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1010 ani, 100 de numere, sute de materiale, 
de semnături, de interviuri, de oameni, 
de știri, mii de kilometri, un infinit de 
semne scrise, mii de telefoane, de mailuri, 
sute de mii de cititori, catralioane de 
gânduri, de speranțe... și cât de mult suflet, 
...dar pe ăsta cum să îl mai contorizăm?! 
Să fie grame, kilograme, sau o fi o 
unitate de măsură specifică, a sufletului, 
care se transformă în brazde pe frunte 
și raze de soare în jurul ochilor...?! 

În fine, să ieșim din statistică și să spunem 
ce înseamnă, dincolo de contabilitate, 
sudoarea muncii și a sufletului pus 
pe tavă, la bătaie, ca să construiești 
un proiect și să îl crești, să îl faci să 
conteze, cât de important e până la 
urmă să poți privi adevărul în ochi, cu 
conștiința faptului că ai făcut totul... 

Îmi amintesc de una dintre invitatele 
mele la emisiunea PORTRET, pe care o 
realizez de doi ani marți seara de la ora 
21,30 la Nașul tv, gimnasta Irina Deleanu, 
care, la rubrica “Definiția ta” ne-a dat o 
frumoasă definiție a eșecului: “Eșecul 
este atunci când n-ai făcut totul!”.

Privind așa, în această cheie limpede, 
asumată, Medica Academica 
este un proiect de succes.

Pentru unii poate părea că oferă o 
perspectivă idealizată asupra sistemului 
de sănătate, dar atunci când toată lumea 
se concentrează pe negru și aruncă 
distrugătoare vorbe de ocară care sapă nu 
numai la temelia sistemului de sănătate, 
dar mai ales dinamitează încrederea între 
pacienți și medici, ce mai rămâne?! Oare 
nu e un atu să aduci echilibru, nuanțe, să 
spui că mai sunt și la noi constructori, să 
pui puțină lumină și pe ridurile lor create 
în nopți de nesomn și zile de frământări?! 

Ceea ce facem ne reprezintă! Dacă 
suntem sinceri, bineînțeles. Și 
ceea ce construim sau ce și cum 
distrugem vorbește tot despre noi. 

Noi – echipa Medica Academica, 
echipa TARUS Media – am ales să 
construim o revistă. Dar nu e mai 
puțin adevărat că și ea ne-a construit 
pe noi. Cărămidă cu cărămidă, cititor 
cu cititor, 10 ani, 100 de apariții. 

La mulți ani, toți frumoși, 
Medica Academica!!!!  

Delia Budurcă
redactor șef
delia.budurca@tarus.eu

La mulți ani,  
Medica Academica!
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21 de medicamente noi  
pe lista de compensate, încă ne-disponibile
Alianța Pacienților Cronici din România (APCR), 
prin vocea președintelui organizației, Cezar 
Irimia, atrage atenția asupra faptului că me-
dicamentele cu care a fost actualizată lista de 
compensate în luna iulie încă nu sunt, de fapt, 
disponibile pentru pacienți. 
APCR salută “un prim pas spre normalitate” 
făcut de MS pe 19 iulie 2019, când a pus în 
transparență decizională proiectul de modifi-
care a HG 720/2008 pentru aprobarea Listei 
cuprinzând denumirile comune internaţionale 
corespunzătoare medicamentelor de care bene-
ficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie perso-
nală, pe bază de prescripţie medicală, precum 
și dci-urile medicamentelor acordate în cadrul 
programelor naționale, însă spune că pacienții 
nu beneficiază încă de aceste medicamente. 

“Perioada de transparență decizională s-a încheiat 
pe 29 august 2019 și modificarea HG 720/2008, 
pentru includerea celor 21 de medicamente noi 
pentru tratamentul bolilor inflamatorii intestinale, 
afecțiunilor oncologice (mielom multiplu, limfom 
Hodgkin), poliartrită reumatoidă, psoriasis, HIV/
SIDA, diabet, boli rare și sepsis sever nu a fost 
încă adoptată și publicată în Monitorul Oficial. 
Așteptăm actualizarea HG 720 de mai mult de 
un an, perioadă în care mulți dintre pacienți au 
fost nevoiți să își câștige drepturile la tratament 
în instanță sau să le achiziționeze contra cost”, 
spune Cezar Irimia. De asemenea, pentru ca me-
dicamentele să ajungă efectiv la pacienți, APCR 
solicită autorităților publicarea în Monitorul 
Oficial a protocoalelor terapeutice pentru cele 
21 de medicamente. (Delia Budurcă)  

Premieră în Bulgaria, cu sprijinul medicilor români 

OMS: Abiraterona acetat, pe lista medicamentelor esențiale 

O echipă mixtă de medici din cadrul Spitalului Polisano 
MedLife și Facultății de Medicină din Sibiu a efectuat 
primele intervenții de chirurgie valvulară aortică 
endoscopică din Bulgaria alături de o echipă de medici 
bulgari. Intervențiile sunt o premieră și pentru rețeaua 
de spitale Acibadem, care deține unități moderne în 
Turcia, Bulgaria, Republica Moldova, Macedonia etc. 
Patru pacienți diagnosticați cu stenoză aortică severă, 
una dintre cele mai frecvente și grave afecțiuni 
ale inimii, au fost operați pe cale minim invazivă, 
fără deschiderea sternului, de către o echipă mixtă 
coordonată de Prof. Dr. Victor Costache, specialist în 
chirurgie cardiacă, și Dr. Assen Kelchev, șeful secției de 
chirurgie cardiovasculară de la Acibadem City Hospital. 
“Această procedură minim invazivă are avantaje multiple, 
de care pacienții Polisano MedLife beneficiază de mai 
bine de 4 ani. Durerile postoperatorii sunt reduse 
la minim, la fel și perioada de spitalizare, pacienții 
fiind externați după doar trei zile de la intervenție, în 
timp ce operația clasică, prin sternotomie, necesită 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a decis includerea 
abiraterona acetat (zytiga, aparținând Janssen) pe Lista 
Medicamentelor Esențiale, actualizată pe 9 iulie 2019. 
Abiraterona acetat este un inhibitor de biosinteză a 
hormonilor androgenici cu administrare orală utilizat atât 
pentru tratamentul cancerului de prostată metastatic 
rezistent la castrare (mCRPC), cât și pentru cancerul la 

spitalizare pentru cel puțin o săptămână”, a declarat 
Prof. Univ. Dr. Victor Costache. Echipa condusă de 
Dr. Assen Kelchev a efectuat un stagiu de pregătire 
de o săptămână în iunie 2019 la Centrul de Boli 
Cardiovasculare Sibiu de la Spitalul Polisano Medlife, 
unul din centrele de referință din Europa de Est 
în domeniul chirurgiei valvulare endoscopice.
“Susținem dezvoltarea chirurgiei cardiace minim 
invazive și în alte centre, motiv pentru care echipa 
de medici sibieni s-a implicat pro bono. Ne bucurăm 
că am putut împărtăși cunoștințele noastre colegilor 
din Bulgaria și că tot mai mulți pacienți cu afecțiuni 
cardiovasculare vor putea beneficia de efectele 
procedurilor revoluționare”, a adăugat Dr. Costache. 
În Centrul de Chirurgie Cardiovasculară Polisano MedLife 
Sibiu s-au tratat, în timp, peste 4500 de pacienți cu 
afecțiuni cardiace și s-au realizat zeci de premiere 
medicale. Centrul dispune de patru săli de operație de 
ultimă generație, asigurând toată gama de intervenții 
ce se pot realiza în sfera cardiovasculară. (D,B,) 

prostată metastatic sensibil la tratamentul hormonal. 
Lista OMS a Medicamentelor Esențiale este un document-
ghid fundamental destinat prioritizării medicamentelor 
critice pentru sănătatea populaţiilor, recomandarea implicită 
către autoritățile sanitare din diversele state fiind asigurarea 
disponibilităţii și a accesibilităţii acestora prin sistemul de 
sănătate propriu fiecărei țări. (Raluca Băjenaru) 
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Gastroenterolog, specializat în ecografie, Prof. Ioan Tofolean spune că patologia s-a schimbat 
mult față de cum a fost învățată cândva, în facultate, și ca urmare a dezvoltării metodelor de 
diagnostic, ceea ce atrage necesitatea “resetării” cunoștințelor medicilor. Iar mediul universitar 
e benefic acestui demers, spune, salutând înființarea Facultății de Medicină la Constanța, 
imediat după Revoluție. 
Confruntată cu o patologie extinsă, cu sute de mii de turiști anual, cu trupele NATO în 
proximitate, Constanța resimte acut lipsa unui spital regional, care ar trebui să aibă cel puțin 
500 de paturi, spune prof. Tofolean. Până acum, au fost proiecte. Numai proiecte. Și un spital 
care rezistă din 1968. 

