHR ;i alte organiza’ii 
de cercetare în s[n[tate.
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Ce a urmărit acest studiu?
Prezentul studiu de cohort[ longitudinal, retrospectiv, a 
examinat datele din fi;ele medicale electronice din Clini-
cal Practice Research Datalink înregistrate de la 38 286 de 
adul’i cu risc sc[zut (vârsta medie 55 de ani) ;i hipertensi-
une u;oar[. A comparat ratele mortalit[’ii ;i riscul de boal[ 
cardiovascular[ între dou[ grupuri: subiec’ii cu medica’ie 
antihipertensiv[ ;i cei f[r[ un astfel de tratament.
 Hipertensiunea u;oar[ a fost definit[ ca o serie de 
trei m[sur[tori ale tensiunii arteriale între 140/90 ;i 
159/99 mm Hg într-o perioad[ de 12 luni. Studiul a definit 

riscul cardiovascular mai mult prin comorbidit[’i decât 
prin scorul riscului, existând temerea c[ puteau lipsi unele 
date din dosarele medicale. Au fost excluse persoanele 
cu istoric de boal[ cardiovascular[ sau cu factori de risc 
cardiovascular.
 Pacien’ii din cele dou[ grupuri au fost analiza’i indi-
ferent dac[ ulterior, în timpul monitoriz[rii, au început 
tratamentul sau l-au oprit. Durata medie a urm[ririi a fost 
de numai 5,8 ani, de;i probabil c[ ar fi fost util[ o suprave-
ghere mai îndelungat[.

Ce a găsit studiu?
• Global, s-au înregistrat 1 641 de decese în decursul 

celor 5,8 ani de monitorizare: 4,49% dintre cei care luau 
antihipertensive ;i 4,08% dintre cei f[r[ tratament. 
Nu s-a observat nicio diferen’[ semnificativ[ statistic 
între grupuri (raportul riscurilor 1,02, intervalul de 
încredere 95% 0,88–1,17).

• La fel, nu s-a g[sit nicio asociere semnificativ[ 
statistic între tratamentul antihipertensiv ;i boala 

cardiovascular[ (raportul riscului 1,09, intervalul de 
încredere 95% 0,96–1,25).

• Studiul a identifict, totu;i, o corela’ie între tratament  
;i un risc crescut de evenimente adverse, ca  
hipotensiunea arterial[ (raportul riscului 1,69,  
intervalul de încredere 95% 1,30–2,20) ;i le;inul  
(raportul riscului 1,28, intervalul de 
încredere 95% 1,10–1,50).

Ce recomandă ghidul actual în aceast privinţă?
Ghidul NICE din 2011 privitor la hipertensiunea adultului 
recomand[ folosirea unei metode formale de estimare a 
riscului pentru a discuta atât prognosticul cât ;i op’iunile 
persoanelor hipertensive. Aceasta se aplic[ nu numai 
la tensiunea arterial[ crescut[, ci ;i la al’i facori de risc 
modificabili.

 Ghidurile recomand[ ca, înainte de c[utarea unui trata-
ment farmacologic pentru hipertensiunea u;oar[, s[ fie ofe-
rite periodic sugestii cu privire la schimbarea stilului de via’[.
 Este de a;teptat ca ghidul NICE intitulat Hypertension in 
adults: diagnosis and management (Hipertensiunea la adul’i: 
diagnostic ;i management) s[ fie publicat în august 2019.

Care sunt implicaţiile?
Acest studiu nu a g[sit nicio dovad[ în m[sur[ s[ 
sus’in[ recomand[rile subliniate în ghidurile clinice 
din SUA de a se ini’ia tratamentul la persoanele cu risc 
sc[zut ;i hipertensiune u;oar[.   

Rezultatele sugereaz[ c[ riscul cardiovascular global 
poate fi mai important decât strict cre;terea tensiunii 
arteriale ;i c[ ar fi de preferat s[ se ’in[ seama de factori 
de risc mai generali decât s[ fie tratat[ o cre;tere u;oar[ 
izolat[ a tensiunii arteriale.

Prin urmare, studiul sus’ine strategia actual[ a NICE, 
ce sugereaz[ încercarea mai întâi a unor tratamente 
nefarmacologice pentru hipertensiunea u;oar[, ca 
schimbarea stilului de via’[.

