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IIdeea trimiterii în teren a pacienților sub 
acoperire a animat rețelele, a înfierbântat 
nodurile și riscă să sape la rădăcina fragilei 
construcții care este încrederea dintre 
pacienți și medici, atât cât a mai rămas 
după nenumăratele încercări la care a 
fost supusă ante- și postrevoluționar. 

Ce construim toată ziua se dărâmă, iată, cu 
o singură lovitură bine plasată la temelie. 

Dar poți să scoți metehnele cu forcepsul? 
Din cap, din conștiință, după ani de 
practică, deopotrivă de la medici și 
de la pacienți? Oameni suntem, sub 
acoperirea de pacient sau de medic sau 
de orice altceva, și “elementul uman” 
– ca să îmi amintesc de un limbaj de 
lemn – se schimbă cel mai greu. 

Există o legendă urbană care povestește 
de chestionarele de satisfacție pentru 
pacienți. Or fi pe undeva, dar eu 
încă nu le-am văzut. Dacă le-am 
face, și mai ales dacă le-am face pe 
bune, poate ar fi de vreun ajutor. 

Poate s-a vrut o măsură populară, 
demonstrativă – iată, ne facem că lucrăm 
în slujba pacienților! Mai venim și cu 
argumente europene, să scoatem castanele 
fierbinți cu mâna altuia, mai îndepărtată, 
că poate nu-și dă seama că se arde. 

Până când politicul nu va face un 
pas înapoi în instituții, dar mai ales 
în noi înșine, această mentalitate de 
a arăta, cu mult mai mult decât de 
a face, nu are șanse să dispară. 

Dacă tot s-au descoperit medici care 
practicau “sub acoperire”, de ce să nu 
avem și “pacienți sub acoperire”?! 

Mă întreb ce-om mai face când vom fi cu 
toții sub acoperire, sau mai bine zis sub 
diverse acoperiri?! Unii dintre noi am trăit 
acele vremuri, și nu cred că vrem să le mai 
trăim. “Divide et impera” a fost și e cea 
mai populară regulă de leadership. Oricât 
m-ar contrazice unii, se aplică foarte mult 
în practică, și cu succes maxim, chit că tot 
organismul se umple de efecte secundare. 

Un tratament e un reglaj fin, aplicat 
atât cât poate organismul să suporte, ba 
poate chiar blând, ca să se poată vindeca, 
ca să poată însănătoși. E aplicat după 
anamneză, după consultarea altor cazuri, 
a materialelor științifice, se pregătește 
și se verifică în ani de experiență. 

Ori noi ne jucăm parcă de-a doctorul, de 
fiecare dată, ca pentru prima dată!  

Delia Budurcă
redactor șef
delia.budurca@tarus.eu
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Black Sea Ultrasound Educational Group, înființată la Constanța
Școala de vară de ultrasonografie a Universității 
Ovidius, eveniment aflat la a 8-a ediție, a avut loc la 
Constanța pe 21-22 iunie, prilej cu care ecografiștii 
din țările riverane Mării Negre au decis să forma-
lizeze o colaborare creată în timp și să înființeze 
Black Sea Ultrasound Educational Group. 
“Este o grupare a ecografiștilor țărilor riverane 
Mării Negre, cu scopul de a promova învățământul 
ecografic în zona noastră, sub formă de școli de 
vară, cursuri țintite pe anumite tematici, cursuri 
online, și cel puțin odată pe an să ne întâlnim cu 
toții pentru schimburi de idei și experiență”, a spus 
Prof. Ioan TOFOLEAN, de la Facultatea de Medicină 
a Universității Ovidius. 
Inițiatorii acestui eveniment sunt Universitatea 
“Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca și Facultatea de 
Medicină a Universității “Ovidius” din Constanța, 
prin Prof. Radu BADEA, Prof. Petru MIRCEA și, 
respectiv, prof. Ioan TOFOLEAN. 
Evenimentul s-a bucurat de o prezență crescândă 
de-a lungul anilor, în acest an fiind înscriși 115 
participanți, specialiști nu numai din Constanța, 
dar și din județeke limitrofe și din București. A fost 
acreditat de Colegiul Medicilor cu puncte de educație 
medicală continuă, însă a fost aprobat și de Societatea 
Europeană de Ultrasonografie (EFSUMB). 
Între invitații de prestigiu s-au aflat președintele 
Societății de ultrasonografie din Turcia, Mustafa 
SECIL, aflat pentru a treia oară în România, Adnan 
KABAALIOGLU (Turcia), Pavlos ZOMPOULIS 
(Atena), cel mai mare ecografist al Greciei, Mizandari 
MALCHAZ (Tbilisi, Georgia), Iskren KOTZEV (Varna, 

Bulgaria), Vasile ȚURCANU (Chișinău), specialiști 
din Kiev, Ucraina. 
“S-au prezentat lucrări de foarte mare ținută, ținem 
la un standard la care nu vrem să renunțăm, s-a făcut 
inclusiv un workshop hands-on de elastosonografie, 
și hepatică, și de părți moi. Ne dorim să ne situăm la 
un standard foarte ridicat. Școala de ecografie de 
la Cluj s-a impus la noi – eu sunt elev de Cluj, și ce 
fac ei acolo e extraordinar – și atunci am transpus 
nivelul de acolo aici; vrem să îl menținem și să îl 
ducem mai departe, este important”, a punctat Prof. 
Ioan TOFOLEAN. 
Grupul educațional de ecografie al Mării Negre 
își propune întâlniri regulate în statele care îl 
formează – România, Moldova, Bulgaria, Turcia, 
Georgia, Ucraina, Grecia – dar cel puțin odată pe 
an la Constanța. 
Înființată în 1990, Universitatea Ovidius din 
Constanța, care include Facultatea de medicină, 
medicină dentară și farmacie, are acum peste 15.000 
de studenți. (Delia Budurcă)  

Asociația Blondie, creată pentru copiii bolnavi abandonați în spitale

Unul din patru copii ajunși în sistemul de protecție 
socială a fost părăsit încă din maternitate, iar copiii 
prematuri sau cu afecțiuni medicale au probabilitatea 
de două ori mai mică de a ajunge acasă, arată un studiu 
realizat de UNICEF în 2016. Pentru copiii abandonați în 
spitale și bolnavi s-a înființat asociația Blondie, prima 
care se ocupă de copiii pe care nu-i vrea nimeni. 
Inițiatoarea asociației e Adelina Toncean, o tânără care a 
înfiat un copil cu o malformație cardiacă care, pentru că 
nu fusese operat la timp, a murit la vârsta de 14 ani.  
“Ne propunem să construim un sistem etapizat, nu doar 
o campanie sau un proiect, prin care copiii cu afecțiuni 
medicale grave și cu risc de părăsire să primească 
susținerea necesară pas cu pas. Vom ajuta copiii, familiile 
care trebuie să îi îngrijească și comunitățile care trebuie 
să îi accepte, astfel încât să îi poată sprijini în dezvoltarea 
lor ulterioară. Cu ajutorul voluntarilor și al experților, le 
vom și sprijin emoțional și educațional, pe lângă ajutorul 

financiar. Totodată, vom preveni aceste cazuri grave, 
asigurându-ne că fiecare naștere are loc la spitalul care e 
pregătit să intervină în modul cel mai potrivit cu afecțiunea 
nou-născuților”, spune fondatoarea asociației Blondie. 
Asociația își propune monitorizarea gravidelor în 
risc social, a copiilor cu risc la părăsire, crearea unei 
aplicații mobile çpentru a pune în contact instituțiile 
implicate ale statului, în cazurile cele mai complexe 
11 la număr, extinderea programului de voluntariat 
Niciun copil singur în spital, în parteneriat cu Asociația 
„Inima copiilor”, înființarea unui Centru de consiliere 
pentru mamele copiilor cu afecțiuni grave și crearea 
unui centru de tranziție pentru copiii cu afecțiuni 
grave care nu mai necesită internare, dar care încă 
mai au nevoie de o îngrijire medicală pe care mama 
nu o poate acorda, susținerea financiară a familiilor 
care au în îngrijire copii cu afecțiuni medicale grave și 
monitorizarea sănătății acestora. (Delia Budurcă) 



Asistență europeană pentru noi spitale 
în Iași, Cluj-Napoca și Craiova
Experții Băncii Europene de Investiții (BEI) 
vor acorda servicii de asistență tehnică pentru 
construirea a trei spitale regionale de urgență 
în Iași, Cluj-Napoca și Craiova, proiecte de care 
Ministerul Sănătății (MS) beneficiază prin Fondul 
European Structural de Investiții: Programul 
Operaţional Regional și Programul Operaţional 
pentru Asistenţă Tehnică. 
Acordul are o valoare totală de 12,9 milioane 
de euro, din care valoarea serviciilor de asis-
tenţă permanentă este de 3,5 milioane euro și 
valoarea serviciilor pe bază de solicitare este 
de 9,4 milioane de euro, și se va derula până la 
31 decembrie 2023. 
Asistența tehnică va consolida capacitatea de 
management necesară în implementarea celor 
trei proiecte. Rolul echipei va fi de consiliere 
şi completare, dar nu va înlocui, transfera sau 
îndeplini rolurile şi responsabilităţile omologilor 
relevanţi din cadrul Ministerului Sănătății ori 
al asistenţei tehnice existente pentru Ministerul 
Sănătății, se arată într-un comunicat de presă al 
MS. Se va oferi sprijin în orice stadiu pe parcursul 
etapei de implementare a proiectului, începând 
cu elaborarea ofertelor pentru documentaţia de 
atribuire a proiectului până la darea în exploatare 
finală şi exploatarea facilităţilor. Echipa care va 
asigura asistență permanentă va juca un rol de 
sprijin, însă nu predominant în luarea deciziilor. 

spitalul regional de urgență 
iași, cel mai avansat 
Cel mai avansat proiect este Spitalul Regional de 
Urgență (SRU) Iași, pentru care a fost realizat studiul 
de fezabilitate și au fost aprobați indicatorii tehnico-
economici. Cererea de finanţare e în pregătire, 
urmează să fie depusă la Comisia Europeană 
în luna septembrie. Consultantul BEI a pregătit 
documentaţia de atribuire pentru activitatea de 
proiectare SRU Iași, care urmează să fie lansată 
în perioada următoare. 
“Pentru urgentarea atribuirii contractului de 
achiziţie pentru proiectarea SRU Iași, am apelat 
la lansarea procedurii cu clauză suspensivă. Acest 
lucru ne va permite să demarăm achiziţia înainte 
de a obţine aprobarea Comisiei Europene pentru 
cererea de finanţare. Câștigăm astfel timp preţios 
să oferim o garanţie Comisiei Europene privind 
angajamentul României pentru construcţia acestor 
spitale”, a explicat ministrul Sănătății, Sorina Pintea. 
Pentru Spitalul Regional Cluj-Napoca a fost realizat 
studiul de fezabilitate, a fost obţinut acordul de mediu 
și sunt finalizați indicatorii tehnico-economici  care 
vor fi  aprobaţi la sfârșitul lunii august în Guvern, 
urmând ca în octombrie să fie depusă cererea de 
finanțare și pentru acest spital la Comisia Europeană. 
Pentru SRU Craiova se apreciază că cererea de 
finanțare va fi depusă la Comisia Europeană în 
luna decembrie (Raluca Băjenaru) 
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Premieră pentru Europa de Est: Reconstrucție a 
valvei mitrale prin abord minim invaziv, la Sibiu

O echipă medicală din cadrul spitalului Polisano - MedLife, 
coordonată de Conf. Dr. Victor Costache, medic primar 
chirurgie cardiovasculară, toracică și pulmonară, a 
realizat prima plastie mitrală endoscopică cu ajutorul 
dispozitivului de ultimă generație Memo 4D. Operația a 
constat în reconstrucția tridimensională a valvei mitrale 
native. Spitalul din Sibiu este primul din Europa de Est 
care obține acreditarea pentru a utiliza acest sistem. 
Intervenția, realizată prin abord minim invaziv, a salvat o 
pacientă de 49 de ani, care în urmă cu aproape un an a fost 
diagnosticată cu insuficiență mitrală severă. Afecțiunea 
a apărut în urma rupturii mai multor cordaje la nivelul 
valvei mitrale. Primele semne ale bolii s-au manifestat 
prin scăderea tolerenței la efort, cu agravare progresivă. 
“Intervenția de reconstrucție tridimensională a valvei native, 
prin mini-toracotomie laterală dreaptă video-asistată, cu 
o incizie de 5 cm, a fost realizată cu ajutorul unui inel de 
nitinol și a șase cordaje de Goretex, calibrate la o precizie 

milimetrică. Avantajul utilizării dispozitivului Memo 4D 
constă în minimizarea timpului operator și a timpului în 
care cordul este oprit. În plus, fiind vorba de reconstrucția 
și nu de schimbarea valvei, a fost evitat tratamentul 
anticoagulant, care poate avea efecte secundare multiple 
pe toată perioada vieții pacientei. Acest tip de intervenție 
presupune o recuperare foarte rapidă, pacienta fiind 
externată după patru zile, iar după două săptămâni își poate 
relua stilul de viață, întorcându-se la serviciu”, a declarat 
dr. Victor Costache, coordonatorul echipei medicale. 
Operațiile realizate cu inelul Memo 4D prezintă 
beneficii multiple, printre care diminuarea riscului 
de SAM (mișcare sistolică anterioară), optimizarea 
statusului hemodinamic, standardizarea implantării 
neocordajelor, ușurința și rapiditatea în implantare. 
În prezent, în cadrul spitalului Polisano – MedLife, 
toate plastiile mitrale sunt realizate cu ajutorul acestui 
dispozitiv revoluționar. (Raluca Băjenaru) 
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ProEstetica la 25 de ani
Înființată la scurt timp după Revoluție de familia 
de medici Dana și Ștefan Jianu, care au pornit 
pionieri pe drumul antreprenoriatului în me-
dicină, ProEstetica, care a împlinit în acest an 
25 de ani, a confirmat în timp un brand care s-a 
racordat de la început la standardele europene. 
Întorși în România după specializări în vestul 
Europei, Dr. Dana Jianu la Hamburg, iar Ștefan 
Jianu la Zurich, au înființat în 1994 un cabinet 
privat într-un apartament din Piața Amzei, extins, 
trei ani mai târziu, cu o sală de operații și un 
salon post-operator. În 2001 a demarat proiectul 
unui sediu nou, inaugurat doi ani mai târziu, 
care cuprindea un bloc operator cu trei săli de 
operații și saloane de îngrijire postoperatorie. 
În 2007 a fost inaugurat Bali Spa Cornu, repre-
zentând zona de wellness a businessului, iar în 
2010 s-a deschis Centrul de Chirurgie Laser. 
În 2012-2013 a început să funcționeze Centrul 
de Chirurgie Plastică Regenerativă, care inte-
gra procedee diferite precum lasere, transplant 
de țesut adipos, PRP (platelet-rich plasma), ce-
lule stem derivate din țesut adipos. În 2015, 
ProEstetica a devenit unitate de cercetare pe 
platforma Academiei de Științe Medicale din 
România. 2018 a marcat încheierea parteneria-
tului cu Monza, ProEstetica Hospital devenind 
Centrul Medical Monza. În acest an s-a lansat 
conceptul ProEstetica Regeneration, care inte-
grează laserele, plasma și terapiile de rejuvenare 
cunoscute. 