Sunteți elev al școlii clujene de ecografie și țineți la 
această filiație. 
Da, și am încercat să transpun aici, la Constanța, 
nivelul înalt al școlii de ecosonografie de la Cluj. 
Am la bază medicina internă, gastroenterologia 
e a doua specialitate. Am lucrat mult pe endo-
scopie, dar acum m-am ultraspecializat pe eco-
grafie, și pentru că avem aici un ecograf extrem 
de performant, cel mai bun ecograf care există 
la ora actuală. Ținem și cursuri post-universita-
re de ecografie, pentru obținerea competenței. 

Ce ne puteți spune despre specificul patologiei cu 
care vă confruntați? 
Patologia este foarte variată. Problema e că 
Spitalul județean drenează toată patologia din 
oraș, din județ, din județele limitrofe, inclu-
siv Tulcea  – unde sunt doi gastroenterologi, 
formați aici – parțial din județele Ialomița și 
Călărași. Fiind singurul spital de urgență din 
zonă, aduce și pacienții turiști, care ajung la 
200.000 pe litoral, astfel că avem o activitate 
extrem de intensă. Avem între 7-10 internări 
pe secția de gastroenterologie în fiecare zi. 
E un rulaj foarte mare de pacienți. Problema 
e că rulăm foarte mult, vedem foarte mult și 
tratăm foarte mult. Specificul e foarte variat, 
tratăm toată patologia. Trebuie să spun că – și 
mă refer la ecografie și la endoscopie – ceea ce 
se face la noi este la un nivel național sau chiar 
internațional. Pe endoscopie este supraspeciali-
zat prof. Dumitru, care a înființat și un centru 
de boli inflamatorii intestinale, care contribuie 
la educarea și informarea pacienților. Pacienții 
beneficiază aici de o dotare de excepție pentru 
un diagnostic complet și corect al bolilor infla-

matorii intestinale, de la endoscopii de înaltă 
performanță, examene eco-endoscopice șamd. 

Înțeleg să sunteți subdimensionați. 
Mult subdimensionați. În Constanța mai trebu-
ie neapărat încă un spital municipal. Clădirea în 
care ne aflăm, a Spitalului județean de urgență, 
e din 1968. A fost construit la standardele de 
atunci, nu se poate remodela, ar trebui conso-
lidat... Avem mare nevoie, la Constanța, de încă 
un spital de cel puțin 500 de paturi. Sau regio-
nalul, dacă s-o face... 

La aceeași populație, Clujul are 20 de spita-
le, apoi sunt Târgu Mureș, Oradea, Timișoara, 
Brașovul, Sibiul... Noi, aici, suntem foarte 
văduviți din acest punct de vedere. În plus, aici 
sunt trupele NATO la Kogălniceanu, la Baba-
dag, noi le asigurăm urgențele. Se tot discută de 
un spital regional... 

Pare o situație acută. 
Din păcate e cronică. Supra-acută, cronicizată. 
A fost un spital municipal pe care l-am desființat 
acum zece ani... Clădirea era dărăpănată, dar 
era măcar o zonă tampon. 

Ce puteți să ne spuneți despre activitatea 
universitară, vorbim de o facultate tânără, 
înființată după Revoluție. 
Facultatea de medicină din cadrul Universității 
“Ovidius” are și secție de română, și de străini. E 
o facultate care a pornit tânără, dar care încear-
că să se maturizeze și să ajungă ca performanțe 
la nivelul facultăților tradiționale. Are loc acum 
la noi o schimbare de generație. Prof. Vasi-
le Sârbu a fost cel care a inițiat facultatea, s-a 

leadership
Prof. Ioan Tofolean, gastroenterologie, Universitatea “Ovidius”, Constanța:
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zbătut, a fost și primul decan. El a adus mulți 
profesori din țară, renumiți; acum ei au ieșit la 
pensie și le urmează generația următoare. Are 
loc acest schimb și lucrurile se reașează puțin. 

Ce înseamnă Universitatea “Ovidius” pentru oraș 
și pentru spital? 
Întotdeauna când comparăm un cadru ne-uni-
versitar cu unul universitar există o diferență 

uriașă. Predând studenților, ești obligat să citești, 
să fii la curent cu noutățile. Avem un sediu nou, 
unul mai vechi, s-a construit un campus nou... E 
o facultate în expansiune. În curând vom vorbi și 
de centre de excelență, pe mai multe domenii. 

Un mesaj pentru colegii Dvs, medici? 
Cred că cel mai important este să realizăm 
acum că patologia medicinei s-a schimbat foar-
te mult, bolile s-au schimbat foarte mult. Nu 
mai este patologia pe care am învățat-o noi pe 
vremuri, și trebuie să fim foarte atenți să ne re-
setăm cunoștințele la situația de față. Să luăm 
de exemplu ulcerul – toată lumea știa că noap-
tea doare, acum nu mai există durere noaptea 
în ulcer. Apoi, cancerul apare la tineri, la 20 – 
30 de ani. Bolile s-au schimbat. 

Și posibilitățile noastre de diagnostic au evoluat. 
Și asta este posibil: având posibilități mult mai 
bune, să diagnosticăm mult mai precis. Multe 
boli diagnosticate ca ulcere, în trecut, au fost de 
fapt pancreatite, dar n-au putut fi diagnosticate. 
N-am avut ecografe, endoscoape, dar patolo-
gia, în general, e cert că s-a schimbat.  

LEADERSHIP
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Dr. Victor Titirez s-a format ca medic specialist de chirurgie generală în România, terminând 
rezidențiatul în 2009, iar din 2010 s-a specializat în chirurgia oncoplastică a sânului în Marea 
Britanie. A devenit medic primar și a lucrat 8 ani în Marea Britanie, dar de curând a decis să se 
întoarcă pentru a profesa în România în cadrul rețelei de sănătate REGINA MARIA. 
A efectuat peste 3.000 de intervenții chirurgicale pentru tratamentul cancerului de sân și va 
folosi întreaga experiență acumulată în Marea Britanie pentru a trata pacientele din România. 
Dr. Victor Titirez consideră că este foarte important ca pacientele să beneficieze rapid de 
diagnostic corect și tratament neîntârziat și spune că întotdeauna trebuie discutate cu 
pacientele toate opțiunile terapeutice.

Care a fost parcursul dvs. profesional în Marea 
Britanie? Este diferit de specializarea din 
România?
Acolo am urmat un nou rezidențiat în chi-
rurgie oncoplastică a sânului, o specializare 
care nu există încă în România. 

În Marea Britanie practica în ceea ce 
privește chirurgia sânului s-a schimbat 
substanțial în ultimii 20 de ani. În mod 
tradițional, procedurile chirurgicale ale 
sânului precum mastectomia erau reali-
zate de medici de chirurgie generală, iar 
reconstrucția de sân, de cele mai multe ori, 
era o procedură realizată ulterior, la distanță 
de procedura inițială de îndepărtare a tumo-
rii. 

Acum, în Marea Britanie, pacientele, dacă 
doresc, beneficiază de reconstrucția sânului 
în același timp operator cu intervenția de 
rezecție a tumorii. 

Cunoștințele în domeniu au avansat, ceea 
ce a condus către supraspecializare în mul-
te arii ale chirurgiei generale, iar acest lucru 
a adus rezultate pozitive în ceea ce privește 
calitatea vieții pacienților. În domeniul can-
cerului de sân necesitatea de a înțelege as-
pectele oncologice particulare ale acestei 
afecțiuni și creșterea nivelului de așteptări 
ale pacientelor a condus către dezvoltarea 
domeniului chirurgiei oncoplastice, domeniu 

modern care permite combinarea, în același 
timp operator, a rezecției tumorii cu tehnici 
de chirurgie reconstructivă, pentru a reface 
sânul sau pentru a remodela țesutul care ră-
mâne în urma intervenției. 