Conflicte de interese: The BMJ a analizat situa’ia ;i a ajuns la concluzia c[ nu exist[ leg[turi financiare cu companii comerciale. Detalii 
suplimentare cu privire la alte interese, la declinarea r[spunderii ;i la permisiuni pot fi g[site pe bmj.com

NIHR SIGNALS Translating research into practice

The study
Benefits and harms of antihypertensive treatment in low-risk patients with mild hypertension
A se cita: BMJ 2019;364:l571

Studiul susţine  
strategia NICE  
– de exemplu,  
schimbarea stilului  
de viaţă
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în moduri diferite. Cadrele 
medicale pot ajuta mai mult 
familiile din sudul Asiei dac\ 
au în vedere faptul c\ acestea 
î[i imagineaz\ tot ce este mai 
r\u în fa]a unui diagnostic de 
cancer, din cauza pove[tilor 
din comunitatea lor.
 Comunicarea cu tact a 
informa]iilor reale despre 
tratament [i diagnostic poate 
ajuta la demistificarea ideilor 
false. Pentru mine, cea mai 
constructiv\ consulta]ie a fost 
cea de dinaintea opera]iei [i 
mi-ar fi prins bine s\ am astfel 
de discu]ii mai devreme.
 De asemenea, discu]iile 
deschise despre incertitudini 

de exemplu, se crede ca au o 
contribu]ie la apari]ia bolii atât 
stilul de via]\ cât [i "consecin     - 
     ]ele karmice".
 În timpul tratamentului 
am crezut c\ to]i vor 
presupune ce era mai r\u 
despre diagnosticul meu, 
dându-mi pu]ine speran]e. 
Este important s\ se g\seasc\ 
modalit\]i de comunicare cu 
oamenii din culturi diferite, 
care pot prelucra informa]iile 

CE GÂNDEŞTE PACIENTUL DUMNEAVOASTRĂ

Când te aştepţi la ce poate fi mai rău
Daksha Trivedi relateaz[ cum un istoric de cancer în familie a afectat-o în timpul 
diagnostic[rii ;i sugereaz[ care ar fi cea mai bun[ modalitate de a sprijini pacien’ii  
din medii culturale diferite. 

Ultimul lucru la care se 
a[tepta familia mea când 
mama a venit în vizit\ la noi 
de Cr\ciun era s\ am cancer 
al esofagului inferior. Eram [o  -
ca]i în special pentru c\ fratele 
meu geam\n murise din cauza 
unui cancer avansat la stomac 
cu numai [ase luni înainte.
 Aveam sentimentul c\ ni se 
înâmpl\ aceea[i nenorocire. 
Mi-aminteam de toate prin 
câte trecusem cu fratele meu, 
temându-m\ c\ voi trece prin 
acelea[i proceduri [i c\ voi 
îndura aceea[i suferin]\ ca 
[i el. Eram îngrijorat\ c\ voi 
avea [i eu aceea[i soart\. Era 
greu s\ fac fa]\ emo]ional 
situa]iei, [tiind ce ar putea s\ 
se întâmple, dar pe de alt\ 
parte, având aceste cuno[tin]e, 
am reu[it s\ m\ concentrez pe 
ceea ce puteam controla [i s\ 
renun] la restul.

Mediul cultural conteaz[
Multe familii din sudul Asiei 
au idei preconcepute cu 
privire la cancer ca urmare a 
pove[tilor din comunitatea lor 
– de exemplu, dac\ o persoan\ 
are un prognostic prost, se 
presupune c\ oricine altcineva 
diagnosticat cu cancer va avea 
aceea[i soart\.
 Aceste presupuneri se fac 
deseori f\r\ a avea cuno[tin]e 
sau informa]ii adecvate în leg\ -
tur\ cu op]iunile de tratament 
[i cu prognosticul. Cuvântul 
cancer poart\ adesea un 
stigmat [i unii oameni au 
propriile lor convingeri 
despre cauzele cancerului – 
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CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Este important s[ ’ine’i seama de mediul 
cultural de origine al pacien’ilor ;i familiilor 
acestora, în special în cazul persoanelor în 
vârst[ care pot s[ nu în’eleag[ ce se întâmpl[ 
;i s[ aib[ un sentiment de însingurare