De la înființare s-au realizat peste 25.000 de 
operații minim-invazive. Primul implant mamar 
siliconic, primul tratament cu laser endovenos 
pentru varice, primele reconstrucții mamare cu 
țesut adipos, primele proceduri de regenerare 
tisulară simultană (AdipoLaserPRPRejuvenation) 
– tehnică originală Dr Dana Jianu – s-au realizat 
la ProEstetica pe parcursul timpului. 
Acum este etapa integrării procedurilor cunoscute 
adaptat nevoilor pacienților, prin proceduri mai 
blânde, mai puțin invazive, dar și o etapă în care 
este nevoie de mai multe investiții în educația 
publicului, spune Dr. Dana Jianu, pentru că de 
multe ori se ajunge la exagerări care ajung să 
pervertească însăși conceptul de chirurgie es-
tetică. (Delia Budurcă) 

Campanie radio pentru donarea de sânge

România se plasează pe ultimele locuri la 
numărul de donatori de sânge în Europa: 
doar 1,7% dintre români donează sânge, 
de aproape 10 ori mai puțin decât danezii, 
de 9 ori mai puțin decât britanicii și de 
7 ori mai puțin decât olandezii. 
În primul trimestru al anului 2019, la Centrul 
de Transfuzie Sanguină București s-au 
înregistrat cu peste 1.100 mai puțini donatori 
decât în aceeași perioadă din 2018, iar nevoia 
de sânge actuală este dublă față de cât se 
recoltează. Matinalul de la Rock FM a inițiat o 
campanie pro donare, care a avut ca rezultat 
creșterea numărului de donatori cu 20%. 
Platforma Ivox.ro, la solicitarea matinalului 
“Morning Glory cu Răzvan Exarhu”, 
inițiatorul campaniei, a realizat un sondaj 
on-line ale cărui rezultate arată că patru 
din zece români au donat sânge cel puțin 

o dată, 65% ca să facă o faptă bună, 
20% pentru un apropiat, 15,5% pentru 
că e benefic pentru sănătate. 
Dintre cei care nu au donat niciodată, 45% spun 
că nu îndeplinesc criteriile de donare, 25% 
că au amânat, 15% că le este frică de ace. 
Platforma nu a dat publicității numărul 
de persoane chestionate on-line. 
Campaniei, inițiate în parteneriat cu Centrul 
de Transfuzie Sanguină București și Donorium, 
i s-au alăturat cinci trupe rock care au făcut 
coveruri după piese consacrate. Trooper a 
cântat un cover rock după “Te-aștept să vii”, 
șlagărul Mirabelei Dauer, Byron – “Uite așa 
aș vrea să mor”, interpretat de Gică Petrescu, 
Nighlosers – “Dacă pleci”, Cătălin Crișan, Vița 
de Vie – “Proverbe”, Marius Țeicu, iar COMA a 
realizat un cover după “Aproape liniște”, șlagărul 
Aurei Urziceanu. (Raluca Băjenaru) 



știri

Colegiul Medicilor: 60% dintre români cred în medici
Colegiul Medicilor din România spune că 
60% dintre pacienți cred în medicii noștri 
și că valoarea profesională a medicilor este 
una dintre caracteristicile sistemului. 
Reacția CMR apare după ce ministrul Finanțelor 
Publice, Eugen Teodorovici, a declarat într-o 
conferinţă că “ceea ce lipsește în sistemul sanitar 
este calitatea umană. 100% din populaţie 
ar spune același lucru”. Declarațiile au fost 
făcute în prezența ministrului Sănătății, 
Sorina Pintea, care nu a avut nicio reacție 
publică. Peste câteva zile ea a anunțat public 
că au fost deja trimiși în teritoriu pacienți „sub 
acoperire”, pentru a-i identifica pe angajații 
care condiționează actul medical de mită. 
“Astfel, oricare pacient care intră în 
instituţia sanitară se va gândi la medici 
și la personalul sanitar ca la posibili 
infractori, iar medicii și personalul sanitar 
se vor gândi la pacienţi ca la posibili 
delatori”, punctează Gh. Borcean. 
CMR reamintește rezultatele unui sondaj 

CURS din 2018 care arată că medicii se bucură 
de încrederea a 58% din populație, în timp 
ce sistemul de sănătate întrunește satisfacția 
a 30% dintre cetățeni, starea spitalelor 18%, 
politica Guvernului în sănătate doar de 14%. 
Concret, cifrele CNAS arată că medicina publică 
înseamnă 110.545.624 servicii de medicină 
de familie, 25.880.260 servicii în ambulatoriu 
clinic, 43.569.305 servicii paraclinice, 1.487.313 
servicii paraclinice de imagistică, 3.956.435 
servicii în spitalizarea continuă, 4.028.424 
servicii în spitalizarea de zi. La aceste cifre 
se adaugă cele ale medicinei private. 
“În locul doamnei ministru aș insista să 
vorbesc despre programele și proiectele de 
succes pe care le-a înfăptuit Ministerul Sănătății, 
despre creșterea substanţială a bugetului 
pentru investiţii și, cu siguranţă, aș insista 
asupra a ceea ce este mai valoros în sistemul 
sanitar și pe care acesta se sprijină. Concret, 
aș insista pe calitatea umană și profesională a 
medicilor”, a spus președintele CMR. (D.B.) 



C
Cum se înființează o universitate, profitând de o fractură istorică pentru a restitui o 
oportunitate pierdută cu 20 de ani mai devreme?! Cum faci apoi să funcționeze, să 
crească și să fie luată în seamă de “aristocrație”, de numele consacrate deja în mai bine 
de 100 de ani de istorie?! Despre ambiție, oportunități și crearea norocului, a șanselor, 
despre ce s-a întâmplat în medicina constănțeană în ultimii 30 de ani, am stat de vorbă 
cu prof. Vasile Sârbu, unul dintre artizanii înființării Facultății de medicină din Constanța, 
realizatorul primei operații laparoscopice în România și a altor premiere, chirurg, promotor 
al cercetării și pasionat cunoscător al “fabuloasei” istorii a medicinei românești. 

Cum s-a înființat Universitatea Ovidius?
În 1989, după Revoluție, un grup de intelectuali 
din Constanța a hotărât să transforme un institut 
de subingineri în Universitate. Am făcut un Co-
mitet ProUniversitaria, în care numai eu eram și 
doctor. Eram un grup de intelectuali care voiam 
să avem și noi o Universitate.

Vorbim de anul 1990.
Timp de 2 – 3 luni ne-am luptat la minister. 
Ministru al învățământului era Prof. Șora, 
care înțelegea că noi vrem o universitate, dar 
n-aveam o bază de cadre didactice, n-aveam o 
bază de învățământ, mai ales pentru medicină. 
Am luptat să înființăm medicina; ceilalți, fiecare, 
pentru facultățile lor. Eu am făcut un dosar foar-
te mare cu absolvenții de liceu care ar fi dorit să 
facă facultatea aici – s-au găsit entuziaști,  și apoi 
m-am lăudat cu trecutul istoric al Constanței, 
care acum 2.300 de ani a avut primii doctori din 
istoria României, Doctorul Diocles și doctorul 
Cladaes. Vechiul Tomis, Histria și Callatis, fiind 
foste cetăți grecești, aveau doctori din școala lui 
Hipocrate. Cert este că am făcut mare caz de 
această istorie, dar și de faptul că în 1970 s-a 
vrut de către conducerea de la București să se 
facă Facultate de medicină. Cei de aici nu prea 
au vrut, pentru că își pierdeau posturile de șefi 
de secții etc. I-au lămurit să nu se facă, pentru că 
studenții vor fi contaminați cu idei capitaliste de 
la navigatorii străini care veneau în Constanța, 
pentru că fiind oraș turistic nu sunt locuințe... 
Au găsit motive, iar secretarul de partid a trimis 
un document la București argumentând să nu 
se facă Facultate de medicină. S-a făcut la Cra-

iova. Ei au fost mult mai ambițioși, au ieșit din 
spital ca să-l dea facultății – sediul facultății e un 
fost spital. Astfel că Facultatea din Craiova a fost 
înființată în 1970, iar a noastră în 1990, la 20 
de ani. 

Eu sunt absolvent al liceului Frații Buzești 
din Craiova, “Bastilia”, unde a terminat și Prof. 
Irinel Popescu, Adrian Păunescu, Sabin Bălașa, 
personalități ale istoriei contemporane cu care 
ne mândrim. Eu eram unul dintre elevii prof. 
Dan Setlacec, de la Fundeni, luasem Constanța 
la repartiție și eram cumva dezamăgit și de ni-
velul medicinei de aici, și speram să înființez o 
Facultate de medicină. Astfel că după Revoluție 
m-am implicat foarte tare. 

Am profitat de această fractură istorică, 
am mers la București, am făcut o mulțime de 
audiențe, printre altele m-am “unit” cu niște 
greviști ai foamei care căzuseră cu medii foarte 
mari la București și voiau să intre la facultate, și 
i-am adus la Constanța. Era luna aprilie 1990, la 
mijlocul anului universitar, anul I. 

Foarte grei au fost următorii zece ani, pentru 
că am avut nevoie de profesori, de laboratoare, 
să transfer cadre didactice de la București, de 
la Craiova, de la Târgu Mureș, am primit câțiva 
profesori pe care am reușit să-i aduc aici, să le 
dăm locuințe... Era foarte greu să pot pune pe pi-
cioare... Între timp am început construcția unui 
campus nou și astăzi Facultatea de medicină are 
o clădire superbă, iar Universitatea Ovidius un 
campus pe malul Lacului Mamaia, universitatea 
având acum 15.000 de studenți. Am început în 
1990 cu medicina generală și stomatologia, iar 
după un an și farmacia, colegiile... 

leadership
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Am introdus în România pentru prima dată, 
în 1992, învățământul de medicină în limba 
engleză. Noi n-aveam trecut, universitățile 
tradiționale au sistemele lor de senate, de rec-
torate, noi eram noi peste noi și ne-am raportat 
direct la universitățile apusene. Era 1992, la un 
an după Revoluție. Studenții străini, la Cluj și 
București, învățau un an limba, apoi făceau stu-
diile în română. Ca să le fur studenții celorlalte 
universități m-am gândit să suprim acest an, și 
le-am cerut profesorilor două lucruri – să aducă 
literatură anglo-saxonă – ceea ce a fost extraordi-
nar, ca nivel de învățământ – și să știe două limbi 
străine, pentru că urmau să predea în engleză. 

Al doilea lucru pe care l-am făcut în primii ani 
– tocmai pentru că n-aveam trecut și istorie – au 
fost niște lucruri de răsunet care să comunice 
numele Constanța în medicină, ca să ne ia și pe 
noi în seamă celelalte Facultăți de medicină care 
existau de peste 100 de ani – la București din 
1869, la Cluj din 1872, la Iași din 1879. 

Eu nu puteam repeta suta asta de ani, nu pu-
team să o reparcurg, nu aveam timp biologic. Și 
atunci m-am racordat la comunitatea europea-
nă – m-am dus personal la Bruxelles și am făcut 
niște programe cu universități din Brest, Cadiz, 
Paris, Limoges, Marsilia... Am făcut proiecte 
europene prin care am dus profesorii noștri – și 
am fost și eu, că eram primul decan al facultății 
– în Anglia, Franța, Spania, Italia. M-am dus cu 
intenția clară de a prelua, fără să mai aștept isto-
ria, ultimul standard al medicinei europene. 

În 1991 s-a produs cel mai mare eveniment al 
chirurgiei românești – prima operație laparosco-
pică. Să operezi un om fără să-l tai este un eveni-
ment pe care eu îl consider extraordinar. M-au 
sunat nume mari, profesori, care mi-au spus că 
nu se poate... E adevărat că era abia apărută ca 
metodă. Acum se operează laparoscopic și robo-

tic în toată țara, dar atunci era cu patru ani înain-
te față de București. 

Unde ați învățat? 
Am învățat în Franța, la un mare profesor, care 
mi-a și dăruit o trusă... Nu mă laud cu aceste lu-
cruri, dar ele se subsumează ideii de facultate 
care n-avea trecut, și care s-a dus să copieze ce 
era mai măreț în vest. 

După aceea, am început în 1993 să fac trans-
plant experimental de organe, unde se crease, 
pe timpul lui Ceaușescu, merinosul de Palas. 
Împreună cu Facultatea de medicină veterinară 
din București, am creat acolo un centru de medi-
cină experimentală, de chirurgie experimentală 
și de biotehnologie medicală avansată, pentru 
că eu veneam din apus cu idei pe care trebuia 
să le încercăm mai întâi pe animale... Timp de 
șase ani de zile am transplantat acolo organe... 
La ultimul transplant de ficat a participat și Prof. 
Irinel Popescu. El vedea ce fac aici, și era și el un 
promotor al noului... Cert este că am făcut aces-
te studii experimentale, pe care le-am învățat și 
peste hotare, în diverse țări, și am creat 17 doc-
tori în acest domeniu, nu numai chirurgi. 

Ce urmăreați? 
Să transplantăm rinichi și alte organe. După 6 
ani de zile am făcut primul transplant renal la 
om, în Constanța. A fost aici și Prof. Irinel Popes-
cu, și Prof. Mihai Lucan. Primul transplant de ri-
nichi din România l-a făcut Eugen Proca, primul 
din Constanța a fost făcut în 1999, în 23 aprilie. 

Țintind mai sus am stabilit o relație cu Uni-
versitatea din Los Angeles, pe transplantologie. 
Fiind aici izolați, cumva, și fără bariere metale, 
ne-am dus direct în zonele mari, importante. 
Așa am ajuns la Los Angeles, mare centru de 
transplantologie hepatică, și intenționam să de-
venim al doilea centru după cel de la București, 
creat de Prof. Irinel Popescu. Începusem deja 
transplantul renal. La Los Angeles am aflat des-
pre un lucru extraordinar, care nu se făcea în Ro-
mânia, despre transplantul de celule, și am creat 
o relație între un centru de transplant celular de 
acolo, unde am și trimis-o pe Simona Dima, care 
își făcea doctoratul și este un cercetător excelent, 
acum la Fundeni. Ea se specializa în chirurgie 
și își făcea doctoratul cu mine în transplant de 
pancreas; am intervenit cumva în destinul ei și 
a “virat” de la transplantul organului pancreas 
la transplantul de celule pancreatice secretante 
de insulină, ceea ce nu se făcea în România. Mai 
erau niște experimente în Elveția, Franța, Italia. 

Ne-am împrietenit cu Yoko Mullen, care a 
venit în Constanța – ăsta fiind unul din harurile 
mele, de a cuceri interlocutorii... Nu pentru sco-
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puri personale, dar pentru a ridica orașul nostru 
prin infuzie din exterior, pentru că aveam nevoie 
de infuzia asta din America, din Franța. Îi invi-
tam aici, le-am oferit diverse titluri, le-am ară-
tat România, Delta, mânăstirile. Cei mai mulți 
voiau să îl vadă pe Dracula. Cu Yoko Mullen am 
pus la punct transplantul de celule beta pancrea-
tice, secretante de insulină. Cercetările au durat 
câțiva ani, am creat laboratoare de culturi celu-
lare. Făceam lucrurile astea foarte serios – ca să 
cultivi celule și să vezi că fac insulină, să le recol-
tezi de la pancreasul porcin, să operezi porcul, 
să-i iei pancreasul, să izolezi aceste celule, să le 
injectezi la șoareci, să le induci diabet șoarecilor 
și să vezi că le scade glicemia... Pare ușor așa, 
când povestesc, dar eu am imagini cu celulele 
Langerhans produse de noi!!! 

Cert este că am făcut pentru prima dată la om 
un asemenea transplant de insule Langerhans, 
în 2003, prima dată în România, era o pacientă 
cu glicemia 300. Am dezvoltat această chirurgie 
a transplantului de celule pancreatice, am făcut 
patru transplante de insule Langerhans. 

De succes? 
Ca rezultat, scăderea glicemiei s-a întâmplat la 
toți, au supraviețuit 3 din 4, dar nu din cauza 
transplantului – una dintre bolnave a făcut gripă 
și a murit de o complicație respiratorie. 

În America am intrat în relație cu prof. Ro-
nald Merrell și am făcut o asociație de telemedi-
cină, prin satelit, iar el mi-a luat din doctorii mei 
și acum unii sunt acolo. Merrell era șeful echipei 
NASA de doctori, acum pensionat, dar lucrase 
cu cosmonauții, iar facultatea noastră coopera 
cu universitatea lui prin telemedicină. 

Interesându-mă ce aș putea să fac mai depar-
te, am ajuns la concluzia că ar trebui să trans-
plantăm aici la Constanța celule stem, care să se 
matureze în celule fabricante de insulină. Acest 
lucru l-am realizat în 2007 pentru Adriana, o 
bolnavă din Timișoara cu un diabet extrem de 
grav, și pentru o profesoară de engleză din Ora-
dea – sunt primele două românce cărora le-am 
introdus celule stem preluate de la ele, printr-o 
colaborare foarte intensă cu Spitalul Fundeni, 
pentru că aceste lucruri de nivel înalt științific 
presupuneau unele laboratoare care nu existau 
încă în Constanța. De la Fundeni colaboram cu 
clinica de hematologie a prof. Coliță, cu clinica 
de chirurgie a prof. Irinel Popescu. Cert este că 
am avut o mare înțelegere și transplantologia 
atunci luase un avânt foarte mare. 