Aceasta este în prezent abordarea stan-
dard a cancerului de sân în Marea Britanie, 
iar medicii care intervin sunt formați în 
rezidențiatul de chirurgie oncoplastică a sâ-
nului. În acest rezidențiat te specializezi în 
chirurgia mamară, dar ai si competențe de 
chirurgie generală ce îți permit să intervii 
în situații de urgență. În momentul în care 
am plecat în Marea Britanie, eu deja parcur-
sesem rezidențiatul ca și chirurg generalist, 
dar am urmat o altă perioadă de pregătire 
specifică chirurgiei oncoplastice a sânului și, 
în final, am obținut acreditarea europeană în 
acest tip de chirurgie.

Cancerul de sân este forma de cancer cel 
mai frecvent întâlnită în rândul femeilor. În 
România, în 2018, s-au înregistrat 9.629 de 
cazuri noi și 3.378 de decese prin cancer de 
sân, conform datelor Observatorului Global 
al Cancerului (Global Cancer Observatory). 
Există diferențe în ceea ce privește abordările 
terapeutice ale cancerului de sân utilizate în 
România și Marea Britanie?
Răspunsul imediat este DA – există deosebiri 
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semnificative în ceea ce privește modul în 
care este depistat și tratat cancerul mamar în 
cele două țări. 

În primul rând trebuie spus că în Marea Bri-
tanie există două căi prin care femeile care au 
cancer de sân ajung să primească tratamentul 
de care au nevoie. 

Mai întâi există un program național de 
screening (NHSBSP), ce se adresează tuturor 
femeilor asimptomatice dintr-o anumită gru-
pă de vârstă, cea asociată cu un risc crescut de 
a dezvolta cancer mamar. În felul acesta, can-
cerele sunt depistate în faze incipiente, când 
succesul terapeutic este maxim. Din păcate, 
acest fel de program lipsește în România. 

Riscul de a dezvolta cancer de sân crește 
cu vârsta, de aceea toate femeile din grupa de 
vârstă 50-70 de ani sunt incluse în programul 
de screening și sunt automat invitate să facă o 
mamografie la fiecare 3 ani. În Marea Britanie 
se estimează că una din opt femei va fi diag-
nosticată cu cancer de sân de-a lungul vieții. 

O a doua cale prin care este depistat cance-
rul mamar este prin intermediul clinicilor de 
specialitate. Doamnele care depistează o pro-
blemă la sân (acest lucru însemnând că detec-
tează ceva neobișnuit la inspecția sau la palpa-
rea sânului – de exemplu un nodul mamar, o 
zonă mai dură sau mai îngroșată, sâni asime-
trici, modificarea aspectului areolei mamare) 
se adresează medicului de familie și acesta 
(în vasta majoritate a cazurilor) le trimite spre 
aceste clinici dedicate patologiei mamare. 

Astfel, în maxim două săptămâni, doamne-
le ajung în ceea ce se numește “One Stop Cli-
nic”. Aici se întâmplă – în aceeași zi, în decurs 
de maxim două ore – trei lucruri (ceea ce se 

cheamă “triple assessment”): consultație me-
dicală cu un medic chirurg specializat în chi-
rurgie oncoplastică, examinarea radiologică 
(mamografie +/- ecografie) și, dacă se consta-
tă o formațiune tumorală la nivelul sânului, se 
face puncție ghidată radiologic sau clinic din 
tumora respectivă pentru a preleva țesut. Du-
rează aproximativ două săptămâni obținerea 
rezultatului anatomopatologic. Subliniez fap-
tul că biopsia mamară este OBLIGATORIE 
pentru un diagnostic și un tratament corect. 
Conceptul popular conform căruia biopsia ar 
“deranja” cancerul și ar duce la răspândirea lui 
este greșit. 

Acest traseu are un avantaj foarte impor-
tant: timpul scurt de diagnosticare pentru 
cancerul mamar. Etapa de diagnostic are du-
rata minimă, ceea ce permite începerea neîn-
târziată a tratamentului. Odată ce există un 
neoplasm, nu este timp de pierdut, tratamen-
tul trebuie inițiat neîntârziat. Orice amânare 
nu poate să ducă decât la avansarea canceru-
lui. 

Trebuie să precizez că doar 10-15% din-
tre femeile care se prezintă pentru consultul 
chirurgical au cancer și vor avea nevoie de 
intervenție chirurgicală, dar faptul că există 
screening și acces facil la specialistul de sân 
face ca aceste tumori să fie depistate mai de-
vreme, să se surprindă neoplasmul respectiv 
în stadii precoce ale evoluției, ceea ce crește 
șansele de vindecare. 

Ne dorim să implementăm și în SPITALUL 
EUROCLINIC, prin cadrul programului Clini-
ca Sânului, un circuit asemănător, astfel încât 
durata de timp care trece între prezentarea pa-
cientei și momentul începerii tratamentului să 
fie cât mai scurt cu putință.

Cât este de importantă  
pentru paciente discutarea cazurilor  
în cadrul Tumor Board-ului?
În cadrul programului Clinica Sânului și în 
SPITALUL EUROCLINIC există un medic na-
vigator care joacă un rol foarte important în 
ghidarea pacientei pentru a obține îngrijirea 
cea mai potrivită, individualizată pentru ea. 
Este un aspect semnificativ care se suprapune 
parțial ca și concept peste cel de “Breast Care 
Nurse” din Marea Britanie. Este prioritar ca fe-
meile afectate de această boală să primească 
tot suportul, să meargă pe trasee prestabilite 
și să beneficieze de ultimele recomandări ale 
protocoalelor terapeutice. 

În activitatea mea, urmez și voi urma pro-
tocoalele și standardele de tratament cele mai 
noi în abordările diagnostice și terapeutice ale 
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pacientelor care se adresează SPITALULUI 
EUROCLINIC. Absolut toate cazurile de can-
cer mamar TREBUIE și vor fi discutate în ceea 
ce noi numim MDT (MultiDisciplinary Team) 
sau TB (Tumor Board). 

În diagnosticul și tratamentul canceru-
lui de sân contează enorm experiența și 
aplicarea tehnicilor și metodelor moder-
ne care s-au dovedit eficace până la acest 
moment. Ori protocoalele terapeutice toc-
mai asta fac. Îți spun, în funcție de caracte-
risticile pacientului, care sunt cele mai bune 
opțiuni pe care le ai. E ca și când ai beneficia 
de experiența pe care ai putea să o acumulezi 
în urma realizării procedurilor de tratament 
pentru sute de mii de cazuri. 

Tumor Board-ul este o abordare de echipă, 
un standard instituțional care permite discu-
tarea cazului de neoplasm mamar de către 
toți specialiștii implicați în îngrijirea pacientei. 
În SPITALUL EUROCLINIC întâlnirile Tumor 
Board-ului au loc săptămânal. Aceasta este 
una dintre modalitățile prin care pacienta be-
neficiază de experiența și cunoștințele fiecăru-
ia dintre medicii cu diferite specializări – me-
dicul anatomopatolog discută caracteristicile 
și modificările țesuturilor examinate, medicul 
imagist prezintă aspecte care individualizează 
tumora și stadiul de dezvoltare, medicul chi-
rurg discută abordările chirurgicale, oncologul 
discută abordările chimioterapeutice sau radi-
oterapeutice. În acest fel, medicii fac schimb 
de experiență, iar rezultatele colaborării lor își 
pun amprenta în mod pozitiv asupra rezultate-
lor obținute pentru fiecare pacientă în parte. 