• Istoricul familial al unei boli poate accentua 
îngrijorarea ;i nelini;tea dup[ stabilirea unui 
diagnostic

• Comunicarea realit[’ilor ;i dovezilor legate 
de un diagnostic poate oferi pacien’ilor ceva 
pozitiv la care s[ se gândeasc[ 

APLICAREA EDUCA”IEI ÎN 
PRACTICÃ 

• Ce diferen’e în privin’a nevoilor de 
în’elegere ;i de informa’ii observa’i 
la persoanele din medii culturale 
diverse care se confrunt[ cu un 
diagnostic de cancer? Exist[ ;i alte 
moduri în care pute’i s[ le explora’i 
preocup[rile ori s[ le da’i informa’ii?

• Cum v[ pute’i asigura c[ sunt inclu;i 
membrii familiei?

• Cum pute’i discuta despre un 
diagnostic nou ;i un plan de 
management atunci când mai înainte 
a fost afectat de cancer ;i un alt 
membru al aceleia;i familii?
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(www.opa.org.uk), unde a 
putut citi despre al]i pacien]i 
care trecuser\ deja prin ceea 
ce avea s\ urmeze pentru 
mine.
 So]ul i-a dat apoi informa]ii 
mamei mele, care voia s\ afle 
cum trebuia s\ m\ îngrijeasc\ 
dup\ opera]ie, s\ caute 
îndrum\ri privitoare la 
simptomele [i nevoile mele 
complexe, în special cele 
legate de hran\ [i b\utur\. 
Pân\ în acel moment încercase 
s\ fac\ fa]\ situa]iei refuzând 
s\ accepte diagnosticul.
 Dup\ o opera]ie care a durat 
opt ore [i dup\ câteva s\pt\ -
mâni petrecute în spital ni 
s-a spus c\ nu mai era nevoie 
de alte tratamente în acest 
stadiu, ci doar de monitorizare 
regulat\. Sper c\ membrii 

ar ajuta pacien]ii [i familiile 
lor s\ în]eleag\ mai bine 
diagnosticul.

Ce trebuie s[ ;tie apar]in[torii
A fost imposibil ca so]ul meu 
s\ nu afle mai multe am\
nunte, din diferite surse, ceea 
ce l-a stresat [i mai mult. A 
c\utat pe internet informa -
  ]ii despre managementul [i 
tratamentul tipului meu de 
cancer, în special în leg\tur\ 
cu ceea ce se a[tepta de la el 
dup\ intreven]ia chirurgical\. 
Avea nevoie de cineva cu 
care s\ discute despre ceea 
ce urma dup\ opera]ia mea 
[i ce aveau de f\cut membrii 
familiei. O surs\ care i s-a p\ -
rut util\ a fost Oesophageal 
Patients Association (Asocia- 
]ia pacien     ]ilor esofagieni) 

comunit\]ii noastre vor în]e -
lege acum c\ nu întotdeauna 
trebuie s\ ne a[tept\m la ce 
poate fi mai r\u.

Daksha Trivedi este bursier de 
cercetare la Centre for Research in 
Public Health and Community Care, 
University of Hertfordshire  
d.trivedi@herts.ac.uk

Conflicte de interese: Niciunul de 
declarat.

WHAT YOUR PATIENT IS THINKING
Assuming the worst

A se cita: BMJ 2018;364:1788

Traducere: 
Dr. Roxana }ucra
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ANALIZĂ DE CAZ

1. Ce arat[ radiografia toracic[? 
Eviden’iaz[ edem pulmonar cu congestie perihilar[, lichid în 

fisura orizontal[ ;i deviere a lobului superior. Marginea stâng[ 
a atriului stâng este convex[, sugerând dilata’ia acestuia 
(fig. 2). Dovezile radiologice ale unei anomalii de structur[ 
cardiac[ ;i devierea lobului superior fac ca sindromul de 
detres[ respiratorie acut[ s[ fie improbabil, dar e bine s[ fie 
avut în vedere în continuare. 

2. Care este cel mai probabil diagnostic de fond? 
Endocardita bacterian[ cu afectarea unei valve mitrale 
stenotice, probabil secundar[ unei boli cardiace reumatice.