Constanța a făcut aceste lucruri și va rămâne 
în istorie cu prima operație laparoscopică din 
țară, cu primele transplante renale de aici, cu Fa-
cultatea de medicină și cu universitatea Ovidius 

care am clădit-o noi în 1990, cu transplantele de 
insule pancreatice și de celule stem în diabet, și 
cu crearea de oameni, care acum se află la Fun-
deni sau în SUA, Franța și Germania... 

La un moment dat, în ultimii ani, în domeni-
ile astea de foarte înalt nivel științific, în știința 
noastră a început să se amestece politicul, care 
și-a dorit cumva să nu mergem prea în față cu 
transplantele astea, pentru că s-ar putea face și 
în alte țări cu sume foarte mari, și așa îmi explic 
eu că la un moment dat, în ultimul deceniu, au 
apărut niște forțe malefice care au început să 
țintească în noi. 

De exemplu eu, după 2010, în momentul în 
care aveam cea mai înaltă glorie, eram o perso-
nalitate aici, membru în câteva academii, am fost 
scos din învățământ – pensionat, când puteam 
să mai lucrez vreo 4 - 5 ani, oficial. Mi s-a închis 
clinica – s-au unit două clinici, au desființat la-
boratoarele... La un anumit moment, că eram 
decan și directorul direcției sanitare, creasem în 
spital niște laboratoare, chiar în clinica de chirur-
gie, unde să prepar celulele, pentru că nu le poți 
duce de colo - colo... Se preiau într-un mediu 
perfect steril, în niște condiții fantastic de dificile, 
se lucrează în niște hote cu flux laminar ca să nu 
intre microbii peste celulele pe care le transplan-
tezi. Creasem niște laboratoare care s-au închis, 
s-a aruncat tot, pe mine m-au excomunicat, ca să 
spun așa, am fost trimis la Tomis, de la Roma, și 
am ieșit din această scenă fără să știu, fără să mă 
cert cu nimeni... 

Dar ceea ce s-a întâmplat cu mine nu e un caz 
particular, al vieții mele. Dacă ați observat în pe-
isajul medical contemporan, foarte multe dintre 
elitele noastre sunt împinse spre periferie, spre 
niște zone insalubre ale existenței lor – și pe Leo-
nardo și pe Einstein îi critică unii nu știu pentru ce 
relații. Aceste lucruri fac parte dintr-o mentalitate 
anticulturală, pentru că acești oameni, care au fă-
cut transplantologia românească, au fost niște zei 
pământeni, n-au fost niște fericiți. Ăștia stăteau zi 
și noapte... dacă vă spun că la primul transplant 
renal am stat șapte zile în spital... N-am părăsit 
bolnavul, mi-era frică să nu pățească ceva. La 
un moment dat, dacă pierdeam bolnavul, toată 
lumea ar fi spus că de ce l-a operat la Constanța, 
când în două ore ajungea la Fundeni. Dar trebuia 
să dezvoltăm și Constanța noastră, altfel ea ră-
mânea mereu pasată, și mereu... 

Am avut întotdeauna acest spirit care... Nu 
știu ce se va întâmpla în viitor, dar am convinge-
rea că întotdeauna învinge adevărul. 

De unde preocuparea pentru istoria medicinei? 
În timpul ăsta am scris și cărți de chirurgie și, în 
2000, m-am gândit să marchez trecerea dintre 
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milenii cu istoria medicinei și am ținut un con-
gres de istoria medicinei la Constanța. Cu aceas-
tă ocazie am scris o carte despre profesorii uni-
versitari ai anilor 2000 și un repertoar al tuturor 
chirurgilor din țară care practicau în anul 2000, 
ceea ce nu a fost ușor, mai ales că i-am luat și pe 
cei din Basarabia, pentru că sunt în mediul spiri-
tual românesc. Cert este că intrând în viața aces-
tor chirurgi m-am îndrăgostit de istoria medici-
nei, și am scris la Academia Română un tratat pe 
care de-abia-l ridici de jos, de istoria chirurgiei 
românești, apărut în 2002- 2003. 

Am făcut vreo două congrese de istoria medi-
cinei la Constanța și a început să mă pasioneze... 
Avem o istorie fabuloasă a medicinei, am scris 
foarte multe cărți, articole, inclusiv un dicționar 
mare în trei volume al tuturor chirurgilor care 
au existat în țara noastră în ultimii 2000 de ani, 
de pe vremea romanilor. În Dobrogea au fost 4 
legiuni romane, o legiune avea 7000 de soldați 
și câte un doctor. Am căutat să văd cine a fost... 
Săptămâna trecută am ținut o conferință despre 
rolul lui Cantacuzino în combaterea epidemiilor 
în primul război mondial, de reîntregire. Puțină 
lume știe ce-au făcut doctorii atunci sau faptul 
că băiețelul de 3 ani al Reginei Maria a murit de 
febră tifoidă în 1916. Avem istorii fantastice ale 
implicării doctorilor în fenomenele naționale, 
în general, ei sunt marginalizați în istorie, dar în 
realitate au făcut foarte multe... Și doctorii au un 
suflet minunat, nu-i știe lumea cât sunt de buni, 
pentru că acum s-a creat așa, un fel de atmosferă 
insalubră între pacienți și medici, nu e foarte fru-
mos, dacă se întâmplă ceva imediat toate postu-
rile încep să înjure, nu poți să dai drumul la tele-
vizor că o fetiță nu știu ce a pățit undeva și nu s-au 
uitat doctorii la ea, se trece cu vederea ce au făcut 
în situații similare când au salvat pe cineva, ce-au 
făcut de mii și mii de ori... Primul transplant de 
ficat al lui Starzl a decedat, primul transplant de 
cord al lui Barnaard a decedat, al doilea a reușit... 
primii pacienți sunt un teritoriu nou și nevăzut... 

Dacă ar fi să fac un rezumat existențial aș spu-
ne că cu toate necazurile vieții lupta asta merită 
dusă... Nu poate fi nimic perfect în războiul ăsta 
pe care îl duce omul, mai ales dacă te angajezi 
așa, ca un apostol, să ridici un oraș cum m-am 
angajat și eu cu Constanța, să o ridic, să intre în 
aristocrație, în rând cu cele consacrate... Nu era 
ușor pentru că n-aveam elementul uman, trebu-
ia să-l crești, să-l formezi... 

Dar fonduri?! 
Am avut foarte multe proiecte cu comunitatea 
europeană. M-am dus personal la Bruxelles si 
am cerut acolo să creăm eurodoctori, să nu mai 
fie doctori români și alții și să echivalăm diplo-

mele... Și am făcut primii patru eurodoctori din 
țară, la Constanța, aici, cu aprobarea comunității 
europene. 

Constanța ar merita... Ar trebui să se finanțeze 
mult mai mult cercetările, ca să ne putem racor-
da la ceea ce fac apusenii acum. Eu am fost de la 
Tokyo, Yokohama, New York, în toată Europa și 
am văzut ce se întâmplă. Oamenii care au cultu-
ră științifică ar trebui să găsească căile de infuzie 
dinspre țările care sunt mai în față, care au bene-
ficiat de alte echipamente... Ca să ajungi trebuie 
create căile de comunicare, inclusiv prin mass 
media științifică, creați oamenii, educați, băgate 
fonduri în ridicarea vizibilității lor. Pentru că noi 
nu prea avem oameni cu vizibilitate... 

Si când avem...
Și când avem le dăm în cap... A fost o nenoroci-
re că exact oamenii care au un soclu așa mare... 
Cum să-l dai pe Eminescu afară de la bibliote-
ca din Iași?! Să vină un dobitoc și să zică – dă-l 
pe-asta afară, că nu e din partidul nostru... Sau 
să-l judeci pe Caragiale... Caragiale n-a mai vrut 
să moară în țară, s-a dus în Germania... Era tras 
în niște procese, că a copiat, că a făcut... Când 
el scrisese piesele alea trăindu-le! Brâncuși a 
renunțat la cetățenia română înainte de a muri. 
Asta spune foarte multe lucruri despre mentali-
tatea asta a noastră de a ne devora bulgării de aur 
ai culturii. În loc să le facă statui din viață, le taie 
aripile, să-i vadă căzând și să aplaude cum cad... 

Ce faceți acum? 
Predau studenților prin contract cu Universita-
tea, conduc vreo 14 teze de doctorat și am vreo 
20 care și-au luat doctoratul, cu dificultate pen-
tru că cercetarea e grea, mai operez în sistemul 
privat, și mă țin tonifiat cu participarea an de an 
la cultura noastră medicală, chirurgicală și isto-
rico-medicală... 

Scriu o carte despre jertfa a 400 de doctori în 
primul război mondial, pe frontul din Moldova. 
În trei luni au murit de tifos exantematic – cu o 
singură excepție, care n-a murit de tifos – 400 
de doctori, 17 farmaciști, 20 de studenți de me-
dicină, 5 preoți. Au murit și 200.000 de soldați, 
și 500.000 de civili. România, care avea 7 mili-
oane de locuitori, a pierdut 800.000 de oameni 
în câteva luni. Pare incredibil, dar incredibil e 
că doctorii au murit cu pacienții în brațe. Faptul 
că nu i-au părăsit, deși știau că fac și ei tifos, se 
contaminau, se luptau, desigur, să țină igienă... 
Doctori ieșeau cu pacienții în brațe... Lucru care 
mă mișcă, mă impresionează... Medicii nu pot fi 
luați așa, ca niște entități mecanice, ei au și suflet 
și conștiință, și le au și-acum. Cartea e gata, mă 
gândesc unde s-o public.  
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I

Recomandări 
terapeutice în 
obezitatea copilului

iar diversificarea să se inițieze la vârste 
cuprinse între 4 - 6 luni.5 În aceeași idee, 
există studii ale căror rezultate scot în 
evidență un risc crescut de obezitate 
asociat cu introducerea timpurie a 
alimentației diversificate (înainte de vârsta 
de 4 luni),1,6 după cum altele susțin că 
introducerea tardivă a diversificării pare să 
fie asociată cu mai puțină suprapondere la 
adult.7 

O altă direcție studiată a vizat 
proporția principiilor nutritive din 
alimentație. Există numeroase dovezi 
care susțin că un aport ridicat de proteine 
în timpul copilăriei este asociat cu un risc 
mai mare de obezitate ulterior în viață. 
Astfel, s-a analizat greutatea pentru 
înălțime și IMC, la vârsta de 1 an, la 
copiii care au primit în perioada de sugar 
formule de lapte cu conținut ridicat de 
proteine, comparativ cu cei care au primit 
o formulă de lapte cu conținut scăzut de 
proteine. Rezultatele au arătat că cifrele 
sunt semnificativ mai mari la cei cu aport 
crescut de proteine8 și, surprinzător, 
aceste diferențe au fost semnificative încă 
de la vârsta de 2 ani.1 

Alte date au arătat că aportul de 
proteine, atât în perioada de diversificare 
cât și în timpul tranziției la alimentația 
de tip adult (vârsta 1-2 ani), influențează 
direct creșterea în greutate. Excesul de 
proteine în această perioadă poate să fie un 
predictor independent al unei compoziții 
corporale nefavorabile la vârsta de 7 ani.9 
Un aport proteic reprezentând ≥ 15% 
din necesarul caloric al unui sugar în 
ultimul trimestru al primului an de viață 
(9-12 luni) pare să fie asociat cu un IMC 
semnificativ mai mare la 6 ani.10 

introducere
Obezitatea copilului este o boală cronică al 
cărei debut este, adesea, greu de precizat, 
iar apariția și evoluția acesteia presupune 
intervenția a numeroși factori de mediu 
asupra unui anumit teren genetic. 

Având în vedere că rezultatele obținute 
până acum, în studiile intervenționale, 
sunt descurajante, singura metodă 
eficientă rămâne profilaxia.

profilaxia obezității
Deși nu există încă un consens privind 
tratamentului copiilor obezi, profilaxia 
rămâne soluția ideală. Rezultatele studiilor 
din ultimii ani au arătat că alimentația 
copilului în primii ani de viață influențează 
semnificativ riscul de apariție a obezității 
mai târziu. 

Încă din primul an de viață, există câțiva 
factori care sunt incriminați în riscul de 
apariție a excesului ponderal de mai târziu. 
Durata alimentației naturale, momentul 
diversificării alimentației sugarului, tipul 
și cantitatea alimentelor introduse în 
diversificare sunt doar câțiva dintre factorii 
importanți.1 

Un număr mare de studii arată că 
alimentația naturală (alăptarea) reduce 
riscul apariției obezității în copilărie. Într-o 
meta-analiză care a inclus 28 de studii și 
aproximativ 300.000 de copii, Owen C.G. și 
colab. concluzionează că alăptarea reduce 
riscul de obezitate cu 13%,2 după cum 
alăptarea produce o scădere a IMC-ului 
mediu cu 0,04 unități.3 

Alte studii au evidențiat o corelație 
negativă între durata alăptării și riscul 
de apariție a obezității mai târziu.4 Se 
recomandă ca alimentația naturală să 
dureze cel puțin până la vârsta de 6 luni, 
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UMF “Victor Babeș” Timișoara
Medic primar pediatrie, Medic 
specialist endocrinologie, Atestat 
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Spre deosebire de studiile privind 
aportul de proteine în copilărie și legătura 
cu excesul ponderal ulterior, referințele 
despre aportul de lipide în cursul 
copilăriei sunt neconcludente. Deși există 
studii care susțin că la copiii mai mari 
și adulți aportul crescut de grăsimi este 
asociat cu un risc crescut de obezitate 
mai târziu, nu există studii care să arate 
că un aport crescut de grăsimi în timpul 
primilor doi ani de viață ar determina 
creșterea riscului de obezitate mai târziu.1 

Rezultatele altor studii au arătat că 
există o asociere pozitivă între creșterea 
în greutate în primele șase luni de 
viață și obezitatea ulterioară, dar nu 
s-a evidențiat o corelație semnificativă 
cu creșterea în greutate din timpul 
introducerii alimentelor de diversificare 
(6-12 luni).11,12

tratamentul obezității
Supraponderea apare când se produce un 
dezechilibru energetic cu aport excesiv 
și persistent de energie, pentru perioade 
lungi de timp. La copii, s-a demonstrat 
că acest dezechilibru ar trebui să fie de 
aproximativ 100-200 kcal / zi pentru a 
permite apariția obezității. În aceeași 
direcție, sunt studii care arată că diferența 
energetică nu trebuie să depășească 46-72 
kcal/zi pentru a preveni supraponderea la  
copii.13 

Odată devenit supraponderal sau 
obez, copilul are nevoie de o echipă 
multidisciplinară pentru evaluare și 
gestionare formată din: endocrinolog 
pediatru, nutriționist cu experiență în 
pediatrie, psiholog și, nu în ultimul rând, 
un “antrenor” de sport. Uneori, din cauza 
comorbidităților asociate, este nevoie și de 
cardiolog pediatric, ortoped etc. 

Grupul de lucru pentru obezitate în 
copilărie (COTF) al Asociației Europene 
pentru Studiul Obezității (EASO) 
recomandă pentru managementul 
copiilor supraponderali sau obezi cel puțin 
menținerea greutății (și nu pierderea în 
greutate), care pare a fi suficientă pentru 
a îmbunătăți starea de bine și profilul 
metabolic. 

Terapia copilului supraponderal/ 
obez trebuie să includă patru grupe de 
intervenții: intervenții comportamentale, 
management dietetic, activitate fizică și 
medicație/ chirurgie (în mod excepțional).

Obiectivele generale în managementul 
obezității copilului sunt: 

- intervenția comportamentală;
- promovarea unor modele alimentare 

sănătoase, cu pierderea în greutate și 
atingerea unui IMC ideal pentru talie, 
vârstă și sex;

- activitatea fizică; 
- identificarea și rezolvarea / 

ameliorarea complicațiilor medicale. 