Care sunt cele mai noi abordări chirurgicale 
folosite în prezent pentru tratamentul cancerului 
de sân? Ce tipuri de intervenții se recomandă și în 
funcție de ce factori se stabilesc recomandările? 
Marea Britanie este unul dintre liderii mon-
diali ce stabilesc trendul în tratamentul can-
cerului de sân. Acest lucru se datorează unui 
proces continuu de cercetare al cărui scop 
este să crească succesul terapeutic – de cele 
mai multe ori exprimat prin supraviețuirea la 
distanță – dar totodată să fie cât mai puțin in-
vaziv și traumatic pentru pacientă. De aceea, 
chirurgia tinde și ea să fie mai puțin inva-
zivă ori de câte ori se poate. În acest sens, 
unele tehnici chirurgicale (folosite în spe-
cial pentru diagnostic) au fost înlocuite de 
tehnici de radiologie intervențională. De 
asemenea, materialele pe care le folosim 
pentru reconstrucții sunt perfecționate în 
mod continuu. Un exemplu foarte clar este 
reconstrucția cu implant în care proteza 

mamară se plasează în prezent în cele mai 
multe cazuri în fața mușchiului și nu sub 
mușchi, păstrându-i-se în acest fel funcția. 
Acest lucru a devenit posibil prin dezvoltarea 
unor tipuri speciale de meșă. 

Este fezabil să tratați cancerul de sân ca în Marea 
Britanie și în SPITALUL EUROCLINIC? 
Da, este fezabil și acesta este unul dintre 
scopurile echipei din SPITALUL EUROCLI-
NIC: să oferim un tratament exact ca cel 
din UK. Ceea ce am fost învățat în Marea Brita-
nie poate fi aplicat și aici dacă există persoane 
doritoare să învețe protocoalele englezești și 
să își schimbe modul curent de abordare. Am 
observat că foarte des, în România, se pune ac-
centul pe aparatură: să fie de ultimă generație, 
să facă diverse lucruri unice. Eu cred ca omul 
este mai important decât mașinăria. Degeaba 
îmi cumpăr avion dacă nu știu să îl pilotez. 

Aveți un master de Medicină Estetică, cât de 
importantă este reconstrucția mamară pentru 
pacientă? Care sunt standardele în ceea ce 
privește intervențiile reconstructive mamare? De 
ce depinde alegerea modalității de reconstrucție? 
În Marea Britanie, de exemplu, există o abor-
dare holistică a tratamentului cancerului de 
sân. Nu trebuie să uităm niciodată că avem 
în față o ființă umană, care are griji, temeri 
și trece prin momente extrem de dificile. 
Unele dintre temeri sunt legate de aspectul 
fizic la sfârșitul tratamentului. Mastectomia 
este nu doar o mutilare fizică (necesară), dar 
și o mutilare psihică. De aceea, ori de câte ori 
este posibil – și acest lucru se întâmplă în peste 
95% din cazuri, oferim reconstrucție mamară 
după mastectomie. Evident, nu toate paciente-
le își doresc o reconstrucție. Multe dintre ele 
sunt speriate crezând că această intervenție le 
afectează supraviețuirea, ceea ce nu este ade-
vărat, altele pur și simplu nu sunt interesate. 
În UK obligația mea era să le explic ce putem 
face, să le dau șansa de a alege. Există o mul-
titudine de modalități prin care se poate 
reconstrui un sân, iar chirurgul trebuie să 
discute aceste posibilități cu pacienta, ex-
plicându-i avantajele și dezavantajele fie-
cărei proceduri separat. Nu toate aceste 
opțiuni sunt fezabile pentru o anumită paci-
entă. Există factori ce țin de boală și factori ce 
țin de pacient. Fiecare influențează într-o mă-
sură mai mare sau mai mică rezultatul final 
al operației. Toate aceste lucruri se discută în 
detaliu, astfel încât pacienta să poată decide, 
împreună cu medicul, varianta personalizată 
care i se potrivește cel mai bine.  
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Î
Întotdeauna ne punem întrebarea cum 
putem avea un sistem de sănătate mai bun, 
mai performant, mai activ, dar și mai benefic 
pentru noi, populația României. Știm cu toții 
faptul că întreaga populație plătește asigurări 
de sănătate și sperăm ca aceste asigurări să se 
regăsească tocmai în calitatea serviciilor de 
sănătate. 

De-a lungul anilor s-au făcut mari eforturi 
de a dota și supradota unitățile spitalicești, 
mai ales în cadrul centrelor universitare. S-a 
adus aparatură de vârf extrem de sofisticată, 
care de multe ori zace prin subsoluri, fiind 
nefolosită uneori inclusiv din cauza lipsei de 
cadre tehnice. 

Desigur, s-au efectuat multiple achiziții, 
investiții, planuri de fezabilitate în legătură 
cu construirea de noi spitale, discuții inutile/ 
sterile/ lungi, de multe ori cu iz electoral, dar 
în final constatăm ca sistemul de sănătate nu 
funcționează în parametrii pe care îi dorim, 
cu toate eforturile efectuate în mod repetat 
de către Doamna Ministru a Sănătății, Sorina 
Pintea. 

Totuși, în acest hățiș de hârtii, birocrație, 
proiecte, discuții, există și raze de lumină. 
O asemenea situație o constituie Spitalul 
Municipal de Urgență Moinești! Acest spital a 
fost înființat în anul 1975 și a avut un suport 
deosebit din partea generației petroliștilor; 
unitățile petroliere au susținut și finanțat 
această unitate spitalicească. 

Ca orice lucru bun în România, Spitalul 
Municipal de Urgență Moinești a fost la un 

pas de prăbușire și uitare. Echipa entuziastă 
formată din Prof. univ. Adrian Cotîrleț (Foto 1) 
a preluat conducerea acestei unități la 1 martie 
2001 și a imprimat exact ceea ce îi lipsește 
medicinii românești actuale: conștiință, 
devotament, ținută, dedicație, profesionalism 
și, nu în ultimul rând, umanitate.

Pas cu pas, această echipă a reușit să ridice 
performanțe și să-l încadreze la nivel de Spital 
Municipal de Urgență. Odată cu creșterea 
serviciilor medicale, a crescut și notorietatea 
acestei unități spitalicești. (Foto 2)

Ca o încununare a activității generale, anual 
se desfășoară aici Zilele Medicale ale Spitalului 
de Urgență Moinești, în ultima săptămână 
din luna iunie. În fiecare an sunt invitați atât 
reprezentanți ai sistemului de sănătate, dar și 
factori administrativi locali. 

Desigur că la cel mai înalt nivel cadrele 
universitare își găsesc un loc aparte, 
acordându-se o totală atenție și respectul 
necesar, atât de uitat în unele centre 
universitare. 

Anul acesta, în cadrul Zilelor medicale ale 
Spitalului Municipal de Urgență Moinești, 
aflate la a XIV-a ediție, au răspuns invitației 
peste 900 de medici din toată țara, din 
spitale, clinici și centre universitare, dar și 
străinătate (Italia, Franța, Republica Moldova, 
Ucraina), oameni de știință, asistenți medicali, 
kinetoterapeuți. (Foto 3a, 3b)

De asemenea, au fost invitați reprezentanți 
ai Administrației Prezidențiale, Guvernului 
României, Ministerului Sănătății, Academiei 
de Științe Medicale, Academiei Oamenilor 
de Științe din România, Colegiului Național 
al Medicilor, Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate. 

Echipele universitare de prestigiu 
participante au fost din  partea UMF “Carol 
Davila” București, UMF “Gr. T. Popa” Iași, UMF 
“Titu Maiorescu” București, Universitatea 
“Vasile Alecsandri” Bacău, Universitatea 
“George Bacovia” Bacău, Universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae 
Testemițanu” din Republica Moldova, 
Societatea Română de Chirurgie etc. 

Perspective actuale în 
medicina românească:  
un nou sistem de abordare

Prof. Alexandru Vlad 
Ciurea MD, PhD, MSc.