Edemul pulmonar la pacien’ii sub 40 de ani sugereaz[ boal[ 
cardiac[ structural[, dilata’ia atriului stâng – o leziune cronic[ 
a valvei mitrale, iar murmurul de la jum[tatea diastolei ;i 
dispneea la efort – stenoz[ mitral[, care este un factor de risc 
pentru endocardita infec’ioas[. Cre;terea streptococului în 
hemocultur[ sus’ine acest diagnostic.

3. Care este cea mai probabil[ cauz[ a deterior[rii ;i 
amelior[rii rapide a func’iei respiratorii?

Edemul pulmonar cardiogen precipitat de resuscitarea cu 
lichide intravenoase.

Atât edemul pulmonar cardiogen cât ;i sindromul de 
detres[ respiratorie acut[ (ARDS) pot provoca debutul brusc 
al tulbur[rii respiratorii, hipoxia acut[ ;i crepita’iile difuze la 
examinarea toracelui. Este improbabil, totu;i, ca pacientul în 
cauz[ s[ aib[ ARDS, fiindc[ afec’iunea lui nu s-ar fi ameliorat 
spontan într-o perioad[ de timp atât de scurt[.

DE RE”INUT
•  Ave’i în vedere boala cardiac[ reumatic[ la pacien’ii cu 

dispnee de efort, n[scu’i în regiuni în care boala cardiac[ 
reumatic[ este endemic[.

•  Edemul pulmonar la un pacient mai tân[r sugereaz[ boala 
cardiac[ structural[.

Un	bărbat	cu	febră	şi	dispnee

ANALIZĂ DE CAZ
Un	bărbat	cu	febră	şi	dispnee

Traducere: Dr. Roxana ”ucra
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Un b[rbat în vârst[ de 42 de ani, 
n[scut în Zimbabwe ;i locuind 
în prezent în Marea Britanie, s-a 
prezentat cu un istoric de dou[ 
s[pt[mâni de febr[, v[rs[turi ;i 
diaree, pe fondul unei dispnee 
de efort din ce în ce mai mare în 
ultimele ;ase luni.
 Temperatura sa era de 38°C, 
frecven’a cardiac[ 96 de 
b[t[i/min, frecven’a respiratorie 
24 de respira’ii pe minut, 
tensiunea arterial[ 82/57 mmHg, 
iar satura’iile 100% în aerul din 
camer[. La examinare se auzea 
un zgomot 1 cardiac puternic ;i 
un murmur la jum[tatea diastolei. 
Rezultatele analizelor de sânge 
sunt prezentate în tabel, iar 
radiografia toracic[ în fig. 1.
 Pacientul a fost tratat pentru 
;oc septic de cauz[ necunoscut[ 
cu piperacilin[-tazobactam 
;i 4 000 ml lichid intravenos, 

dup[ care au ap[rut crepita’ii 
bilaterale aspre la ausculta’ie 
;i insuficien’[ respiratorie 
de tip 1 pronun’at[. Starea i 
s-a ameliorat dup[ 12 ore de 
ventila’ie ;i a fost extubat cu 
succes. Ulterior, hemoculturile 
pentru Streptococcus oralis au 
fost pozitive.

1.  Ce arat[ radiografia toracic[?

2.  Care este cel mai probabil 
diagnostic de fond?

3.  Care este cea mai probabil[ 
cauz[ a deterior[rii ;i 
amelior[rii rapide a func’iei 
respiratorii?

Text trimis de David Hamilton ;i  
Karen Lipscomb 
A fost ob’inut consim’[mântul 
pacientului.

CASE REVIEW 
A man with fever and breathlessness
A se cita: BMJ 2019;364:l1085

Rezultate anormale relevante ale analizelor de sânge

Num[r de leucocite (×109/l) 36 4-11

Proteina C-reactiv[ (mg/l) 254 <5

Uree (mmol/l) 8.4 2.5-7.8

Creatinin[ (micromol/l) 111 59-104

Frotiu de sânge gros ;i sub’ire F[r[ parazi’i de malarie  N/A

Rezultatul (unitate) Valoarea laboratorului  Intervalul normal 

Deviere a lobului 
superior

Lichid în fisura 
orizontal[

Edem pulmonar 
cu congestie 

perihilar[ 
bilateral[

Margine stâng[ 
a atriului stâng 

convex[ 

.
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"Ideea poate fi intimidant\ la 
început, dar înregistr\rile pot fi 
un instrument foarte util pentru 
medicii [i pacien]ii care încearc\ 