Intervenția comportamentală vizează 
conștientizarea problemei atât de către 
copil, cât și de familie, și oferirea motivației 
de acceptare a măsurilor terapeutice. 
Aceasta constă în inițierea copilului și a 
familiei asupra unui mod de viață sănătos, 
cu reducerea timpul petrecut de copil în 
fața televizorului sau a calculatorului. La 
copiii mai mici de 2 ani se recomandă ca 
expunerea la TV să fie complet evitată, 
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diete cu conținut scăzut de carbohidrați. 
Sunt puține studii comparative între 
dietele cu conținut scăzut de carbohidrați 
(< 20 g / zi sau < 10% din totalul 
caloriilor zilnice) și dietele cu conținut 
scăzut de grăsimi. Toate studiile efectuate 
au raportat o reducere semnificativă 
(P <0,05) a greutății sau a IMC în grupul 
care a beneficiat de conținut scăzut de 
carbohidrați pe termen scurt (3 luni). 
Un alt studiu derulat pe o perioadă de 
9 luni, care a comparat două diete cu 
compoziții apropiate: 54% proteine/ CHO 
15% versus 50% proteine / CHO 19%, 
nu a evidențiat diferențe semnificative 
între cele două grupuri. Deși dietele cu 
conținut scăzut de carbohidrați pot avea 
unele efecte benefice asupra factorilor de 
risc pentru bolile cardiovasculare și DZ tip 
2, efectele generale ale acestei abordări 
asupra creșterii și dezvoltării sunt încă 
necunoscute. 

Două studii care au comparat o dietă 
ad-libitum de alimente cu index glicemic 
scăzut cu o dietă cu conținut scăzut de 
grăsimi au prezentat o greutate scăzută 
semnificativ statistic sau o pierdere a 
IMC la 4 și, respectiv, 12 luni. Într-un alt 
studiu cu urmărire mai amplă efectuat pe 
adulți tineri, Ebbeling și colab. nu au găsit 
nicio diferență în ce privește scăderea în 
greutate între grupurile supuse unei diete 
cu index glicemic scăzut și cei cu dietă 
cu conținut scăzut de grăsimi. Cu toate 
acestea, participanții cu valori mai mari 
ale indicelui de insulinorezistență, care au 
urmat dieta pe bază de alimente cu index 
glicemic scăzut, au prezentat un grad mai 
mare de pierdere în greutate.16 

Vis a vis de recomandările pentru copiii 
obezi, aflați la pubertate, într-un studiu 
care compară dieta cu consum redus de 
energie și o dietă mai puțin restrictivă 
(compoziția exactă a acestor diete nu 
este prevăzută în lucrare) se arată că 
pierderea în greutate după 12 luni a 
fost semnificativ mai mare în grupul 
cu restricții energetice. Un alt studiu a 
raportat, la 6 luni, o scădere semnificativ 
mai mare a IMC la copii supraponderali 
care au beneficiat de o dietă cu aport 
redus de energie (p <0,01).

Dieta Stoplight, dezvoltată în anii 
1970 de Leonard Epstein, se adresează 
copiilor mici (cu vârste între 6 și 12 
ani), și recomandă un aport între 

la copiii cu vârsta mai mare de 2 ani 
se acceptă un maxim de 1 oră în fața 
televizorului sau calculatorului, iar la 
copilul școlar până la vârsta de 14 ani să nu 
depășească 2 ore / zi.

Recomandările nutriționale au ca 
obiectiv principal împiedicarea lipogenezei 
și constau, pe de o parte, în recomandări 
generale, iar pe de altă parte în planuri 
specifice de dietă. 

Ghidurile NICE14 și ESPGHAN15 
precizează măsurile generale de profilaxie 
și management a obezității. Aceste 
recomandări includ: minimum cinci 
mese/ zi, într-un mediu social plăcut, fără 
distragerea atenției (cum ar fi vizionarea 
televizorului), toți membrii familiei 
consumând împreună cu copilul aceleași 
alimente. 

Se recomandă un minim de cinci porții 
de fructe și legume zilnic, promovându-se 
recomandări “sănătoase” pentru gustări 
(fructe, semințe, cereale integrale). 
Un lucru foarte important îl reprezintă 
mărimea porțiilor alimentare, care 
trebuie să fie adecvate vârstei copilului. 
Mâncărurile de tip fast-food, alimentele 
prăjite și cele bogate în zaharuri simple și 
grăsimi trebuie evitate cât mai mult posibil. 
Băuturile îndulcite cu zahăr (sucurile 
carbogazoase), care contribuie semnificativ 
la aportul de energie,  trebuie reduse la 
minim, dacă nu chiar interzise. Principala 
sursă de lichide pentru copii trebuie să o 
reprezinte apa. 

Diverși autori au conceput și promovat 
unele modele dietetice speciale pentru 
copii obezi, dar cu rezultate mai mult sau 
mai puțin satisfăcătoare. Aceste modele 
dietetice includ:

- regim alimentar cu conținut scăzut 
de carbohidrați < 20 g / zi sau <10% din 
aportul caloric zilnic;

- dietă cu conținut mediu de carbohidrați 
(45-50% din totalul caloriilor zilnice);

- dietă cu indice glicemic scăzut 
[carbohidrat mediu (45-50% din totalul 
caloriilor zilnice) cu un indice glicemic 
scăzut]; 

- aport caloric scăzut, inclusiv scăderea 
conținutului de grăsimi (25-31% din totalul 
aportului caloric zilnic);

- dieta “stoplight”.

În prezent, pentru pierderea în greutate 
pe termen lung la copii nu se recomandă 
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900-1300 kcal/zi cu înregistrarea/ 
jurnalizarea zilnică a tuturor alimentelor 
și băuturilor consumate.17

Alimentele ușoare verzi reprezentate 
de alimente cu conținut scăzut de calorii, 
cu conținut ridicat de fibre, nu sunt 
restricționate (ex: legume fără amidon, 
fructe proaspete, lapte parțial degresat, 
carne slabă, cereale integrale fără zahăr 
adăugat).

Alimentele ușoare de culoare galbenă 
deși sunt esențiale pentru o dietă 
sănătoasă, din cauza unei densități mai 
mari a nutrienților ar trebui consumate 
cu moderație (ex.: banane, stafide, fructe 
uscate, iaurt cu zahăr adăugat, smântână, 
paste făinoase și orez).

Alimentele ușoare roșii fiind bogate în 
grăsimi sau zaharuri simple se vor limita 
la maxim o porție pe săptămână și vor 
fi consumate departe de casă, ocazional 
sau deloc (ex: înghețată, cartofi prăjiți, 
bomboane).17

Dieta vegetariană, adeseori 
îmbrățișată de adulți, nu este 
recomandată la copii. Legumele pot 
fi utilizate la copii ca alimente pentru 
realizarea unei diete echilibrate, dar NU 
exclusiv.15 

Atunci când totuși se recurge la o dietă 
vegetariană, planificarea adecvată (luând 
în considerare aporturile recomandate 
de macro și micronutrienți) necesită 
monitorizarea ritmului de creștere 
al copilului, statusul imun și nivelul 
concentrației sanguine de zinc, fier, 

vitamina B12 și vitamină D de către un 
medic pediatru. 

Intervențiile dietetice combinate cu 
creșterea activității fizice sunt esențiale 
pentru scăderea în greutate. 

Cu toate acestea, regimul alimentar 
trebuie să asigure un necesar proteic 
optim pentru asigurarea creşterii 
şi dezvoltării, reducerea caloriilor 
realizându-se prin limitarea consumului 
de glucide şi lipide. 

Regimul alimentar va fi hipocaloric, 
normoproteic, hipolipidic şi uşor 
hiperglucidic (bazat pe glucide complexe), 
cu respectarea următoarelor procente: 55% 
glucide, 15% proteine, 30% lipide. 

Aportul caloric minim trebuie să ţină 
cont de necesarul caloric pentru procesul 
de creştere:

- sugar ≤ 6 luni: 110 cal/kg corp/zi;
- sugar > 6 luni: 90 cal/kg corp/zi;
- copii ≤ 12 ani: 60 cal /kg corp/zi;
- adolescenţi 850 cal /zi timp de 30 de 

zile, apoi 1000cal/zi.
Dieta va consta din 3 mese principale 

şi 2-3 gustări, iar regimul va fi variat, 
folosind tabelele de echivalenţă ale 
alimentelor. 

Modificarea obiceiurilor alimentare 
este importantă și constă în introducerea 
recomandărilor ghidurilor internaționale, 
și anume: consumul a cel puţin 5 fructe 
şi legume/zi, creşterea consumului de 
cereale integrale, interzicerea consumului 
de dulciuri, făinoase semipreparate, sucuri 
carbo-gazoase, alimente gen fast-food. 

Recomandările dietetice se vor 
individualiza în funcție de vârsta 
copilului, necesarul de creştere, situaţia 
socio-culturală a familiei, și cuprinde 
două etape: 

a. Etapa de reparație constă într-un 
regim strict de slăbire cu durată 
variabilă (de la 6 la 12 luni). Strategia de 
slăbire urmărește o scădere ponderală 
progresivă, în trepte, până la atingerea 
greutăţii ideale. 

Această etapă se iniţiază în condiţii 
de spitalizare (» 5-7 zile) şi presupune la 
școlarul mare și adolescent un necesar 
caloric de: 

- 850 kcal/zi timp de 3-4 săptămâni 
(indicat doar în obezităţile severe); 

- 1000 kcal/zi timp de 8-10 săptămâni; 
- 1200 kcal/zi, următoarele 8-10 

săptămâni; 
- apoi 1500 kcal/zi, 2-6 luni. 
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Concluzii 
Nutriția încă din primele luni de 
viață este esențială pentru a preveni 
obezitatea ulterioară. Intervențiile 
nutriționale trebuie adaptate 
vârstei copilului, deoarece “copilul 
nu este un adult in miniatură, ci 
un organism în continuă creștere și 
dezvoltare”. 

Intervențiile terapeutice s-au dovedit 
eficiente într-un număr redus de cazuri 
și pe termen scurt. În prezent, profilaxia 
rămâne singurul tratament recomandat, 
ținând cont că peste 50% din obezităţile 
apărute în prima copilărie și netratate 
se menţin la vârsta adultă şi chiar se 
agravează.   

b. Etapa a doua, de consolidare a 
tratamentului, are în medie o durată de 
18 luni şi presupune un regim treptat 
lărgit, pentru consolidarea rezultatelor. 
Practic se tatonează stabilirea necesarului 
energetic de care are nevoie copilul 
pentru a i se asigura o creștere și o 
dezvoltare normală, fără a se relua 
creșterea ponderală. Odată stabilit 
acest necesar caloric, pacientul trebuie 
conștientizat că acesta reprezintă 
necesarul caloric pentru o activitate fizică 
și intelectuală pentru tot restul vieții.

Activitatea fizică va fi ușoară până 
la moderată la început, și mai viguroasă 
ulterior, deoarece copilul devine mai 
instruit și are o bună toleranță la efort. 
Practicarea exercițiului fizic se va efectua 
crescând intensitatea și durata, în limita 
toleranței individuale. Activitatea fizică 
trebuie să ajungă cel puțin la 3 reprize de 
minim 30 minute / ședință / săptămână, 
având ca țintă cel puțin 60 de minute 
zilnic.

Medicația este foarte rar recomandată 
la copiii cu vârsta sub 14-15 ani, eventual 
peste 16 ani (post pubertal), și numai 
în situații excepționale, cum ar fi 
comorbiditățile severe, care pun în pericol 
viața. 

Chirurgia bariatrică este acceptată 
numai peste vârsta de 16 ani, la cei cu 
obezitate severă cu un IMC > 40 kg/m2 s.c. 
și care asociază complicații severe (diabet 
zaharat, apnee în somn, hipertensiune 
arterială). 

Pentru a rezolva cu succes problema 
obezității infantile, trebuie stabilite 
programe eficiente de gestionare a 
greutății pentru tratarea numărului tot mai 
mare de copii și adolescenți supraponderali 
și obezi. Un program eficient presupune 
identificarea copiilor și adolescenților cu 
riscuri pentru sănătate legate de excesul 
de grăsime, asigurarea suportului familal 
pentru realizarea schimbărilor în stilul de 
viață și implementarea unui stil de viață 
sănătos. 

Este necesară îngrijirea continuă pentru 
optimizarea sănătății pe termen lung. 

Managementul trebuie să includă 
dieta, activitatea fizică și schimbările 
comportamentale. 

PeSte 50%  
din obezităţile 
apărute 
în prima 
copilărie se 
mențin la 
vârsta adultă!
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IInfecţiile respiratorii sunt o cauză 
importantă de morbiditate și mortalitate, în 
următoarele decade prognozându-
se o creștere continuă a incidenței 
în contextul îmbătrânirii populației 
globului și a numărului sporit de gazde 
imunocompromise (tratamente biologice, 
antitumorale, transplant, infecție HIV 
etc). Astfel, printre bolile pulmonare cu 
povară înaltă pentru sistemul medical 
este o competiţie deschisă între infecțiile 
pulmonare (în special pneumoniile 
și tuberculoza pulmonară), cancerul 
pulmonar, BPOC și astmul bronșic.1,2 

În pofida progreselor înregistrate în 
respirologie în ultimii ani și accesului la 
multiple antibacteriene, pneumoniile 
rămân şi la ora actuală cea mai frecventă 
cauză de mortalitate infecţioasă, fiind 
responsabile și de circa o cincime din 
mortalitatea infantilă pe glob.2,3 Vaccinările 
sunt printre măsurile principale de 
prevenție ce au demonstrat în timp 
scăderea incidenței și a mortalitățiii din 
pneumonii, atât la copii, cât și la adulți.1-3 
În multe țări (inclusiv Republica Moldova) 
vaccinurile antipneumococic, antirujeolic, 
antipertussis și Hib sunt incluse în 
programele naţionale de imunizare la 
copii. Deși în țară este înregistrată o rată 
de peste 90% de vaccinări la copii în primii 
2 ani de viață, vaccinofobia rămâne încă 
o piedică importantă. Pentru persoanele 
în vârstă (peste 65 ani), precum și pentru 
adulții tineri care fac parte din grupurile de 
risc (unde se regăsesc BPOC și 
alte boli pulmonare cronice), sunt 
recomandate vaccinarea antipneumococică 
și vaccinarea anuală împotriva 
virusului gripei4. La acest capitol în țară 
sunt deficiențe importante, vaccinul 

antipneumococic fiind rareori disponibil în 
cabinetele private de vaccinări, iar costul 
vaccinării trebuie suportat de către pacient. 

De când cu metodele de prevenție 
descrise, o scădere a mortalității în 
pneumonii a demonstrat-o aderența la 
ghidurile de management, propuse de 
societățile internaționale încă la sfârșitul 
secolului trecut, cu revizuire periodică.5-10 
Introducerea în practică a ghidurilor medicale 
a constituit o strategie de unificare a 
abordului pneumoniilor comunitare, 
nosocomiale și la pacienții imunocompromiși. 
Printre intervențiile cruciale propuse 
de ghiduri sunt scorurile de evaluare a 
severității și a riscurilor – CURB-65 și PSI, 
criteriile de spitalizare, recomandarea 
imperioasă de inițiere a tratamentului 
antibacterian în primele 4-8 ore de 
la adresarea pacientului, biomarkeri 
pentru diagnosticarea și ghidarea duratei 
antibioterapiei (procalcitonina). Cât despre 
abordul terapeutic, trebuie remarcate unele 
diferențe, în special la capitolul 
antibioterapiei empirice la pacienții 
cu pneumonii comunitare, tratați 
ambulatoriu. Astfel că în ghidurile 
din țările spațiului European sunt 
recomandate penicilinele (amoxicilina, AMO/
AC), macrolidicele sau tetraciclinele, 
spre deosebire de ghidul american care 
recomandă fluorochinolonele respiratorii.6-8 
Diferențele sunt mai semnificative 
între ghidurile dedicate pneumoniilor 
nosocomiale, fapt bine argumentat de 
particularitățile locale ale sistemului 
medical din diferite țări, ponderea agenților 
multirezistenți (care poate fi diferită nu doar 
de la o țară la alta, dar și în secțiile 
aceluiași spital), precum și de accesul la 
antibioticele noi.9,10 

În Moldova de asemenea au 
fost elaborate ghiduri, aliniate cu 

Prevenția și abordul 
terapeutic în infecțiile 
pulmonare 
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recomandările Societății Europeane 
de Respirologie. În ultimii 10 ani 
au fost aprobate (și revizuite) 
protocoale clinice pentru pneumoniile 
comunitare, nosocomiale.11,12 
Comune și pentru țara noastră sunt 
problemele de aderență la aceste 
documente.13 

Actual, rămân un șir de întrebări 
deschise vis-a-vis de infecțiile pulmonare. 
În continuare se țin dezbateri referitor 
la avantajul regimurilor scurte de 
antibioterapie.14 Este evidentă necesitatea 
de noi biomarkeri și teste point-of-care 
pentru diagnosticarea rapidă, evaluarea 
severității bolii și ghidarea tratamentului. 
Specialiști notorii în respirologie subliniază 
necesitatea recunoașterii pneumoniei drept 
una dintre bolile contemporaneității cu 
impact major asupra sănătății populației 
și sistemului medical, similar celui din 
sindroamele coronariene acute, accentuând 
și necesitatea unor măsuri de ameliorare a 
managementului bolii.5   

1.  Welte T, Torres A, Nathwani D. Clinical and economic burden of community-acquired pneumonia among adults in 
Europe. Thorax 2012; 67:71–79.