Spitalul Clinic Sanador, București 
Prof.avciurea@gmail.com

Foto 1. Prof. Univ. Adrian Cotîrleț Foto 2. Spitalul Municipal de Urgență 
Moinești 
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Considerăm că o serie de personalități 
trebuie menționate, datorită alocuțiunilor 
importante pe care le-au susținut: 

Prof. univ. dr. Eduard Apetrei, 
vicepreședintele Academiei de Științe Medicale 
din România și medic cardiolog la Spitalul 
Fundeni (Alocuțiune prezentată – “Viitorul 
stetoscopului”); 

Prof. univ. dr. Niculae Iordache, medic 
primar Chirurgie generală, doctor în științe 
medicale, șeful Clinicii de Chirurgie de la Spitalul 
Clinic de Urgență “Sf. Ioan” București, UMF 
“Carol Davila”, care a condus întreaga secțiune 
de chirurgie generală endoscopică; 

Dr. Diana Loreta Păun, consilier de stat 
al Departamentului de Sănătate Publică a 
Administrației Prezidențiale a României; 

Prof. univ. dr. Cătălina Poiană, prorector 
UMF “Carol Davila” București, președinta 
Colegiului Medicilor București (Alocuțiune 
“Tumorile neuroendocrine – o provocare pentru 
clinician”);

Prof. univ. dr. Ioana Grigoraș, președinta 
Senatului UMF “Gr. T. Popa” Iași (Alocuțiune 
“Comemorare Prof. univ. dr. George Litarczek); 

Prof. univ. Alexandru Vlad Ciurea 
MD, PhD, MSc, Fondator al Centrului 
Național de Excelență în Neurochirurgie, 
Președinte de onoare al Societății Române de 
Neurochirurgie (Alocuțiune prezentată – “The 
Coanda effect in intracranial aneuryms working 
hypothesis”); 

Prof. univ. dr. Gheorghe Rojnoveanu, 
șef Clinică Chirurgicală și prorector pentru 
activitate științifică a UMF “Nicolae 
Testemițanu” din Chișinău, Republica Moldova 
(Alocuțiune – “Viziuni actuale în fiziopatologia 
și clasificarea ulcerelor gastroduodenale”); 

Conf. univ dr. habil. Camelia Diaconu, 
președinta Uniunii Medicale Balcanice 
(Alocuțiune – “Tratamentul coagulant în 
practica medicală”); 

Prof. univ. dr. Luciano Poli, Spitalul 
Universitar Pisa, Italia (Alocuțiune prezentată 
– “Fiziokinetoterapia articulației temporo 
mandibulare disfuncționale: planificarea 
tratamentului”); 

Dr. Virgil Răzeșu, doctor în medicină, 
medic chirurg, membru al Academiei de 
Științe Medicale (Alocuțiune – “Sub constelația 
Marii Uniri”); 

De asemenea, menționăm participarea 
Cons. sup. Lidia Onofrei, Ministerul Sănătății, 
Răzvan Vulcănescu, președintele CNAS, 
Prof. univ. dr. Valentin Nedeff, președintele 
Senatului Universității “Vasile Alecsandri” din 
Bacău. 

În mod excepțional trebuie să amintim 
prezența Excelenței Sale Emil Rapcea, 
CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA 
ODESSA, diplomat de peste 40 de ani, însoțit 
de Yevhen Levytsky, Ministru-consilier al 
Ambasadei Ucrainei în România. 

Manifestările științifice, în număr de 18, 
au avut loc în mai multe sesiuni paralele, 
acoperind întreaga patologie medicală și 
chirurgicală, timp de 3 zile, și au abordat cele 
mai diverse subiecte, extrem de interesante, 
care au suscitat multiple discuții. 

În perioada 27-29 iunie s-au desfășurat cele 
20 de intervenții chirurgicale programate. 
Intervențiile au fost din sfera chirurgiei 
generale, ginecologiei și oftalmologiei, a 
chirurgiei laparoscopice, ortopediei, chirurgiei 
endocrine (hernie hiatală, tumoră suprarenală, 
carcinomatoză pleurală și polipectomii, gușă 
polinodulară, tumoră pancreas, histerectomie 
vaginală pentru uter fibromatos, cataracte, 
extirpare lipomatoză cervicală sub anestezie 
generală). Din echipele operatorii au făcut 
parte medici renumiți: Prof. univ. dr. Niculae 
Iordache – Spitalul “Sf. Ioan” București, Conf. 
univ. dr. Costel Bradea, Conf. univ. dr. Victor 
Costan, As. univ. dr. Cristian Veliscescu 
– Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. 
Spiridon” Iași, Dr. Cătălin Botez, Dr. Rani 
Alagha – Spitalul Clinic de Urgență pentru 
copii “Sf. Maria” Iași, Dr. Ion Constantinescu 
– Spitalul Sanconfind Câmpina. Toate 
operațiile au fost transmise live, prin rețeaua de 
telemedicină, în sala de conferințe. 

Atmosfera creată de către Prof. Dr. Adrian 
Cotîrleț și colectivul domniei sale din cadrul 
Spitalului a fost de emulație științifică, 
colegialitate, dar și de promovare a noului în 
medicină, sub toate aspectele. 

Personal, consider că vizitarea întregii 
unități finale și a perspectivelor de dezvoltare 
ne conduc la ideea sloganului “Omul 
sfințește locul”. Recunosc că nu numai un 
om, dar un colectiv este devotat supremului 
slogan “Sănătatea, mai presus de orice” 
(Hippocrate, 460 îen - 370 îen.).  

Foto 3a. Auditoriul General din timpul 
Conferințelor 

Foto 3b. Lucrări în plen
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GGenetica și genomica se dezvoltă 
rapid, iar în prezent se discută despre 
modul în care medicina genomică 
poate fi utilizată și dezvoltată pentru 
a deveni disponibilă pentru cât mai 
mulți pacienți.1 Deși pentru unele 
boli este descris deja modul în care 
interacționează zestrea genetică cu 
factorii de mediu pentru a determina 
apariția și/sau progresia acestor boli, 
translația geneticii în practica clinică 
este adesea absentă sau întârziată. În 
acest mod, se pierde șansa intervenției 
eficiente în rata morbidității și 
mortalității, rată ce ar putea fi 
influențată în beneficiul pacienților.2,3 

Discutăm astfel de beneficiul 
instrumentelor genetice în diagnosticul, 
prognosticul și tratamentul unor 
boli cum sunt: cancerele moștenite, 
unele boli cardiovasculare, boli 
neuromusculare etc. 

Screeningul și consilierea 
paciențiilor cu privire la afecțiunile 
genetice și riscul lor de transmitere la 
membrii familiei reprezintă o parte 
din ce în ce mai importantă a practicii 
de îngrijire primară.4 Furnizorii de 
asistență medicală primară sunt 
cei care vin în contact cu familiile 
ce se confruntă cu boli genetice și 
uneori trebuie să evalueze riscul 
de recurență al bolilor genetice, să 
consilieze pacientul și chiar să asigure 

managementul paciențiilor cu boli 
genetice.5-7

Analizând datele disponibile în 
legătură cu specialitățile care solicită 
cel mai frecvent consultul genetic, s-a 
constatat că aproximativ o treime dintre 
toate trimiterile sunt făcute în prezent 
de medicii generaliști. Există și unele 
variații, unii medici nesolicitând un 
astfel de consult niciodată în cursul 
carierei medicale.8 Evident, există și 
variații regionale și mai ales naționale. 
În țările în care genetica medicală este 
prezentă, vizibilă și disponibilă de 
câțiva ani, solicitarea și adresabilitatea 
pacienților către această disciplină sunt 
mai frecvente.  