Înregistr[rile 
pot ajuta 
în’elegerea
Kiersty Griffiths, 

director 
pentru politica 
standardelor la 
General Medical 
Council 

"Nu este un fapt neobi[nuit ca 
pacien]ii s\ solicite înregistrarea 
consulta]iilor, iar pentru aceasta 
nici nu au nevoie de consim]\ -

"Ce s-ar schimba în felul în 
care v\ practica]i profesia 
dac\ pacien]ii ar fi cu adev\ -
rat informa]i [i capabili s\-[i 

Nu este un 
semn de 
neîncredere 
Roopinder Brar, 

medic generalist 
;i consilier 
medical la  
Medical and 
Dental Defence 
Union of Scotland

Înregistr[rile 
pot ajuta 
pacien’ii  
s[ preia 
controlul
Adam R Jones, 

conferen’iar 
;i pacient cu 
hemofilie sever[

Pacientul meu vrea  
să	înregistreze	consultaţia,	 
ce	ar	trebui	să	fac?
Cererea de a înregistra consulta’ia v-ar putea crea o senza’ie de 
disconfort, dar înregistrarea poate fi un instrument util pentru 
responsabilizarea pacien’ilor, dup[ p[rerea lui Abi Rimmer 

CARIERE ÎN SECTORUL CLINIC
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s\ dep\[easc\ obstacolele din calea 
comunic\rii [i a în]elegerii.

"De exemplu, concentrarea unui 
pacient poate fi afectat\ de nelini[ti 
sau dureri neverbalizate, f\când 
dificil\ amintirea detaliilor. Unii 
pacien]i au nevoie de sprijin în plus 
pentru c\ nu sunt familiariza]i cu 
limbajul sau cu conceptele folosite în 
discu]ie.

"Înregistr\rile dau mai mult timp 
pacien]ilor s\ prelucreze informa]iile, 
uneori complexe, oferite de doctori în 
timpul consulta]iilor. De asemenea, 
ele îi pot ajuta s\ î[i implice familiile 
sau apar]in\torii în deciziile privitoare 
la propriul lor tratament.

"Informa]iile din cursul consulta]iei 
sunt ale pacientului [i – cu condi]ia 
s\ nu fie implicat niciun alt pacient – 
înregistrarea lor pentru uzul personal 
este perfect legal\.

"În]elegem c\ v\ poate stânjeni 
decizia unui pacient de a face o 
înregistrare dac\ v\ este comunicat\ 
într-o manier\ provocatoare.

"Atunci când e cazul ar trebui s\ 
aborda]i politicos, amabil [i corect 
acest aspect în discu]ia cu pacientul. 
Nu trebuie s\ v\ sim]i]i obliga]i s\ 
trata]i ori s\ prescrie]i altfel decât de 
obicei. 

"Este important ca pacien]ii s\ 
în]eleag\ riscurile [i beneficiile 
tratamentului lor pentru a putea lua 
decizii în cuno[tin]\ de cauz\ cu 
privire la propriile îngrijiri, a[a c\ este 
necesar s\ le da]i în continuare toate 
informa]iile de care au nevoie.

"Medicii care respect\ 
recomand\  rile noastre de baz\ [i 
ac]ioneaz\ cu profesionalism trebuie 
s\ fie asigura]i c\ nu au de ce s\-[i 
fac\ probleme."

mântul doctorului. Conform legii 
protec]iei datelor, informa]iile din 
înregistrare le apar]in [i au dreptul  
s\ le foloseasc\ dup\ bunul  
plac.

"De[i poate fi nepl\cut pentru 
unii medici, e important s\ evit\m 
reac]i ile defensive [i s\ accept\m 
ideea c\ înregistrarea este un produs 
al erei digitale. Pacien]ii pot avea 
multe motive pentru a face o astfel de 
solicitare, ceea ce nu implic\ automat o 
lips\ de încredere.