2.  https://www.erswhitebook.org/chapters/acute-lower-respiratory-infections
3.  WhO and UNICEF Global Action Plan for Prevention and Control of Pneumonia (GAPP), 2009, 24 p.
4.  https://www.cdc.gov/vaccines/
5.  Ewig S and Torres A. Community-acquired pneumonia as an emergency: time for an aggressive intervention to lower 

mortality. Eur Respir J 2011; 38: 253–260.
6.  Woodhead M,  Blasi F, Ewig S, et al. Joint Taskforce of the European Respiratory Society and European Society for Clinical 

Microbiology and Infectious Diseases Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections. Clin 
Microbiol Infect 2011; 17(Suppl. 6): E1–E59.

7.  Lim WS, Baudouin SV, George RC, et al. Pneumonia Guidelines Committee of the BTS Standards of Care Committee. 
BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults: update 2009. Thorax 2009; 64 
(Suppl 3): iii1-55.
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12.  Botnaru V, Toma C, Rusu D. PCN “Pneumonia nosocomială la adult”, Chișinău, 2016.
13.  Botnaru V, Rusu D, Brocovschi V. Pneumoniile comunitare – aspecte de management între ghiduri și realitate. Anale 

științifice. Probleme actuale în Medicina internă, 2011; vol.3, p. 297-302. 
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CChirurgia a reprezentat, pentru 
o perioadă îndelungată, singurul 
tratament eficient al cancerului mamar. 
Și aceasta a însemnat în toată prima 
jumătate a secolului XX exclusiv o 
unică intervenție chirurgicală: operația 
Halsted. 

Mastectomia radicală Halsted a fost 
un arhetip nu numai pentru chirurgia 
cancerului mamar, dar și pentru 
chirurgia oncologică, în general. 

Cum sânul este un simbol al 
feminității și maternității, extirparea 
lui are un impact major asupra 
imaginii corporale a femeii. Din 
această cauză mastectomia este și 
un simbol al mutilării profunde a 
femeii, fiind considerată multă vreme 
ca un sacrificiu necesar vindecării, 
similar cu extirparea sânului de către 
amazoane pentru a putea utiliza mai 
bine arcul. Dar, deși mastectomia 
este tot timpul mutilantă, nu este 
întotdeauna curativă. 

O evoluție importantă din punct 
de vedere al tehnicii chirurgicale 
a fost trecerea de la mastectomia 
radicală descrisă de Halsted la 
mastectomiile radicale modificate 
descrise de Patey, care conservau 
mușchiul mare pectoral, iar apoi de 
Madden, în care se conservau ambii 
mușchi pectorali. Însă aceste tehnici 
au reprezentat o îmbunătățire minoră 
a rezultatului estetic – de la un 
hemitorace fără mușchi pectoral, cu 
grilaj costal vizibil, la un hemitorace 
masculin. 

După ce s-a înțeles mai bine 
biologia cancerului mamar și 
faptul că amploarea intervenției 
chirurgicale nu are un impact major 
asupra supraviețuirii, mastectomia 
a fost progresiv înlocuită de 
tratamentul conservator. Aceasta s-a 
datorat îmbunătățirii radioterapiei, 
a tratamentelor sistemice, a 
diagnosticului precoce și screeningului, 
a schimbării mentalității femeii 
bolnave, a medicilor și a populației și, 
nu în ultimul rând, dorinței pacientelor 
de a avea o calitate a vieții mai 
bună. Astfel s-a ajuns ca tratamentul 
conservator să reprezinte 70-80% 
dintre intervențiile chirurgicale pentru 
tratamentul cancerului mamar. Rămân 
situații, însă, în care mastectomia 
este necesară: în stadii foarte 
avansate, în cazul leziunilor extinse, 
în cazul pacientelor cu antecedente 
heredocolaterale semnificative sau cu 
mutații genetice. 

Acesta părea să fie trendul 
cu marea majoritate a cazurilor 
operate conservator, mastectomia 
rămânând o intervenție de excepție. 
S-a observat însă, în mod aparent 
paradoxal, o creștere a numărului de 
mastectomii uni- sau bilaterale atât 
la paciente cu cancer mamar, cât și la 
femei sănătoase. 

Sunt mai multe explicații pentru 
această evoluție: investigarea din ce 
în ce mai frecventă pentru mutații 
ale genelor BRCA 1, BRCA 2, frica 
uneori nejustificată de recidivă și 
supraaprecierea riscului de apariție a 
cancerului contralateral, sensibilitatea 
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ridicată și specificitatea scăzută a 
IRM-ului mamar, rezultatele estetice 
din ce în ce mai bune după reconstrucția 
sânului. 

Un rol important l-a avut și intens 
mediatizata intervenție chirurgicală 
a Angelinei Jolie, multe femei dorind 
să se identifice cu ea. Sunt multe 
persoane care solicită mastectomie, 
chiar dacă au numai modificări 
benigne la nivelul sânilor și nu au un 
risc mai mare de apariție a cancerului 
mamar decât populația obișnuită. Un 
alt motiv pentru creșterea numărului 
de reconstrucții în lume este și faptul 
că această intervenție chirurgicală a 
început să fie rambursată. 

reconstrucția sânului 
postmastectomie 
îmbunătățește calitatea 
vieții pacientelor cu 
cancer mamar 
Prima încercare de reconstrucție 
a sânului a fost realizată în 1895, 
prin transplantarea unui lipom de 
către Vincent Czerny, profesor de 
chirurgie din Heidelberg. În 1906, 
chirurgul italian Tanzini a utilizat 
pentru prima dată un lambou 
musculo-cutanat de latissimus dorsi 
pentru a acoperi defectul cutanat 
după o mastectomie radicală. Cronin 
și Gerow au deschis epoca modernă a 
reconstrucției mamare prin realizarea 
primului implant cu silicon în 1963. 
Până în 1971, când a fost descrisă de 
către Snyderman și Guthrie prima 
reconstrucție imediată, sunt efectuate 
numai reconstrucții la distanță de 
mastectomie. Radovan a folosit pentru 
prima dată un expander tisular pentru 
reconstrucția sânului în 1982. În anul 
1984 Becker a descris primul expander 
hibrid care conținea o anvelopă externă 
cu silicon și un compartiment intern 
ce putea fi expansionat folosind ser 
fiziologic, avantajul acestui implant 
cu volum variabil fiind posibilitatea 
realizării reconstrucției mamare 
într-un singur timp operator, permițând 
expandarea ulterioară până la volumul 
dorit. 

În prezent reconstrucțiile 
mamare pot fi efectuate imediat, 
în același timp cu mastectomia și 

la distanță. Reconstrucția mamară 
poate fi realizată cu materiale 
alloplastice, cu țesut autolog sau 
prin combinarea ambelor metode. 
În funcție de caracteristicile bolii și 
ale pacientei se pot realiza diferite 
tipuri de mastectomii, care vor 
determina tehnica și momentul 
reconstrucției ulterioare: mastectomia 
cu extirparea areolei și mamelonului 
și parțial a tegumentelor (skin-
reducing), cu extirparea numai 
a areolei și mamelonului (skin-
sparing) sau cu conservarea 
întregului înveliș cutanat împreună 
cu complexul areolo-mamelonar 
(nipple-sparing). Aceste tipuri de 
mastectomii trebuie să realizeze 
concomitent două deziderate: să extirpe 
glanda mamară în totalitate, pentru 
ca riscul de recidivă să fie cât mai mic, 
și să păstreze un înveliș cutanat bine 
vascularizat. 

Sunt mai multe posibilități de 
reconstrucție imediată cu implant: 
într-un singur timp operator folosind 
un implant siliconic definitiv, sau în 
doi timpi, folosind inițial un expander 
tisular care va fi înlocuit ulterior de 
implantul definitiv. 

Este indicată reconstrucția într-un 
singur timp atunci când lambourile 
cutanate postmastectomie sunt 
bine vascularizate, învelișul cutanat este 
suficient pentru a acoperi implantul, 
fără ca plaga să fie în tensiune și 
la pacientele fără comorbidități 
semnificative sau factori de risc 
importanți. Atunci când: lambourile 
cutanate postmastectomie sunt 
ischemice sau traumatizate, învelișul 
cutanat nu este suficient pentru 
acoperirea implantului, plaga este 
în tensiune, dacă pacienta dorește 
augumentare contralaterală sau dacă 
prezintă comorbidități și factori de 
risc, se recomandă reconstrucția în 
doi timpi. 

Implantul poate fi plasat epipectoral, 
direct sub lamboul cutaneo-grăsos, 
acoperit sau nu de o plasă sintetică sau 
de o matrice dermală acelulară. Un alt 
tip de plasare al implantului este parțial 
sub mușchiul mare pectoral și parțial 
în partea inferioară, sub plasa sintetică 
sau matricea dermală acelulară. Plasele 
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sintetice pot fi complet resorbabile, 
parțial resorbabile sau neresorbabile. 
Matricile dermale acelulare sunt de 
origine bovină, porcină sau umană 
și, din cauza procesului elaborat de 
prelucrare, costurile acestora sunt 
ridicate. 

Expanderul tisular poate fi plasat 
integral submuscular. O altă posibilitate 
de reconstrucție imediată cu implant 
este folosirea protezei de tip Becker 
(implant/expander), care are avantajul 
de a fi un implant permanent cu un 
volum variabil. 

Reconstrucția imediată cu implant 
nu prelungește cu mult timpul 
operator, este mai simplă și are ca 
avantaj față de reconstrucția cu 
țesut autolog absența morbidității 
locului donator. Acest tip de 
reconstrucție mamară poate fi 
însoțit de apariția unor complicații 
cum ar fi: necroza sau ischemia 
complexului areolo-mamelonar sau a 
tegumentelor și contracția capsulară. 
Rezultatele estetice ale reconstrucției 
imediate cu implant sunt bune, dar 
au tendința să se deterioreze în 
timp, în special din cauza contracției 
capsulare. Sânul astfel reconstruit 
nu va urma variațiile ponderale ale 
pacientei și evoluția naturală a sânului 
contralateral. 

O problemă nou-apărută, asociată 
folosirii implanturilor, este o maladie 
rară, un tip de limfom cu celule mari 
(BIA-ALCL). S-au descris 688 de cazuri 
până în martie 2019, asociate mai 
frecvent cu protezele cu înveliș texturat. 
Etiologia acestei afecțiuni nu este pe 
deplin elucidată, de aceea pacientele 
cu implanturi mamare plasate fie în 
scop estetic, fie reconstructiv, trebuie 
supravegheate. 

Reconstrucția mamară cu țesut 
autolog poate fi efectuată cu lambouri 
musculare, musculo-cutanate, 
cutaneo-grăsoase sau utilizând doar 
țesut adipos. Lambourile musculo-
cutanate pot fi pediculate sau libere. 
În cazul lambourilor libere este 
necesară anastomoza vasculară și 
mai nou și nervoasă, prin tehnici de 
microchirurgie. 

Lamboul clasic pentru reconstrucția 
mamară a fost cel musculo-cutanat 

pediculat Latissimus Dorsi (LD), 
apoi din ce în ce mai folosit a fost 
TRAM (Transverse Rectus Abdominis 
Muscle) pediculat sau liber. Alte 
lambouri pediculate utilizate pentru 
reconstrucția mamară sunt: VRAM 
(Vertical Rectus Abdominis Muscle), 
TDAP (Thoracodorsal Artery 
Perforator) și LICAP (Lateral Intercostal 
Artery Perforator). Cele mai folosite 
lambouri libere sunt: DIEP (Deep 
Inferior Epigastric Perforator) și SIEA 
(Superficial Inferior Epigastric Artery). 
Mai rar utilizate sunt așa-numitele 
“lambouri exotice” de tip: SGAP 
(Superior Gluteal Artery Perforator), 
IGAP (Inferior Gluteal Artery 
Perforator), PAP (Profunda Artery 
Perforator) și TUG (Transverse Upper 
Gracilis). 

Lamboul DIEP și-a câștigat 
popularitatea datorită morbidității 
reduse a locului donator, nefiind 
nevoie de sacrificarea mușchilor 
drepți abdominali, care ar fi presupus 
un risc de eventrație postoperator, și 
având marele avantaj de a oferi practic 
două intervenții chirurgicale estetice 
în același timp: reducerea țesutului 
gras abdominal și reconstrucția 
mamară. Principalele dezavantaje ale 
acestui lambou sunt reprezentate de 
timpul îndelungat necesar disecției și 
anastomozei vasculare și de cicatricea 
abdominală extinsă. 

Lamboul TUG conține mușchiul 
gracilis și o insulă cutaneo-grăsoasă 
de la nivelul părții supero-interne a 
coapsei. El este vascularizat de ramurile 
ascendente ale arterei femurale mediale 
circumflexe. De obicei, anastomoza 
pentru acest lambou se realizează la 
nivelul arterei mamare interne din 
cauza pediculului vascular scurt, ce nu 
permite anastomoza la vasele toraco-
dorsale. 

SGAP și IGAP pot fi utilizate 
numai pentru reconstrucția unor sâni 
de mici dimensiuni, iar aspectul estetic 
al locului donator se deteriorează în 
timp. 

Lamboul PAP include țesut 
cutanat și adipos de la nivelul coapsei 
posterioare și este hrănit de vase 
perforante din artera femurală 
profundă. Din păcate, nici acest 
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lambou nu poate asigura un volum 
prea mare al sânului reconstruit, 
motiv pentru care acoperirea 
implanturilor cu țesut autolog 
poate reprezenta varianta optimă 
de reconstrucție pentru sânii de 
dimensiuni medii și mari. 

O altă posibilitate de reconstrucție 
mamară este reprezentată de 
utilizarea exclusivă a țesutului 
adipos autolog. Pacientele apreciază 
naturalețea sânului, însă procedeul 
presupune mai multe etape de 
recoltare și transfer a țesutului adipos, 
din această cauză reconstrucția fiind 
un proces de durată. 

Reconstrucția mamară imediată 
cu implant este indicată la: 
femeile atletice, slabe, cu sâni de 
dimensiuni mici sau medii, care nu 
au țesut donator suficient, care au 
lambouri cutanate postmastectomie 
de bună calitate, care cel mai 
probabil nu vor avea indicație de 
radioterapie, care nu își doresc cicatrici 
suplimentare sau morbidități legate 
de locul donator și care își doresc 
o perioadă rapidă de recuperare 
postoperator. Pe de altă parte 
reconstrucția mamară imediată 
cu țesut autolog este recomandată 
femeilor cu țesut adipos în exces, cu 
macromastie și ptoză mamară, care au 
suficient țesut în potențialele regiuni 
donoare și pacientelor care vor să 
evite folosirea materialelor sintetice și 
doresc un sân de o consistență cât mai 
naturală. 

Există o variabilitate geografică 
cu privire la tipul predominant de 
reconstrucție mamară: în Statele Unite 
ale Americii implanturile sunt folosite 
în 65-70% din cazuri, iar Belgia are cea 
mai mare rată de reconstrucții cu țesut 
autolog din Europa. 

În funcție de tratamentul 
oncologic pe care urmează 
să îl efectueze pacienta și de 
dorința acesteia, reconstrucția 
mamară se poate efectua la 
distanță de mastectomie, 
folosind implanturi (care necesită 
expansiunea, într-o primă etapă) sau 
țesut autolog. 