Încercând explicarea acestei 
situații, s-a constatat că există mai 
multe aspecte care influențează 
decizia medicilor de familie cu privire 
la indicarea unui consult genetic. Din 
perspectiva medicului de familie, 
există preocupări privind anxietatea 
crescută a pacientului după efectuarea 
de teste genetice, cu perspectiva unui 
beneficiu incert pentru pacient. O 
altă problemă este timpul limitat în 
cadrul unui consult standard; timpul 
acordat unui pacient de multe ori 
este insuficient pentru a obține un 
istoric detaliat al familiei și pentru a 
explica implicațiile testării genetice.9,10 
Medicii de familie de multe ori ezită 
să deschidă o “cutie a Pandorei” ce 
presupune evaluarea potențialului 
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de risc extins pentru familie, în 
special în absența accesului rapid la 
un consilier genetic. Un studiu realizat 
a arătat că un scurt chestionar de 
anchetă familială cu 7 elemente pentru 
a identifica rudele de risc ale unei 
boli genetice a fost puțin probabil să 
fie implementat în îngrijirea primară 
din cauza preocupărilor legate de 
implicațiile etice ale utilizării testării 
genetice, legate de efectele asupra 
capacității de muncă, cât și de duplicarea 
rolurilor cu îngrijirea secundară.11 

S-a observat că există o înțelegere 
inadecvată cu privire la screening-ul 
bazat pe dovezi pentru bolile genetice, 
o lipsă de încredere în comunicarea cu 
geneticianul pentru luarea deciziilor 
comune, probleme juridice, etice și 
sociale legate de screening, mutațiile 
genetice, cât și legate de cunoștințele 
insuficiente ale elementelor de bază din 
genetica clinică.12,13

În timp ce genetica este un 
domeniu în plină expansiune, 
majoritatea medicilor de familie 
nu sunt instruiți suficient cu 
privire la aceste aspecte în timpul 
pregătirii medicale și există puține 
oportunități educaționale pentru a 
acumula cunoștiințe noi în domeniul 
geneticii. Atunci când comunicarea și 
cunoștințele medicale sunt deficitare 
sau când medicul de familie nu 
este pregătit să se implice în luarea 
deciziilor comune, rezultatul poate fi o 
îngrijire medicală precară – fie inutilă 
și costisitoare în timpul testării, fie 
inadecvată și potențial periculoasă în 
timpul testării. Rezultatul este atât o 
sub-utilizare a consilierii genetice, un 
eșec de a testa pacienții cei mai expuși 
riscului, cât și o suprautilizare a testelor 
pentru cei cu risc scăzut.14-16

Bariere în calea 
îngrijirii genetice 
S-au descris barierele legate de sistem, 
pacient și personal medical specializat 
în consilierea și testarea genetică. 
Barierele sistemice includ accesul la 
resurse, cum ar fi personalul instruit 
și laboratoarele specializate, costurile 
pentru pacienți pentru testarea 
genetică și accesul la comunicarea 
în timp util cu privire la planul de 
urmărire și tratament al pacienților, în 

special pentru medicii de familie din 
mediul rural. 

S-a constatat că furnizorii de 
asistență medicală primară nu cunosc 
indicațiile solicitării de consult genetic 
și unii pacienți se adresează liber 
clinicilor de genetică. 

Lipsa de încredere a medicilor de 
familie în cunoștințele lor despre testele 
genetice ar putea avea ca rezultat 
oportunități pierdute pentru îngrijirea 
corectă a pacientului prin utilizarea 
informației genetice în practica 
clinică. Medicii de familie găsesc 
adesea dificilă sarcina de a comunica 
riscul de recurență pacienților lor 
și acordă o atenție disproporționată 
avantajelor screening-ului față de 
dezavantaje.17 Interesant este faptul că 
medicii implicați în asistența medicală 
primară consideră scrisorile medicale 
pe care le primesc de la specialiștii în 
Genetică Medicală o sursă excelentă 
de educație. Acest aspect trebuie 
atent analizat și fructificat de către 
geneticieni, care au posibilitatea ca prin 
scrisorile care însoțesc pacientul cu o 
boală genetică/boală rară să creeze o 
punte de bună comunicare interumană 
și profesională cu confratele medic de 
familie. 

Barierele percepute în ceea ce 
privește implicarea pacientului în 
consilierea și testarea genetică includ 
lipsa de înțelegere a termenilor genetici, 
limitele testelor genetice, implicațiile 
rezultatelor, impactul asupra 
asigurărilor și gradul de conștientizare 
limitat privind opțiunile de gestionare. 
Timpul, transportul, finanțele și absența 
de la locul de muncă pentru a realiza un 
consult genetic au fost descurajante, în 
primul rând pentru pacienții din mediul 
rural. 

Din perspectiva pacientului, este 
posibil să existe o înțelegere limitată 
a modului de interpretare a dovezilor 
genomice în legătură cu luarea 
deciziilor despre stilul de viață și 
comportamentul sănătății și limitarea 
gradului de conștientizare a propriului 
risc personal din cauza lipsei de 
cunoștințe despre istoria familială a 
acestora.9

Inegalitățile de acces sunt 
deja recunoscute, inclusiv în țări 
dezvoltate; spre exemplu, în America, 
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la o clinică de genetică a cancerului 
familial, s-a constatat că femeile 
caucaziene, căsătorite și având un 
nivel mai înalt de educație au fost de 
departe cel mai bine reprezentate.8 
De asemenea, este probabil ca 
serviciile genomice să fie grupate în 
jurul serviciilor terțiare, a centrelor 
universitare, cu limitări în ceea ce 
privește accesul persoanelor care trăiesc 
în afara acestor centre. 

Una dintre întrebările multor medici 
este cum ar trebui încorporată medicina 
genomică în practica generală din 
secolul XXI? 

În prezent, inițiativele 
educaționale pentru sporirea 
încrederii în furnizarea îngrijirii 
genomice în cadrul practicii 
generale au avut rezultate mai 
puțin satisfăcătoare. O revizuire 
sistematică a unor astfel de 
intervenții a constatat că, deși nu 
există dovezi suficiente pentru 
a trage concluzii ferme privind 
modul de asigurare a educației 
necesare, întâlnirile educaționale 
de scurtă durată e puțin probabil să 
determine schimbări semnificative 
în identificarea riscului genetic și 
management adecvat.18 O alternativă 
este implementarea de programe de 
instruire a profesioniștilor din domeniul 
medical prin cursuri de lungă durată, 
care să aducă un aport susținut de 
cunoștințe participanților la curs, 
dublate de dobândirea de abilități 
practice prin prezentarea de cazuri 
clinice, realizarea de teste genetice 
pentru care să cunoască indicațiile și 
limitările pentru a putea recomanda 
paciențiilor consultul potrivit. 

Generațiile viitoare de medici 
vor fi instruiți pentru a încorpora 
medicina genomică în “îngrijirea 
personalizată” pentru pacienți, ca 
atare, este posibil să existe un “decalaj 
între generații”, pe măsură ce medicina 
încorporează tot mai mult genomul 
pacientului în practica clinică pentru 
asigurarea prevenției, diagnosticului și 
tratamentului. Există recomandări ale 
asociațiilor profesionale să se pună accent 
pe dezvoltarea profesională continuă 
pentru acei clinicieni care nu au parcurs 
în cadrul programului universitar cursuri 
de medicină genomică.1 

Cum ar putea fi concepute serviciile 
medicale pentru ca medicina genomică 
să poată fi introdusă în practica 
clinică respectând principiile de 
echitate, durabilitate, accesibilitate 
și adaptabilitate la progresul rapid al 
tehnologiei? 

Accesul la consult genetic și 
testare genomică ar trebui să 
fie accesibil pentru a răspunde 
nevoilor tuturor pacienților, inclusiv 
celor proveniți din minorități etnice 
și din grupuri culturale specifice. Un 
centru comunitar ar putea să ofere acces 
la astfel de servicii medicale, oferind 
consultanță virtuală. Cu toate acestea, 
fără să existe un număr rezonabil 
de consilieri genetici și specialiști de 
Genetică Medicală, este puțin probabil 
ca serviciul să poată fi furnizat tuturor 
pacienților care au nevoie de astfel de 
servicii medicale. 

Progresele geneticii în domeniul 
testării, noile tehnici de secvențiere 
(NGS) și metodele îmbunătățite 
de analiză a secvenței au crescut 
semnificativ rata de identificare 
a genelor care cauzează boli 
genetice rare; astfel încât mai 
mult de 3500 de gene ar putea fi 
descoperite în următorul deceniu și 
adăugate la “atlasul” bolilor umane 
rare, crescând foarte mult nivelul actual 
de cunoaștere.

În ultimii 10 ani, un număr mare 
de grupuri de pacienți s-a format după 
ce cauza genomică a fost identificată 
pentru o anumită tulburare rară. 
Aceste grupuri permit membrilor 
familiei și pacienților să comunice între 
ei prin intermediul rețelelor sociale 
sau al conferințelor. Poate că, mai 
important, multe dintre aceste grupuri 
de pacienți accelerează cercetarea 
privind bolile rare prin recrutarea 
pacienților cu aceeași condiție pentru 
a participa la studii științifice. Când 
familiile se unesc, eforturile lor pot 
micșora timpul necesar pentru stabilirea 
bazei genetice pentru o anumită boală 
rară. 