"Poate nu au siguran]a c\ î[i vor 
aminti sau în]elege toate instruc]iunile 
complexe pe care le primesc ori poate 
c\ doresc s\ comunice [i familiei 
informa]iile aflate, pentru a fi ajuta]i 
s\ ia o decizie cu privire la op]iunile 
terapeutice.

"Pute]i s\ ave]i o discu]ie legat\ 
de motivele lor ca s\ în]elege]i cum 
gândesc. Dac\ nu v\ sim]i]i în largul 
dumneavoastr\ fi]i sinceri [i deschi[i 
[i spune]i-le de ce. 

"Experien]a noastr\ ne-a ar\tat 
c\ majoritatea înregistr\rilor sus]in 
ac]iunile doctorilor [i confirm\ c\ au 
ac]io nat într-o manier\ adecvat\, atât 
din punct de vedere personal cât [i 
clinic.

"Este posibil ca un pacient 
nemul]u mit s\ foloseasc\ o 
înregistrare pentru a face o reclama]ie 
sau o cerere de desp\gubire, dar 
medicii care î[i desf\  [oar\ activitatea 
cu profesionalism nu au de ce s\ se 
team\. P\strarea unor înregistr\ri 
scrise clare, complete [i corecte  
ale consulta]iilor [i respectarea 
ghidului clinic Good Medical Practice  
al General Medical Council  
(GMC – Colegiul Medicilor) v\ va 
ajuta s\ v\ ap\ra]i dac\ un pacient 
încearc\ s\ foloseasc\ o înregistrare 
pentru a sus]ine o reclama]ie sau o 
cerere de desp\  gubire."

gestioneze singuri bolile? Pentru a 
afla r\spunsul, ce alt\ cale mai u[oar\ 
exist\ decât cea prin care pacien]ii s\ 
aib\ acces la înregistr\rile conversa]i-
ilor cu cadrele medicale, în scopul 
clarific\rii [i în]elegerii? 

În definitiv, pacien]ii încearc\ s\-[i 
aminteasc\ lucruri pe care nu le în]e -
leg, s\ afle mai multe despre boala 
lor [i despre felul cum ar trebui s\ o 
trateze. Se str\duiesc din r\sputeri 
s\ se implice. De multe ori, pentru 
ei este o experien]\ f\r\ precedent – 
vor s\ înve]e, astfel încât s\ simt\ c\ 
au controlul asupra bolii [i vie]ii lor. 
{i chiar dac\ nu e ceva nou, vor s\ 
ajung\ la autoeficien]\.

"Solicitarea de a înregistra o 
consulta]ie nu are un caracter ostil, 
cu inten]ia de a ridica bariere sau de 
a declan[a un conflict. Majoritatea 
pacien]ilor nu sunt familiariza]i cu 
terminologia medical\. Au o stare de 
suferin]\ [i de aceea vor s\ asculte [i 
s\ în]eleag\, chiar dac\ le vine greu. 
În ultim\ instan]\, doresc s\ fie auzi]i 
[i în]ele[i. {i mai vor o conversa]ie 
în adev\ratul în]eles al cuvântului, în 
care priorit\]ile lor s\ conteze. 

În concluzie, s\-i l\s\m s\ 
înregistreze f\r\ condi]ion\ri. Îmi 
imaginez c\ medicii [i-ar putea face 
griji în leg\tur\ cu un eventual litigiu 
sau cu posibilitatea de a li se r\st\lm\ -
ci cuvintele atunci când exploreaz\ 
diagnostice ori tratamente în afara 
specialit\]ii lor sau a zonei de confort. 
Dar oare a[a stau lucrurile în realitate? 
M\ îndoiesc. În experien]a mea, 
pacien]ii sunt mult mai iert\tori decât 
v-a]i fi imaginat."

CAREERS CLINIC
My patient wants to record our appointment, 
what should I do? 

A se cita: BMJ 2019;364:l1101

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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Din: Alastair D Hay. Antibioticele: când să le 
prescriem şi pentru cât timp.  
The BMJRo 2019;4:129-130.