Reconstrucția imediată are 
un avantaj psihologic deoarece 

pacienta se trezește după operația 
de mastectomie cu sânul reconstruit, 
deci nu suferă impactul major al 
mastectomiei. Dezavantajul este 
însă că pacienta compară sânul 
reconstruit cu cel anterior și cu 
sânul contralateral, având astfel 
așteptări foarte mari. De aici 
avantajul reconstrucției la distanță, 
în care pacienta, după ce a trecut 
prin perioada “de doliu” determinată 
de pierderea sânului, va aprecia 
mai mult sânul reconstruit. De 
multe ori, sânul reconstruit arată 
mai frumos decât cel contralateral, 
iar pacienta dorește operație de 
simetrizare care, din păcate, nu 
e rambursată, fiind considerată o 
intervenție estetică. 

Numărul reconstrucțiilor 
la distanță este mai mare 
decât cel al reconstrucțiilor 
imediate, însă cele imediate 
sunt mai frecvente în cazul 
mastectomiilor profilactice. Rata 
reconstrucțiilor mamare bilaterale 
a crescut exponențial în lumea 
occidentală, în principal după 
mastectomiile profilactice. 

Deși numărul reconstrucțiilor 
mamare este în creștere, 
procentul femeilor care 
beneficiază de reconstrucția 
sânului rămâne scăzut din 
cauza lipsei informării, vârstei 
avansate, comorbidităților, 
nivelului educațional scăzut, 
tipului de asigurare și a 
facilităților medicale. Rata de 
reconstrucție variază foarte mult 
între diferitele țări ale lumii, 
chiar și între diferitele regiuni ale 
aceleiași țări. 

Alegerea celei mai bune 
variante de reconstrucție trebuie 
să țină cont de stadiul bolii, de 
tratamentele oncologice indicate, 
de caracteristicile anatomice 
ale pacientelor, de dorințele 
și opțiunile informate ale 
pacientelor, de disponibilitatea 
diferitelor materiale și a 
tehnicilor chirurgicale și, nu 
în ultimul rând, de abilitățile 
chirurgului.   
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SSchimbările climatice din ultimele decenii 
au adus noi provocări de adaptare pentru 
toate organismele vii. În acest context, 
organismul uman nu face excepție, astfel 
încât toate țesuturile suferă noi efecte, 
prezente inclusiv la scară intracelulară. 

Aceste modificări au deseori 
consecințe imprevizibile și generează 
boli, dintre care unele deja cunoscute cu 
etiologie ambientală, altele deocamdată 
doar bănuite a avea și această verigă 
patogenică.

Un element al mediului nostru de 
viață important și demonstrat patogen 
îl reprezintă radiația ultravioletă 
solară. Cunoașterea efectelor acesteia 
asupra țesuturilor oculare poate duce la 
îmbunătățirea stării de sănătate publică la 
nivel ocular, prin dezvoltarea unor măsuri 
preventive eficiente.

scurtă introducere
Ca parte a spectrului solar, radiația 
ultravioletă (UV) se situează între razele X 
și spectrul vizibil, incluzând lungimile de 
undă între 100-400m.

Radiația UV se subîmparte în 3 grupe:
- UV-A, cu lungimi de undă între 400-

320mn;
- UV-B, între 320-380nm; 
- UV-C, situate între 280-100nm.
Radiațiile UV-C sunt absorbite de 

ozonul atmosferic, în timp ce majoritatea 
razelor  UV-A și aproximativ 10% 
din spectrul UVB ajung la suprafața 
Pământului. Distrugerea stratului de ozon 
din atmosfera superioară a dus la creșterea 
penetrabilității și, implicit, a nivelului de 
iradiere terestră. 

efectele iradierii ultraviolete 
asupra organismului uman
Atât radiația UVA, cât și UVB exercită 
influențe majore asupra sănătății umane. 

Expunerea la soare prezintă 
particularități ce impactează mai mult 
îndeosebi în activitatea aeronautică.

Radiația multivalentă generată de 
Soare se transformă pe măsură ce 
traversează atmosfera. Astfel, existența 
ozonului, a vaporilor de apă și a gazului 
carbonic determină absorbții diferite ale 
razelor, în funcție de lungimile lor de 
undă.1,2

În plus, față de spectrul natural, 
oamenii mai sunt expuși la o serie de 
surse artificiale, reprezentate de lămpile 
fluorescente sau de lămpile UV folosite 
pentru sterilizare. 

Radiațiile UV în cantități limitate sunt 
benefice, fiind esențiale pentru sinteza 
vitaminei D; totuși, supraexpunerea 
generează consecințe acute și cronice 
asupra sănătății pielii, ochilor și a 
sistemului imun, fiind responsabilă de 
boli precum eritemul, imunodeficiența și 
patologia legată de îmbătrânirea pielii.

Impactul acestei supraexpuneri 
asupra sănătății publice este important 
și dovedit prin numeroase studii. 
OMS a întocmit rapoarte ce cuantifică 
încărcătura globală de patologie asociată 
radiației UV. 

În acest context, în care profilaxia prin 
controlul factorilor ambientali potențial 
nocivi devine o necesitate, cunoașterea 
mecanismelor lor de acțiune este subiect 
de interes.

Efectele de tip acut ale expunerii la 
UVA și UVB sunt reversibile și de scurtă 
durată.

Prevenția unor afecțiuni 
oftalmologice cu patogenie 
climatică, problemă 
de sănătate publică

Universitatea „Ovidius“, Constanța

Prof. Dr. Sanda Jurja
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Aceste efecte includ în principal arsura 
sau eritemul solar și bronzarea sau 
pigmentarea.

Efectele cronice pot fi însă mult 
mai severe, uneori chiar cu risc 
vital, incluzând toate manifestările 
de îmbătrânire prematură a pielii, 
imunosupresia, boli oculare și cancerul 
cutanat.

La nivelul pleoapelor, expunerea la 
radiațiile UV poate determina eritem, 
arsură superficială, mergând chiar până 
la arsura profundă cu dezepitelizare, în 
cazul expunerii prelungite. 

Îmbătrânirea prematură a pielii 
reflectă schimbări structurale la nivelul 
dermului, schimbări determinate 
de degenerescența elastinei și a 
colagenului3,4 și cu caracter definitiv și 
cumulativ în timp. Astfel, se estimează 
că aproximativ 80% din îmbătrânirea 
prematură a pielii se produce în primii 
20 de ani de viață, radiația UVA având o 
contribuție importantă la acest proces.

Expunerea precoce la radiații 
UVB deprimă imunitatea din viața 
ulterioară, inducând o stare de relativă 
imunodepresie în sensul unei incapacități 
de rejecție tumorală. 

Celulele Langerhans, adevărați 
“gardieni” ai epidermului, cu rol în 
declanșarea răspunsului imun imediat 
celular împotriva unor elemente străine, 
antigenice, sunt alterate numeric și 
structural ca urmare a expunerii la 
ultraviolete.

Dezechilibrul apărut astfel între 
apărarea și agresiunea ambientală 
favorizează tumorigeneza și iprogresia. 
Vorbim așadar despre fotocarcinogeneza 
și fotoimunosupresia induse de radiațiile 
UV, în contextul în care cancerele 
cutanate înregistrează pe plan mondial 
cea mai mare incidență din totalul 
cancerelor, iar pleoapele sunt destul de 
des afectate.

Un alt mecanism-cheie prin care 
ultravioletele induc carcinogeneza, mai 
exact melanomogeneza, este producția de 
radicali liberi și stresul oxidativ inerent la 
care sunt supuse melanocitele.

Conform ultimelor studii, în cazul 
cancerelor cutanate nonmelanice, se 
consideră a fi determinată de expunerea 
cumulativă la soare, în timp ce în 
melanoame este decisivă expunerea 

intermitentă. Potrivit acestei ipoteze, 
expunerea pielii neaclimatizate la 
soare intens în mod rar se corelează cu 
creșterea incidenței melanomului, fiind 
mai importantă decât expunerea cronică.5

Părăsind zona pleoapelor și 
perioculară, radiațiile UV sunt absorbite 
în proporție de peste 99% de polul 
anterior ocular, ceea ce le face nocive și 
pentru ochi. Consecințele pot fi minore, 
cum ar fi pterigionul, sau pot merge pană 
la fotokeratite severe.6

Leziunile corneene, cataracta și 
degenerescența maculară sunt posibile 
efecte ale expunerii cronice la ultraviolete 
și pot, în ultimă instanță, să ducă la 
orbire.

Melanomul, tumora cu posibilă 
localizare cutanată amintită la leziunile 
pleoapei, poate surveni și în ochi, 
reprezentând cea mai frecventă tumoră 
malignă oculară la rasa albă. Originea 
sa se poate afla în iris, corpul ciliar și 
coroidă. Melanomul uveal este cea mai 
frecventă tumoră primară oculară, cu 
o incidență anuală de aproximativ 2 
cazuri/1 milion în țările nord-europene. 
Incidența crește cu latitudinea în 
mod evident, asocierea acesteia cu 
variabilitatea intensității luminii solare 
rămânând un subiect de clarificat.

Ochiul este o structură cu metabolism 
extrem de activ, scăldată continuu în 
lumină. De aceea, procesele oxidative și 
mai ales foto-oxidative constituie factori 
critici într-o serie de entități patologice, 
îndeosebi în acelea legate de procesul de 
îmbătrânire.7,8

Severitatea alterărilor tisulare 
depinde de intensitatea radiației, durata 
de expunere, gradul de pigmentare 
al retinei, starea de refracție și starea 
cristalinului.

La fel ca majoritatea retinei, celulele 
maculare sunt major expuse la eliberarea 
de radicali liberi, datorită expunerii la 
lumină, asociată cu abundența locală 
de oxigen. Atunci când mecanismele 
retiniene de apărare împotriva radicalilor 
liberi sunt depășite, acumularea acestora 
poate antrena reacții toxice.

În condițiile unui mediu însorit, bogat 
în radiații UV, pe fondul alterării stratului 
de ozon, cercetarea efectelor spectrului 
UV asupra țesuturilor vii, inclusiv oculare, 
devine o cerință de sănătate publică.
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afecțiunile oftalmologice 
cu patogenie ambientală și 
prevenirea lor – problemă 
de sănătate publică
Tot în legătură cu mediul însorit, un alt 
element cu posibile efecte nocive oculare 
care trebuie avut în vedere îl reprezintă 
radiațiile infraroșii (IR).

Aceste radiații se situează în spectrul 
solar între lumina vizibilă și undele 
scurte. Transmise prin cornee și cristalin, 
aceste radiații sunt focalizate la nivelul  
polului posterior, unde pot determina 
așa-numita corioretinită solară. La fel 
ca și în cazul spectrului UV, intensitatea 
leziunilor depinde de intensitatea 
radiației, durata expunerii, gradul 
de pigmentare retiniană, eventuale 
vicii de refracție necorectate și starea 
cristalinului.

Acest  accident survine rar în 
condițiile expunerii ambientale (fără 
caracter ocupațional), după expunerea 
prelungită la soare, dar e mai frecvent 
după observarea unei eclipse solare fără 
protecție corespunzătoare. Manifestarea 
clinică poate merge de la forme ușoare, 
trecătoare, până la leziuni definitive 
cu scăderea majoră și ireversibilă a 
acuității vizuale. Lipsa oricărui tratament 
eficient împotriva acestor leziuni arată 
că prevenția e imperioasă, prin educarea 
publicului în vederea protecției adecvate 
sau a evitării expunerii excesive la soare, 
cu o atenționare specială pentru situațiile 
de mediu intens permeabil sau puternic 
reflectant pentru radiația solară, cum ar fi 
înălțimile montane sau întinderile de apă.

Frigul reprezintă un alt agent 
ambiental cu potențiale efecte nocive 
asupra țesuturilor oculare. Acesta devine 
de actualitate în perspectiva iernii, 
survenind mai ales la persoanele fără 
adăpost sau în situații speciale, cum ar 
fi expediții arctice, accidente montane 
la altitudini montane sau în activitatea 
aeronautică.

Leziunile seamănă ca aspect cu 
leziunile de cauză termică, putând afecta 
pleoapele și ochii, leziunile corneene 
ocupând aria fantei palpebrale, iar în 
cazul pleoapelor putând ajunge chiar 
până la pierderi de substanță.9

Echiparea corespunzătoare a celor 
expuși la medii friguroase, dozarea 
corectă a timpului de expunere, 

asigurarea unor aparaturi de comunicare 
și detecție în teren constituie modalități 
de profilaxie eficiente.

De asemenea, stabilirea de către 
autorități a unor programe de 
monitorizare a oamenilor fără adăpost, 
în vederea asigurării unor condiții de 
supraviețuire în perioadele cu frig intens, 
reprezintă și ea o necesitate.

Concluzii
Expunerea diverselor țesuturi la 
factorii mediului natural generează 
multe schimbări, dintre care unele 
depășesc pragul fiziologic de adaptare, 
determinând astfel și consecințe negative.

Ochiul, organ expus, nu face nici el 
excepție, numeroase studii științifice 
efectuate pe plan mondial evidențiind 
asemenea efecte dăunătoare.

Înțelegerea acestor mecanisme 
care devin patogene, dar și educarea 
publicului larg asupra lor pot conduce 
prin autoprotecție la scăderea impactului 
negativ al factorilor naturali asupra 
sănătății oculare.

Un rol esențial revine însă și factorilor 
decizionali la nivel social, în sensul 
capacității acestora de a elabora, în 
cunoștință de cauză, programe eficiente 
de prevenție, care să ajute specia umană 
în competiția pentru adaptarea la un 
mediu natural cu un climat aflat în plină 
schimbare. Aceste provocări nou apărute 
pentru fiziologia umană trebuie avute în 
vedere și controlate corect, îmbunătățind 
astfel sănătatea publică la nivel general, 
și implicit la nivelul acestei “ferestre a 
sufletului” care este aparatul vizual.   

1.  Ceccato E, Cramp RL, Seebacher F, Franklin CE. Early exposure to ultraviolet-B radiation decreases immune function 
later in life. Conserv Physiol, 2016, 4(1):cow037.

2.  Kim Y, he YY. Ultraviolet radiation-induced non-melanoma skin cancer: regulation of DNA damage repair and 
inflammation. Genes Dis, 2014, 1(2):188-198.

3.  D’Orazio J, Jarrret S, Amaro-Ortiz A, Scott T. UV radiation and the skin. Int J Mol Sci, 2013, 14(6):12222-12248.
4.  Song X, Mosby N, Yang J, Xu A, Abdel-Malek Z, Kadekaro AL. A-MSh activates immediate defense responses to 

UV-induced oxidative stress in human melanocytes. Pigment Cell Melanoma Res, 2009, 22(6):809-818.
5.  Karran P, Brem R. Protein oxidation, UVA and human DNA repair. DNA Repair (Amst) 2016,44:178-185.
6.  Denat L, Kadekaro AL, Marrot L, Leachman SA, Abdel-Malek ZA. Melanocytes as instigators and victims of oxidative 

stress. J Invest Dermatol, 2014,134(6):655-663.
7.  Venza M, Visalli M, Benianati C, De Gaetano GV, Tedi D, Venza I. Cellular mechanisms of oxidative of oxidative stress 

and action in melanoma. Oxid Med Cell Longev, 2015, 2015:481782.
8.  Couplad SE, Lake SL, Zeschingk M, Damato BE. Molecular pathology of uveal melanoma. Eye (Lond), 2013, 

27(2):230-242.
9.  Wang L, Lu L.Ultraviolet irradiation-induced volume alteration of corneal ephitelial cells. Invest Ophthalmol Vis Sci, 

2016, 57(15):6747-6756.

BIBLIOGRAFIE:





32 www.MedicaAcademica.ro Iulie-August 2019

emcemc

Ssituația la nivel national, 
în context internațional
Psoriazisul este o afecțiune cronică 
inflamatorie, cu afectare sistemică, ce are 
un impact semnificativ asupra pacientului 
prin morbiditatea și mortalitatea asociate, 
dar și prin scăderea calității vieții, aspectul 
pielii, având un rol important în socializare 
și comunicare. Mai mult, se ridică și 
problema impactului economic, din cauza 
costurilor mari de tratament, a prezentărilor 
repetate la medic și a scăderii capacității de 
muncă. 