Toate acestea confirmă rolul 
major și complex al geneticii/
medicinii genomice în medicina 
de astăzi și chiar în modul de 
structurare al societății civile, care 
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caută soluții pentru a crește ritmul 
cercetării și al translației către 
practica medicală curentă. 

Prin implementarea proiectului 
Formarea PROfesională a 
personalului medical în GENetica 
medicală – PROGEN a fost posibilă 
instruirea personalului medical din 
regiunea de Vest a României cu privire 
la testele genetice disponibile în 
prezent, la felul în care se realizează 
ancheta familială, la algoritmii folosiți 
pentru diagnosticul bolilor genetice, 
la acordarea sfatului genetic și privind 
principiile de management terapeutic al 
pacientului ghidate de particularitățile 
genetice ale pacientului. 

Am constatat un interes crescut din 
partea cursanților pentru îmbunătățirea 
cunoștințelor în domeniul geneticii. 

Un efect imediat a fost creșterea ratei 
de referire a pacienților pentru consult 
genetic. 

Odată cu proliferarea rapidă a 
testelor genetice, nevoia de servicii 
de consiliere genetică va continua 
să crească. Alături de consilierii 
genetici instruiți, medicii care au 
parcurs acest curs vor fi capabili să se 
implice în luarea de decizii în ceea ce 
privește testarea genetică, consilierea 
și comunicarea cu pacienții cu boli 
genetice. 

Medicina genomică este 
o specialitate complexă care 
înregistrează un progres rapid, care 
are potențialul de a sprijini “medicina 
personalizată” și de a ajuta medicul de 
familie, dar și de altă specialitate, să 
adapteze îngrijirea la nevoile specifice 
fiecărui pacient.   
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SSocietatea de astăzi diferă de cea de 
acum 20 de ani, 10 sau chiar de cea 
în urmă cu un an, fără ca să putem 
anticipa într-un mod prea optimist 
consecințele viitoare. “Este dificil 
de spus ce tip de comportament 
este rațional în împrejurări radical 
schimbate”, (ne) spune Toeffler în 
celebra sa carte “Șocul viitorului”, care 
pune la modul retoric întrebarea ce ar 
decurge logic de aici, și anume dacă 
individul noilor vremuri va putea să se 
adapteze cu succes (în condițiile unor 
resurse biologice limitate) într-un spațiu 
în care valorile, concepțiile despre 
muncă, dragoste, viață, sexualitate 
și-au schimbat complet dinamica. Și 
asta încă nu e totul. Mutațiile din viața 
socială afectează psihismul individului 
producând efecte importante în 
comportament, dar și în starea afectivă 
a acestuia, cu consecințe asupra relației 
dintre indivizi în viața de cuplu. Noul 
context contemporan aduce cu sine și o 
redefinire a conceptului de cuplu, dar 
și o schimbare de optică în percepția 
socială asupra sexualității și asupra 
rolului femeii în relația cu partenerul. 
În condițiile în care peste 30% dintre 
cuplurile căsătorite divorțează după 
un an, legăturile de concubinaj fiind 
favorizate, independența economică 
crescută a femeii conduce implicit la 
o scădere a dependenței acesteia de 
deciziile partenerului, și în consecință la 
eliberarea de constrângerile impuse ale 
instituției conjugale care au determinat 

o anumită mentalitate privitor la rolul ei 
în familie. Ca urmare a acestui proces, 
în care ambii parteneri se află într-un 
raport de dependență din ce în ce mai 
scăzut unul față de celălalt, problema 
referitoare la rolul social al căsătoriei 
pierde treptat teren, făcând loc unei 
relații eliberate de presiunea modelului 
clasic de conviețuire. Acest aspect 
nu se referă doar la factorii externi 
(economico-sociali, culturali, etc...) 
implicați în constituirea cuplului, ci și 
la capacitatea acestuia de a se adapta 
mutațiilor din domeniul sexualității 
(satisfacerea plăcerilor actului sexual 
în detrimentul interesului pentru 
perpetuarea speciei, dominanța 
criteriului plăcerii cu protecție împotriva 
sarcinilor nedorite). Prin urmare 
individul, confruntat cu misiunea de 
a face față acestor schimbări, are doar 
șansa unei adaptări cât mai rapide 
la noul context prin dezvoltarea de 
strategii dinamice și flexibile care să 
ajute la menținerea unui echilibru în 
relația de cuplu și la realizarea unei 
sexualități împlinite. În lipsa acestora 
sau a unui dialog sincer între parteneri, 
în care gândurile și emoțiile privitor la 
relația sexuală să poată fi exprimate 
deschis, viața intimă a cuplului poate fi 
profund afectată prin înstrăinarea față 
de partener, în primă instanță, și, în 
final, chiar prin apariția unor tulburări 
cu potențial negativ asupra funcției 
sexuale.1 

Disfuncția erectilă (DE), organică 
sau psihogenă, ocupă un loc important 
în patologia tulburărilor de sexualitate 
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contextul modernității 
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și se definește ca fiind incapacitatea 
bărbatului, constantă sau recurentă, 
de a dobândi sau de a menține o 
erecție suficient de rigidă, suficientă 
pentru putea întreține un act sexual 
satisfăcător.2 În ciuda prevalenței 
relativ ridicate a DE, cunoașterea 
acestei afecțiuni a înregistrat primele 
progrese semnificative abia începând 
cu anii ’70, prin tehnicile de biologie 
moleculară, care au contribuit la 
înțelegerea fiziologiei penisului și a 
fiziopatologiei care stau la baza acestei 
tulburări. 

Istoric vorbind, DE a fost considerată o 
boală dependentă de vârstă, majoritatea 
bărbaților dezvoltând semne și simptome 
ale afecțiunii după 65 de ani. Studii 
recente au demonstrat însă o incidență 
crescândă a tulburării la bărbații cu 
vârsta sub 40 de ani.3 Dacă până nu 
demult cauzele DE la bărbatul tânăr 
erau atribuite aproape exclusiv factorilor 
psihogeni, cercetările prezente au relevat 
faptul că la până la 87% dintre bărbații 
tineri tulburarea are și o componentă 
organică – vasculară, neurologică, 
hormonală, fibroproliferativă sau indusă 
de medicație.4 

Cunoașterea comprehensivă a 
problematicii DE reprezintă un interes 
constant și permanent al specialiștilor 
pentru sănătatea psihosocială a 
individului și a calității vieții în cuplu. 
DE este una dintre puținele tulburări 
care îi motivează pe tineri să consulte 
un specialist urolog, iar rareori, și doar 
în lipsa unor rezultate satisfăcătoare, 
un psiholog sau psihoterapeut 
specializat în terapie psihosexuală. Deși 
metodele de detectare a DE au evoluat 
rapid și cu rezultate semnificative în 
managementul tulburării (inhibitorii 
de 5PDE, injecții intracavernoase, 
proteza peniană), consilierea 
psihologică și terapia psihosexuală nu 
sunt încă complet integrate în tabloul 
tratamentului DE. 