1. Conform studiului care investighează efectul 
diferitelor strategii de prescriere a antibioticelor în 
asistența primară asupra bacteriemiei, tratamentul 
antibiotic trebuie să fie recomandat cu promptitudine 
următoarelor categorii de pacienți:
A. Bărbaților
B. Femeilor
C. Copiilor
D. Persoanelor vârstnice
E. Persoanelor care locuiesc în zone sărace

Din: Savolainen-Peltonen H,  
Rankola-Soisalo P, Hoti F si colab.  
Terapia hormonală pentru menopauză şi  
boala Alzheimer. The BMJRo 2019;4:132-133.

2. Alegeți afirmațiile exacte referitoare la concluziile 
studiului finlandez legat de terapia hormonală 
postmenopauză şi riscul de boală Alzheimer:
A. Terapia hormonală sistemică postmenopauză nu se 
corelează cu riscul de apariție a bolii Alzheimer
B. Terapia hormonală sistemică postmenopauză creşte 
riscul de apariție a bolii Alzheimer
C. Expunerea îndelungată la terapia hormonală 
accentuează riscul de instalare a bolii Alzheimer
D. Riscul de boală Alzheimer nu este dependent de vârsta 
pacientei la inițierea terapiei hormonale
E. Utilizarea de estradiol vaginal se corelează cu riscul de 
apariție a bolii Alzheimer

Din: Dipesh P Gopal, John Barber, Daniel Toeg. 
Pertussis (tusea convulsivă).  
The BMJRo 2019;4:150-154.

3. Alegeți criteriile clinice pe baza cărora se susține 
diagnosticul infecției cu pertussis:
A. Febră
B. Accese de tuse paroxistică
C. Cefalee
D. Vărsături după tuse
E. Apnee cu sau fără cianoză la copiii sub un an

4. În rândul persoanelor adulte, au un risc crescut de 
infecție cu pertussis:
A. Obezii
B. Persoanele malnutrite
C. Persoanele imunodeprimate
D. Persoanele suferinde de bronhopneumopatie obstructivă 
cronică
E. Persoanele astmatice

5. Cea mai bună metodă de diagnostic a infecției cu 
pertussis este:
A. Cultura microbiană nazo-faringiană

B. Cultura din salivă
C. Testarea PCR a probelor nazo-faringiene
D. Dozarea anticorpilor IgG anti-pertussis
E. Hemocultura

6. Alegeți antibioticele recomandate a fi utilizate pentru 
tratamentul infecției cu pertussis:
A. Ciprofloxacina
B. Cotrimoxazolul
C. Azitromicina
D. Levofloxacina
E. Claritromicina

Din: Tom P Freeman, Chandni Hindocha, 
Sebastian F Green, Michael AP Bloomfield. 
Folosirea în scopuri medicale a produselor  
pe bază de canabis şi a canabinoizilor.  
The BMJRo 2019; 4:155-158.

7. Au indicație de tratament cu canabinoizi:
A. Durerea acută
B. Durerea cronică
C. Demența
D. Unele forme de epilepsie rezistente la tratament
E. Greața şi vărsăturile secundare chimioterapiei

8. Produsele pe bază de canabis acceptate pentru uz 
medical sunt:
A. MDMA (3,4 metilen-dioxi-metamfetamina)
B. CBD (canabidiol)
C. THC (tetra-hidro-canabiol)
D. DHC (dihidro-codeina)
E. Spice

Din: Aileen O´Brien, Stephen Kaar, Judith Ibison, 
Julie Chalmers. Evaluarea în comunitate a unei 
persoane cu tulburări psihologice.  
The BMJRo 2019;4:159-163.

9. Reprezintă factori de risc de vătămare pentru pacient 
sau pentru anturaj:
A. Externarea recentă din serviciile spitaliceşti
B. Abuzul actual de alcool sau droguri
C. Istoricul de autoagresiune sau de tentativă de suicid
D. Boala Alzheimer
E. Istoricul medical de accidente vasculare repetitive

Din: Laura J McNally, Catherine I Ofiaeli,  
Samson O Oyibo. Hipotiroidia refractară la 
tratament. The BMJRo 2019; 4:164-166.

10. Printre cauzele organice ale hipotiroidiei refractare 
la tratament se numără:
A. Boala inflamatorie intestinală
B. Boala celiacă
C. Ulcerul gastro-duodenal
D. Consumul concomitent de alte medicamente
E. Aderența scăzută la tratament
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