Conform celui mai recent raport global 
asupra psoriazisului al Organizației 
Mondiale a Sănătății (World Health 
Organisation – WHO), publicat în anul 
2016,1 prevalența psoriazisului variază de la 
0,09% în Republica Unită a Tanzaniei,2 până 
la 11,4% în Norvegia.3 Conform statisticilor 
Societății Române de Dermatologie, în 
România este estimată o prevalență de 
2%. Totuși, subdiagnosticarea afecțiunii, 
precum și lipsa raportării cazurilor nou 
diagnosticate ne ridică un semn de întrebare 
asupra frecvenței reale a acestei patologii. 

Ghidul european de tratament 
al psoriazisului vulgar recomandă 
introducerea datelor pacienților în registrele 
naționale anterior instituirii medicației.4 
Aceeași recomandare o face și Societatea 
Română de Dermatologie prin îndemnul 
către medicii dermatologi de a completa 
aceste informații în Registrul Național de 
Boli Dermato-Venerice. Aceasta ar putea 
contribui la o mai bună înțelegere a acestei 
afecțiuni, atât în populația românească, cât 
și în context internațional. 

Printr-un efort comun al Ligii 
Internaționale a Societăților Dermatologice 
(ILDS – International League of 

Dermatological Societies), al Federației 
Internaționale a Asociațiilor de Psoriazis 
(IFPA – International Federation of Psoriasis 
Associations) și al Consiliului Internațional 
de Psoriazis (IPC – International Psoriasis 
Council), a fost demarat proiectul Atlasului 
Global de Psoriazis (Global Psoriasis Atlas), 
dorindu-se ca acesta să devină o referință 
mondială în ceea ce privește epidemiologia 
acestei afecțiuni. 

În fiecare an, ziua de 29 octombrie este 
dedicată persoanelor afectate de psoriazis, 
cu sau fără afectare artropatică, prin 
evenimentul internațional Ziua Mondială 
a Psoriazisului, organizat de Federația 
Internațională a Asociațiilor de Psoriazis. 
Societatea Română de Dermatologie 
participă din anul 2004 la acest proiect 
de informare a populației, transmițând 
mesaje ce țintesc o mai bună conștientizare 
a efectului pe care psoriazisul îl are asupra 
vieții oamenilor, îmbunătățirea accesului 
la tratament și atenționarea asupra 
problemelor cu care se confruntă pacienții 
cu psoriazis. 

În anul 2018, mesajul a fost “Treat 
psoriasis seriously! Our lives depend on 
it” (“Tratați problema psoriazisului cu 
seriozitate! Viețile noastre depind de 
aceasta.”). Acest mesaj a atras atenția asupra 
gravității acestei patologii. 

În ultimii ani a fost dezbătută intens 
natura sistemică a psoriazisului vulgar. 
Descoperirea noilor molecule inflamatorii 
implicate în declanșarea acestei afecțiuni 
(TNF- alfa, IL-17, IL 12/23, IL 1, IL-10, IL-4, 
PDE4 etc.), precum și apariția terapiilor 
biologice cu efect asupra inflamației cronice 
au condus la identificarea unor elemente 
comune patogenice ale psoriazisului 
cu alte afecțiuni cronice, precum: 
bolile inflamatorii intestinale, bolile 
cardiovasculare (ateroscleroza,5 sindromul 
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metabolic,6 bolile de nutriție (diabetul 
zaharat, obezitatea), bolile neurologice și 
multe altele. Asocierile dintre psoriazis și 
alte patologii sunt complexe. Spre exemplu, 
conexiunile biologice dintre psoriazis și 
diabetul zaharat au fost sugerate atât prin 
studii epidemiologice, cât și prin studii 
imunologice și genetice.7 

Îngrijorător este și faptul că psoriazisul 
dezvoltat în copilărie se asociază cu 
un risc crescut de a dezvolta la vârste 
fragede comorbidități cardiovasculare 
precum obezitate, diabet, hipertensiune, 
aritmie, valvulopatie cardiacă, ceea ce 
ar putea să predispună spre evenimente 
cardiovasculare severe mai târziu, în viața 
de adult.8 

În acest context, ar trebui instituite 
măsuri pentru a preveni debutul 
psoriazisului, exacerbările bolii, precum și 
progresia comorbidităților asociate. 

prevenția primară 
Etiologia psoriazisului nu este pe deplin 
cunoscută. 

Pentru a îndeplini prevenția primară 
în psoriazisul vulgar ar fi necesară o 
definire a factorilor de risc, în special 
a acelora care ar putea fi modificați, 
astfel încât, prin îndepărtarea lor la 
persoanele predispuse, această afecțiune 
să nu devină manifestă. Deocamdată nu 
a fost stabilită o recomandare clară cu 
privire la modificările stilului de viață în 
scop preventiv, fapt explicat, probabil, 
de lipsa unei descrieri clare a grupurilor 

populaționale la risc, precum și de absența 
unor indicații cu grad înalt de evidență 
științifică în ceea ce privește factorii de 
risc. 

Totuși, având în vedere avansul științific 
și dezvoltarea din ultimii ani a cercetării 
în domeniul dermatologiei, este probabil 
să devină în curând disponibile aceste 
informații. 

S-a estimat că aproximativ 40% dintre 
pacienții ce suferă de psoriazis au un istoric 
familial la rudele de gradul întâi. Factorii 
genetici nu pot fi modificați, dar prezența 
uneia sau a mai multor rude de sânge 
care suferă de psoriazis vulgar ar putea 
recomanda o atitudine precaută. 

Intuim cu toții implicarea factorilor 
psiho-emoționali în debutul și progresia 
psoriazisului. între 28% și 88% dintre 
pacienți afirmă o asociere între stresul 
resimțit și manifestările de boală.9 Totuși, 
deși majoritatea medicilor acceptă ipoteza 
conform căreia un eveniment major 
psihologic poate să conducă la declanșarea 
afecțiunii, nu s-a demonstrat prin studii 
științifice această relație.9 

În ultimii ani, au apărut numeroase 
studii ce au analizat factorii de risc ce 
determină apariția psoriazisului vulgar în 
copilărie, cel mai frecvent fiind menționați 
fumatul pasiv sau activ, indicele de masă 
corporală crescut, țesutul adipos în exces, 
stresul.10 Totuși, nu există date suficiente 
care să dovedească valoarea instituirii 
unor măsuri preventive de către medicul 
pediatru sau cel dermatolog.10

Fig. 1. Ziua Mondială a Psoriazisului, 
29 octombrie 2013

Fig. 2. Ziua Mondială a Psoriazisului, 
29 octombrie 2016

Fig. 3. Ziua Mondială a Psoriazisului, 
29 octombrie 2017
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prevenția secundară și 
diagnosticul precoce 
Prin prevenție secundară, psoriazisul 
vulgar ar trebui să fie diagnosticat precoce, 
pentru a împiedica apariția modificărilor 
ireversibile precum artropatia psoriazică, 
sau agravarea comorbidităților, precum 
afecțiunile cardiovasculare, bolile 
inflamatorii intestinale, depresia și altele. 

Prevenția secundară se realizează prin 
screeningul unei anumite populații. Acesta 
urmărește identificarea persoanelor aflate 
într-o stare aparent bună de sănătate, 
care nu au fost niciodată diagnosticate cu 
psoriazis și nu prezintă semne sau simptome 
evidente de boală. Acesta s-ar putea realiza, 
teoretic, prin teste diagnostice. 

În stadiul actual al cunoașterii este 
posibilă depistarea persoanelor care suferă 
de psoriazis prin identificarea clinică a 
semnelor sugestive de boală (spre exemplu, 
aspectul erupției cutanate, onicodisrofia), 
într-o încercare de a depista și cazurile 
cu debut recent. Ce ne-ar putea rezerva 
viitorul în acest sens? Recunoașterea 
afecțiunilor cutanate prin metode automate 
computerizate.11 

Nu există deocamdată metode imagistice 
sau de laborator care să evidențieze 
diagnosticul de psoriazis, când acesta este 
subclinic. O direcție ce pare promițătoare 
este reprezentată de studierea biomarkerilor 
serici, ideal specifici și sensibili pentru 
psoriazis. Principala problemă întâmpinată 
este aceea că aceste molecule au 
concentrații foarte mici în circulația 
sistemică, fiind cu atât mai mici cu cât 
afecțiunea are un grad de severitate mai 
scăzut.12 

Raportul global asupra psoriazisului 
al WHO a atenționat asupra lipsei de 
conștientizare a medicilor generaliști sau 
din alte specializări asupra psoriazisului și 
a comorbidităților asociate, ceea ce conduce 
la subdiagnosticare și la recomandarea unor 
tratamente ineficiente.1 

Recunoașterea bolii de către medicii 
din alte specializări, precum medicii de 
familie, și îndrumarea pacienților către 
medicii dermatologi ar putea contribui 
la diagnosticul precoce și la evitarea 
problemelor menționate mai sus. 

Modalitatea de screening a 
comorbidităților la pacienții adulți 
diagnosticați cu psoriazis vulgar a fost 
stabilită din anul 2008 de către Fundația 
Națională de Psoriazis – SUA. Atunci s-a 

recomandat urmărirea comorbidităților: 
hipertensiune arterială, obezitate 
(indice de masă corporală, circumferință 
abdominală), puls, dislipidemie, diabet 
zaharat tip 2, comportamente care cresc 
riscul cardiovascular (fumat, obezitate, 
depresie, consum de alcool); limfom, 
neoplazii cutanate și alte tumori solide; 
afectare articulară, alte afecțiuni imune 
inflamatorii.13 Ghidul european recomandă 
monitorizarea gradului de afectare cutanată 
(PASI – Psoriasis Area and Severity 
Index), impactul asupra calității vieții 
(DLQI – Dermatology Life Quality Index, 
SF-36-Short Form 36, Skindex 29, Skindex 
17) și următoarele comorbidități: diabet 
zaharat, obezitate, hipertensiune arterială și 
dislipidemie, afectare articulară.14 

S-a observat faptul că pacienții 
cu psoriazis sunt predispuși spre a 
dezvolta depresie secundară afecțiunii 
dermatologice, un risc mai mare avându-l 
sexul feminin, persoanele vârstnice sau 
indivizii diagnosticați la vârste tinere. 
Monitorizarea acestora din punct de vedere 
psihologic ar putea fi utilă.15 

În anul 2014, Societatea Română 
de Dermatologie, alături de Asociația 
Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA) 
au informat populația asupra naturii 

Contraindicaţii absolute Contraindicații relative
1. infecţii severe active, precum: stare septică, 
abcese, tuberculoză activă, infecţii oportuniste

1. PUVA – terapie peste 200 de şedinţe, în special 
când sunt urmate de terapie cu ciclosporină

2. pacienţi cu insuficienţă cardiacă congestivă 
severă (NYHA clasa III/IV) (Exc. ixekizumab, 
secukinumab, ustekinumab și etanercept  
(rezumatul caracteristicilor produsului!)

2. infecţie cu HIV sau SIDA

3. antecedente de hipersensibilitate la 
adalimumab, etanercept, infliximab, 
ixekizumab, secukinumab, ustekinumab 
la proteine murine sau la oricare dintre 
excipienţii produsului folosit

3. sarcina şi alăptarea (rezumatul 
caracteristicilor produsului!)

4. administrarea concomitentă a 
vaccinurilor cu germeni vii

4. readministrarea după un interval liber de peste 
20 de săptămâni în cazul infliximab necesită 
precauții (rezumatul caracteristicilor produsului!)

5. hepatită cronică activă cu virusul hepatitei B 
(excepție: pentru pacienții aflați în tratament 
pentru hepatită cronică activă se solicită avizul 
medicului curant infecționist/gastroenterolog)

5. afecţiuni maligne sau premaligne 
(se va consulta rezumatul 
caracteristicilor fiecărui produs)

6. orice contraindicaţii absolute 
recunoscute agenţilor biologici

6. boli cu demielinizare (se va consulta 
rezumatul caracteristicilor fiecărui produs)
7. se recomandă iniţierea terapiei cu agenţi 
biologici după consult de specialitate 
gastroenterologie şi/sau de boli infecţioase 
la pacienţii care asociază afecţiuni hepato-
biliare (inclusiv infecţie cu virusul hepatitei B 
sau C) sau boli inflamatorii intestinale 
(rezumatul caracteristicilor produsului!)

 8. orice contraindicaţii relative 
recunoscute agenţilor biologici

tabelul 1. Contraindicații absolute și relative ale 
terapiei biologice(18)
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sistemice a acestei patologii în cadrul 
proiectului “Abordare Multidisciplinară în 
Psoriazis”. 

În anul 2017 a fost publicat primul 
ghid de screening al comorbidităților la 
pacienții pediatrici, recomandările fiind 
totuși de nivel C-expert.16 S-a atenționat 
asupra monitorizării periodice pentru 
următoarele comorbidități: diabet zaharat 
tip 2, dislipidemie, hipertensiune arterială, 
boala nealcoolică a ficatului gras (NAFLD), 
sindromul ovarului polichistic, afectare 
articulară, uveită, depresie și anxietate.16 
Spre exemplu, se recomandă screeningul 
anual pentru anxietate și depresie, precum 
și pentru consumul de substanțe după vârsta 
de 11 ani.16 

Ar fi de reținut faptul că există o relație 
proporțională între severitatea psoriazisului 
și riscul de boli cardiovasculare, boli 
imunologice, infecții și neoplazii.17

prevenția terțiară
Prevenția terțiară presupune limitarea sau 
întârzierea progresiei psoriazisului și a 
comorbidităților asociate, prin instituirea 
unui tratament adecvat și a unor măsuri de 
reabilitare. 

Terapiile biologice au revoluționat 
tratamentul formelor moderate și severe 
de psoriazis vulgar. Totuși, acestea nu sunt 
lipsite de riscuri și ar trebui respectate 
recomandările fiecărui producător, pentru 
a preveni complicațiile. Astfel, conform 
noului protocol CNAS (Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate), pentru iniţierea 
şi monitorizarea terapeutică în cazul 
folosirii agenţilor biologici sunt necesare 
investigaţii pentru eventuale reacţii 
adverse sau complicaţii: hemoleucogramă, 
VSH, creatinină, uree, ASAT, ALAT, GGT, 
electroliţi (sodiu, potasiu), examen sumar 
urină, test cutanat tuberculinic/IGRA, 
radiografie pulmonară, AgHBs, Ac anti 
HVC.18 în Tabelul 1 veți regăsi enumerate 
contraindicațiile absolute și relative ale 
terapiei biologice. 

Există puține date în literatura de 
specialitate, în special din România, în ceea 
ce privește profilul psihologic al pacienților 
cu psoriazis vulgar. Mai mult, există rare 
raportări științifice cu privire la impactul 
psihicului asupra evoluției afecțiunii 
cutanate, precum și asupra răspunsului la 
tratamentul clasic sau de nouă generație 
(terapie biologică), aspect important, având 
în vedere costurile mari ale terapiilor recente.

Concluzie
Pentru medicii dermatologi, obținerea 
unei remisiuni pe termen îndelungat a 
psoriazisului vulgar reprezintă o reală 
provocare. Cunoaștem miza acesteia. 
Aceasta ar putea conduce la diminuarea 
incidenței comorbidităților, cu impact 
asupra morbidității și mortalității globale. 
Ceea ce ar fi de așteptat în următorii ani 
este elucidarea patogenezei psoriazisului, 
a factorilor declanșatori și exacerbanți, 
precum și identificarea unor metode de 
screening populațional (spre exemplu, 
biomarkeri serici), care ar putea 
contribui la dezvoltarea unor strategii de 
prevenție eficiente. Până atunci, fiecare 
medic dermatolog ar trebui să includă 
în consultația pacientului cu psoriazis 
screeningul comorbidităților, pentru a 
limita progresia acestora și a adopta metoda 
cea mai potrivită de tratament.  
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Rrezumat
Boala Whipple poate afecta virtual orice 
organ, dar cu precădere intestinul subțire. 
Simptomele gastrointestinale nu au 
specificitate. Pacienții prezintă 5-10 scaune/zi, 
abundente, apoase sau semiconsistente, fetide 
și steatoreice. Frecvent pacienții prezintă 
balonări și crampe abdominale. Inapetența 
și malabsorbția conduc la pierderi ponderale 
până la cașexie, cu astenie marcată. Din cauza 
hipoproteinemiei și obstrucției limfatice din 
zona mezenterică, apar edeme periferice și 
ascită. Sângerările intestinale mari sunt rare, 
frecvent există hemoragii oculte care produc 
anemia.

Infiltrația țesuturilor cu macrofage care 
conțin glicoproteine și cu Tropheryma 
whippelii, un bacil Gram-pozitiv, sunt 
modificările specifice care susțin diagnosticul. 
Manifestările gastrointestinale și sistemice pot 

preceda suferința gastrointestinală, cele mai 
frecvente fiind febra și artritele. 

Anemia este obișnuită, asociată cu deficitul 
de fier, fapt ce dă aspectul microcitar și 
hipocrom al eritrocitelor. Adesea se adaugă și 
un deficit de folați sau anemia este ca în orice 
infecție cronică. Leucocitoza este prezentă, de 
obicei, la bolnavii febrili.  

Anemia în boala Whipple
Conf. univ. dr. 
Manole Cojocaru

CS 1, EuSpLM
Univ. Titu Maiorescu
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rezumat
O cincime dintre cazurile de 
pneumonii din clinicile de specialitate 
sunt datorate infecţiilor cu 
Mycoplasma pneumoniae. Infecţia cu 
Mycoplasma pneumoniae reprezintă 
principala cauză de apariţie a 
pneumoniei atipice primare – boală 
manifestată cel mai adesea sub forma 
unui sindrom traheobronşitic asociat 
de simptome de afectare a căilor 
respiratorii superioare. Frecvent, 
pacientul prezintă dureri la nivelul 

faringelui, mai ales în momentul 
deglutiției, cefalee, frisoane, stare 
de rău generalizată. Diagnosticul 
de laborator al infecției se face în 
mod uzual prin teste serologice. 
Determinarea combinată a anticorpilor 
specifici IgG, IgM și IgA facilitează 
diagnosticul serologic al infecției. 
Trebuie menționat faptul că anticorpii 
de tip IgA prezintă utilitate în special 
în cazurile de reinfecție, deoarece 
în aceste situații anticorpii IgM sunt 
adesea negativi. Organismul produce 
două tipuri de anticorpi ca răspuns la 
contactul cu M. pneumoniae, ce pot 
fi detectați în sângele pacientului: 
anticorpi IgM și anticorpi IgG. Anticorpii 
IgM sunt primii produși de organism 
ca răspuns la infecție. Nivelul lor crește 
pentru scurt timp, apoi scade. Rămâne 
detectabil în sânge pentru câteva luni. 
Producția de anticorpi IgG urmează 
după cea de IgM, crescând în timp până 
se stabilizează la un anumit nivel. După 
o infecție cu Mycoplasma, persoana va 
prezenta în ser o valoare cuantificabilă 
de IgG pentru tot restul vieții.

————————
Mycoplasma pneumoniae 

poate determina aglutinarea “la 
rece” a eritrocitelor; chiar dacă 
pacientul nu prezintă semne de 
anemie (paloare tegumentară, 
astenie), rezultatele pozitive ale 
testului Combs sugerează existenţa 
unui anumit grad de anemie 
subclinică. Alte tipuri de complicaţii 
care pot apărea în cazul infecţiei cu 
Mycoplasma pneumoniae sunt anemie 
hemolitică autoimună datorată 
aglutininelor la rece, hemoglobinurie 
paroxistică la rece, fenomen 
Raynaud, coagulare intravasculară 
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diseminată (CID), trombocitopenie, 
precum şi insuficienţă renală. Mult 
mai rar, infecţia cu Mycoplasma 
pneumoniae poate determina afectare 
cardiacă (miocardită, însoţită de un 
oarecare grad de anemie hemolitică), 
poate mima un infarct miocardic 
acut. Răspunsul de aglutinare “la 
rece” poate fi decelat la jumătate 
dintre pacienţi, putând fi utilizat 
pentru susținerea diagnosticului 
pozitiv. Testul se efectuează prin 
amestecarea serului provenit de la 
pacient cu eritrocite test (grup 0); 
apoi amestecul este incubat la 
temperatura de 00 Celsius, câteva 
minute; la final, se constată prezenţa 
aglutinării eritrocitelor, care apare 
datorită interacţiei dintre anticorpii 
plasmatici şi eritrocitele test. Un test 
asemănător se poate realiza mult 
mai rapid, la patul pacientului, prin 
introducerea unei picături de sânge 
(recoltată pe anticoagulant), într-o 

eprubetă care apoi este refrigerată 
timp de 4 min; ulterior, eprubeta 
este examinată şi se observă dacă 
s-a produs aglutinarea eritrocitelor. 
Mycoplasma pneumoniae are capacitatea 
de a activa nespecific limfocitele B, 
dar şi limfocitele T; astfel, pot apărea 
în circulaţie autoanticorpi, care 
vor acţiona împotriva structurilor 
tisulare de la nivelul creierului, inimii, 
musculaturii striate, eritrocitelor, 
precum şi împotriva celulelor aflate 
în curs de diviziune. Autoanticorpii 
apăruţi în circulaţie au capacitatea 
de a aglutina eritrocitele, generând 
astfel o serie de complicaţii secundare 
infecţiei cu Mycoplasma pneumoniae; 
autoanticorpii sunt îndreptaţi 
împotriva unor structuri de la suprafaţa 
eritrocitelor, denumite “antigenul I” – 
interacţiunea dintre anticorpi şi aceste 
antigene duce la apariţia anemiei 
hemolitice autoimune.  

Anemie hemolitică severă 
asociată cu pneumonie 
cu Mycoplasma 
pneumoniae

Frotiu de sânge periferic. 
Se observă aglutinarea 
eritrocitelor. Anemia 
hemolitică cu aglutinine 
la rece. 







SDan Pereţianu

Se consideră că “acţiunea de a gândi” aparţine creierului. 
În creier au loc diferite fenomene de procesare a 
informaţiilor. Se consideră că creierul procesează 
20 milioane biţi per secundă. În numărul din iunie al 
revistei Medica Academica (nr. 98), prof. Leon Zăgrean 
afirma că gândul are valoare de energie electromagnetică 
(BudurcaI). Aceasta îmi sugerează că gândul ar putea 
avea viteza luminii. Cum lumina difuzează concentric în 
tot Universul, aşa cum spunea şi prof. dr. Zăgrean, gândul 
ajunge în tot Universul.

Procesarea unei informaţii în creier este un fenomen 
care poate fi înregistrat. Informaţia respectivă este 
transmisă cu o anumită energie (sau viteză). Dacă acest 
fenomen înseamnă trimiterea unei fante de energie 
(electromagnetică), atunci ea ar trebui să aibă viteza 
maximă a luminii. 

Observăm însă că una este o reacţie a creierului pentru 
a genera o acţiune, care poate fi cuantificată electric sau 
prin alte forme meoderne de imagistică, şi alta este a gândi. 
Viteza de înregistrare a fenomenelor electromagnetice din 
creier este de ordinul vitezei luminii. 

Dar fenomenul este diferit faţă de, ca exemplu, să ne 
gândim la un eveniment ce s-a petrecut cu ani (de zile) în 
urmă?! Acest fenomen înseamnă a aduce informaţia din 
trecut, aproape instantaneu, în timpul prezent (GottII). În 
cât timp s-a petrecut fenomenul de a translata informaţia? 
Care este viteza de deplasare a gândului către acea 
informaţie şi apoi aducerea informaţiei înapoi în timpul 
prezent, evident prin intermediul gândului. Poate fi dedusă 
viteza gândului din distanţa în care s-a deplasat persoana 
de-a lungul timpului până la momentul de analiză?! 

Dacă considerăm că o informaţie rămâne la locul 
formării ei (Gott), atunci gândul către ceva trecut trebuie 
să ajungă la locul întâmplării şi înapoi în intervalul 
“aproape instantaneu” în care am revelat acel eveniment 
trecut. Putem calcula astfel viteza gândului plecând de 
la viteza Pământului, pentru a ne întoarce în timp la 
momentul evenimentului gândit. Evident acea viteză este 
o viteză minimă. Dacă încercăm aducerea aminte a unor 
evenimente mai vechi, atunci vom reface calculele (vezi 
cele două exemple, în continuare). Evident, viteza creşte 
dacă informaţia adusă de gând apare “instantaneu”. Adică 
sub 1 secundă. 

Să începem o mică demonstraţie. 
Pământul se mişcă (se învârteşte în jurul Soarelui) 

cu circa 30 300 km/s. Aceasta înseamnă că o informaţie 
petrecută cu 1 secundă în urmă s-a întâmplat cu 30 300 
km în urmă. Dacă putem aduce, prin gând, o informaţie 

de acum 50-60 de ani, înseamnă că acea informaţie se 
găseşte la o distanţă de 30 300 km înmulţit cu secundele 
din 50-60 de ani. În 50 de ani sunt cuprinse: 1 s x 60 
[pentru 1 minut] x 60 [pentru 1 oră] x 24 [pentru o zi] x 
365,24 [pentru 1 an] x 50 ani = 1 577 847 600 secunde; 
pentru 60 de ani avem 1 893 404 160 secunde. De aici, 
deducem că informaţia de acum 50 de ani se găseşte la 
47.808.782.280.000 km; informaţia de acum 60 de ani este 
la 57.370.146.048.000 km. Dar această informaţie trebuie 
să se întoarcă în prezent: distanţa se dublează. 

De aici, putem deduce viteza gândului, apreciată la 
1 secundă (deşi deseori gândul poate fi “instantaneu”, 
vezi mai departe). Pentru 50 de ani aceasta ar fi de 
95.617.564.560.000 km/s (sau circa 95,6 x 1012). Pentru 60 
de ani, viteza ar fi de 114.740.292.096.000 km/s (sau circa 
115 x 1012). 

Făcând o comparaţie cu viteza luminii (299.792.458.000 
km/s sau circa 300 x 109 km/s), rezultă că viteza gândului 
este de peste 320 ori mai mare decât viteza luminii, dacă 
facem calculele la 50 de ani, sau de peste 383 de ori mai 
mare ca viteza luminii, dacă apreciem viteza la 60 de ani ! 
Se observă că viteza este mai mare dacă amintirea este mai 
veche. 

Dar gândul nu merge numai spre trecut. Gândurile 
merg şi spre viitor. Considerând (“gândind înspre viitor”) 
Universul ca un dodecaedru (precum (LuminetIII) 
cu un diametru de 91 de miliarde de ani lumină 
(Bars&TerningIV), este posibil, în acest caz, ca gândul “să 
zboare” mult mai rapid. Pentru a efectua “într-o clipită” 
distanţa de atâtea trilioane de kilometri, de la Pământ la 
marginea Universului şi înapoi, ar însemna ca gândul să 
aibă viteze inimaginabile. Dacă Pământul ar fi în centrul 
Universului (pentru simplificarea calculelor), atunci 
gândul ar avea viteza (minimă, derivată din observaţia la 
60 de ani) de 1040 x 1021 km/s. Aceasta înseamnă de fapt 
că translatarea unui gând din trecutul de 60 de ani până 
în prezent nu se face într-o secundă, ci într-o milionime de 
secundă. 

În concluzie, datorită faptului că gândul are o viteză 
mult mai mare ca cea a luminii, gândul nu poate fi o 
energie elecromagnetică, ci altceva, mult mai complex 
sau mult mai diferit. Putem parafraza că gândul este “o 
varietate” de energie elecromagnetică.  
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Este gândul o energie cuantificabilă? 
Care este viteza gândului?
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Punctele EMC se acordă doar abonaților.

CHESTIONARUL SE

POATE COMPLETA ȘI ONLINE

LA CHESTIONARE.TARUSMEDIA.RO

Călin Giurcăneanu, Alin Nicolescu, Mara Mădălina Mihai

Actualități în prevenția și diagnosticul 
precoce în psoriazisul vulgar
4. Care dintre următoarele 
comorbidități se recomandă a fi 
monitorizate la copilul cu psoriazis?
A.  Diabet zaharat tip 2
B.  Hipersplenism
C.  Anxietate și depresie 

(profil psihologic)
D.  Boala nealcoolică a 

ficatului gras (NAFLD)
E.  Mucoviscidoza.

5. Sunt contraindicații relative ale 
terapiei biologice în psoriazis:
A.  Infecții severe active (stare 

septică, abcese, TBC)
B.  Infecție cu HIV/SIDA
C.  Insuficiența cardiacă 

congestivă (NYHA III/IV)
D.  Sarcina și alăptarea
E.  Afecțiuni maligne  

și premaligne.

Corina Paul

Recomandări terapeutice 
în obezitatea copilului
6. Dieta Stoplight, recomandată copiilor  
cu obezitate, prezintă următoarele  
caracteristici:
A.  Se adresează copiilor cu vârste peste 12 ani
B.  Se recomandă un aport între 900-1300 kcal/zi
C.  Alimentele ușoare verzi nu sunt restricționate
D.  Pastele făinoase și orezul fac parte din categoria 

alimentelor ușoare de culoare roșie
E.  Alimentele ușoare roșii sunt bogate 

în grăsimi și zaharuri.

Manole Cojocaru

Anemia în boala 
Whipple
7. Manifestările clinice din 
boala Whipple sunt: 
A.  5-10 scaune/zi
B.  Balonări și crampe abdominale
C.  Edeme periferice și ascită
D.  Sângerările intestinale sunt frecvente
E.  Hemoragiile oculte produc anemie.

Sanda Jurja

Prevenția unor afecțiuni 
oftalmologice cu patogenie climatică, 
problemă de sănătate publică
9.  Selectați mecanismele prin care ultravioletele 

contribuie la procesul de carcinogeneză:
A.  Producția de radicali liberi și stresul oxidativ 

la care sunt supuse melanocitele
B.  Expunerea cumulativă la soare este decisivă 

pentru apariția simptomelor
C.  Expunerea cronică poate fi responsabilă de apariția leziunilor 

corneene, a cataractei și a degenerescenței maculare
D.  Radiația UVB contribuie la îmbătrânirea prematură a pielii
E.  Expunerea la ultraviolete determină apariția unui 

dezechilibru între apărarea și agresiunea ambientală, 
favorizând tumorigeneza și progresia.

Doina Rusu

Prevenția și abordul terapeutic 
în infecțiile pulmonare
10.  Următoarele afirmații despre 

pneumonii sunt adevărate:
A.  Reprezintă cea mai frecventă cauză 

de mortalitate infecțioasă
B.  Vaccinarea antipneumococică este 

recomandată pentru întreaga populație
C.  Aderența la ghidurile de management a determinat 

o scădere a mortalității în pneumonii
D.  Din intervențiile cruciale propuse de ghiduri fac parte 

evaluarea severității și a riscurilor – CURB-65 și PSI
E.  Vaccinul antipneumococic este frecvent 

întâlnit în cabinetele private de vaccinări, iar 
costul nu trebuie suportat de pacient.

Manole Cojocaru

Anemia hemolitică și infecția cu Mycoplasma  
Pneumoniae
8.  Care dintre următoarele enunțuri privind infecția cu 

Mycoplasma Pneumoniae sunt adevărate?
A.  Boala manifestată sub forma unui sindrom traheo-bronșic
B.  Anticorpii IgM sunt prezenți în cazurile de reinfecție
C.  Afectarea cardiacă este foarte frecventă
D.  Una dintre complicații poate fi anemia hemolitică autoimună
E.  Anticorpii IgG rămân prezenți în ser toată viața.
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Alexandru Blidaru, Mihaela-Alexandra Radu, Aniela-Roxana Noditi

Reconstrucția sânului după mastectomie
1. Care sunt situațiile în care 
mastectomia este necesară?
A.  În stadii foarte avansate
B.  În prezența antecedentelor 

heredo-colaterale
C.  În leziunile extinse
D.  În stadii incipiente
E.  În absența mutațiilor genetice.

2. Reconstrucția în doi timpi este 
indicată în următoarele cazuri:
A.  Pacienta prezintă comorbidități
B.  Plaga este în tensiune
C.  Lambourile cutanate sunt ischemice
D.  Învelișul cutanat este insuficient 

pentru acoperire
E.  Toate răspunsurile de mai 

sus sunt corecte.

3. Reconstrucția cu țesut 
autolog se poate face cu:
A.  Lambouri musculare
B.  Doar cu lambouri  

cutaneo-grăsoase
C.  Lambouri musculo-cutanate
D.  Cu țesut adipos
E.  Toate raspunsurile sunt corecte.
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