Etiologia DE este adesea 
multifactorială, implicând atât 
componente psihogene, cât și organice. 
Pacienții cu DE psihogenă au tendința 
de a experimenta un debut brusc al 
simptomelor, cu scăderea libidoului și 
o calitate bună a erecțiilor spontane 
sau obținute prin auto-stimulare. 
La polul opus, DE organică este 

adesea asociată cu apariția treptată a 
simptomelor și menținerea unui libido 
normal.5 

Cauzele organice cele mai frecvent 
incriminate în apariția DE sunt 
boala aterosclerotică avansată, 
tulburări endocrine precum diabetul 
zaharat, hiperprolactinemia, hiper- și 
hipotiroidismul. Aceste tulburări au 
demonstrat o asociere cu pierderea 
libidoului și a răspunsului erectil la 
stimulii sexuali. Este recomandat 
ca pacienții suspectați cu etiologie 
endocrină pentru DE să fie evaluați 
pentru hipogonadism și disfuncție 
tiroidiană. La pacienții cu diabet 
zaharat se consideră că DE ar putea 
reprezenta un marker santinel al 
disfuncției metabolice. Dovezi recente 
au sugerat o asociere puternică între DE 
și alte afecțiuni cum ar fi boala cardio-
vasculară (BCV), hipertensiunea și 
sindromul metabolic.6 Cercetările în 
domeniu au identificat DE la bărbații 
tineri ca fiind un predictor semnificativ 
al evenimentelor cardio-vasculare 
viitoare, în comparație cu cei la care 
tulburarea a fost absentă. Studii care au 
evaluat prevalența factorilor de risc în 
BCV la bărbații tineri au pus în evidență 
faptul că cei cu erecție masturbatorie 
slabă au avut o prevalență mai mare a 
factorilor de risc cardio-vasculari, cum 
ar fi disfuncția endotelială și rezistența 
la insulină, comparativ cu cei neafectați. 
Acest lucru sugerează că erecțiile 
masturbatorii slabe ar putea fi un semn 
al riscului precoce al BCV la bărbații 
tineri.7 

Alte cauze incriminate în apariția DE 
sunt traumatismele coloanei vertebrale 
și leziuni ale nervilor cavernoși și 
pudendal după intervenții chirurgicale. 
Prezervarea bandeletelor neuro-
vasculare în timpul intervenției pentru 
cancer de prostată (prostatectomia 
radicală) a dus la o scădere a incidenței 
DE de la 100% la 30 până la 50% după 
intervenție. O altă posibilă cauză în 
apariția DE o reprezintă fracturile 
peniene, care pot afecta vascularizația 
penisului, având ca rezultat instalarea 
tulburării. Afecțiunile neurologice 
precum scleroza multiplă, epilepsia, 
procedurile invazive la nivelul coloanei 
lombare și leziuni ale măduvei spinării 
sunt cauze potențiale ale apariției DE.  
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Consumul de antidepresive,  
neuroleptice, antiepileptice, 
inflamatoare nesteroidiene și finasteridă 
este considerat unul dintre factorii 
cauzatori ai tulburării. 

Similar cu cauzele organice ale DE, 
componenta psihogenă poate fi mai 
complexă și uneori mai dificil de tratat. 
Cauzele generalizate ale DE psihogene 
pot include scăderi legate de libidou 
din cauza înaintării în vârstă și boli 
cronice ale funcției sexuale. Cauzele 
situaționale ale DE psihogene pot 
implica distres psihologic (depresie, 
instabilitate la locul de muncă, tulburare 
de stres posttraumatic), anxietate de 
performanță și dificultăți de relaționare 
(relații interpersonale instabile). 
Obținerea unei istorii psihosociale 
personale aprofundate este esențială 
pentru identificarea factorilor de risc 
pentru pacienții cu DE psihogenă.8 

Exceptând un număr redus de cazuri, 
diagnosticul de DE psihogenă este 
unul care se stabilește prin excluderea 
oricărei cauze organice. Prezența 
unei cauze de ordin psihologic în 
DE are multiple implicații. Deoarece 
stresorii de viață și comorbiditățile 
preexistente pot contribui la dezvoltarea 
DE, problemele erectile pot genera 
anxietate, care exacerbează situația. Mai 
mult, îngrijorarea pacientului asupra 
capacității sale erectile și a durabilității 
problemei ar putea potența o cauză 
organică anterioară a DE. Important 
de semnalat este posibila relație dintre 
cauza problemei psihologice și cele 
legate de un nivel scăzut al stimei de 
sine și anxietatea de performanță, care 
reduc efectele oricărei terapii medicale. 
Asociat acestei condiții, problemele de 
relaționare în cuplu, cu modificarea 
ulterioară a comportamentului în 
sensul evitării interacțiunii sexuale cu 
partenera, vor duce la o insatisfacție 
sexuală continuă. 

Există o asociere bine cunoscută 
între disfuncțiile sexuale și condițiile 
psihiatrice, cele mai frecvent întâlnite 
fiind depresia, anxietatea și problemele 
de sănătate mintală. 

Relația dintre simptomele depresive 
și DE, în cazul bărbaților tineri, a fost 
asociată cu o severitate mai mare a 
tulburării. În majoritatea cazurilor, 
depresia s-a dovedit a fi un predictor 

semnificativ al DE, iar tratamentul 
cu inhibitorii de 5 phosphodiasterase 
(5PDE) a fost asociat cu ameliorarea 
simptomelor depresive.9 

Anxietatea poate fi implicată în 
patogeneza DE, adesea la inițierea 
vieții sexuale. Anxietatea de 
performanță poate duce la o concentrare 
disproporționată asupra calității erecției, 
conducând la o stare de teamă care 
afectează negativ excitația și, ulterior, 
erecția.10 În plus, chiar un singur 
eșec sexual poate duce la anxietate, 
la pierderea încrederii individului în 
capacitatea sa erotică, la creșterea 
fricii și la evitarea experiențelor 
sexuale, care măresc probabilitatea 
unor eșecuri viitoare. Odată creat acest 
ciclu vicios, bărbatul va experienția 
o teamă continuă în relația intimă 
privitor la performanța sa sexuală, cu 
repercusiuni asupra imaginii sale ca 
partener sexual și cu adâncirea stării 
depresive. Preocuparea excesivă pentru 
aspectul fizic, în special pentru imaginea 
genitală, poate distrage individul de 
la implicarea plenară în actul sexual, 
conducând la deteriorarea relației 
intime în cuplu.11 Destul de frecvent 
întâlnite la bărbat sunt episoade izolate 
de pierdere a erecției într-un moment 
inoportun sau imposibilitatea realizării 
erecției ca rezultat al unui stres fizic 
temporar (stare de boală, suprasolicitare 
la locul de muncă, consum crescut de 
alcool). Deși la acestea se pot asocia 
dificultăți în relație, lipsa de intimitate 
și frecvent stare de nervozitate în raport 
de partener, nu înseamnă că individul 
suferă de DE. Niveluri scăzute ale 
anxietății și o incidență a DE mai puțin 
frecventă au fost observate în cazul 
bărbaților cu mai multe experiențe 
sexuale. Aceasta sugerează influența 
pozitivă pe care o are experiența cu 
alte partenere și a auto-încrederii în 
performanța sexuală. 

Asocierea dintre DE și deteriorarea 
relației de cuplu este bine documentată. 
Nu doar individul cu DE este marcat 
de trăiri negative și sentimente de 
incertitudine privitor la viitorul relației, 
ci și partenera, a cărei suferință trece 
adesea neobservată. Femeile ai căror 
parteneri suferă de DE raportează, 
la rândul lor, o scădere semnificativă 
a satisfacției sexuale după debutul 
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tulburării la partenerii lor. Alte studii au 
confirmat DE ca un factor de risc pentru 
disfuncția sexuală a femeilor, incluzând 
deteriorarea excitației, a satisfacției 
sexuale și a orgasmului, respectiv 
creșterea durerii în timpul actului 
sexual.12 

După diagnosticarea DE există 
multiple opțiuni de tratament, incluzând 
terapia comportamentală, terapia 
orală cu inhibitori 5PDE, terapia cu 
injecții intracavernoase, supozitorul 
intrauretral, revascularizarea penisului, 
proteza peniană, terapia suplimentării 
cu hormoni și terapia cu celule stem 
(TCS).13 

Terapia orală cu inhibitori de 5PDE 
este tratamentul cel mai frecvent utilizat 
și rămâne terapia medicamentoasă 
de primă intenție, cu o rată ridicată 
de succes datorită eficacității sale. Cei 
patru inhibitori principali comercializați 
în prezent includ sildenafil (Viagra), 
tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) 
și avanafil (Stendra). Administrarea 
orală a inhibitorilor de 5PDE poate fi 
utilizată la bărbații cu DE psihogenă 
sau insuficiență arterială ușoară pentru 
depășirea dificultăților erectile. Este 
extrem de importantă cunoașterea 
efectelor secundare și a profilurilor de 
siguranță ale inhibitorilor în vederea 
protejării pacienților care urmează o 
astfel de terapie. Din cauza efectelor 
adiționale asupra căii de oxid nitric, 
inhibitorii sunt contraindicați la 
pacienții care iau orice formă de 
nitrați, deoarece aceștia pot provoca 
hipotensiune arterială severă. Cu toate 
că acest lucru este mai puțin îngrijorător 
pentru pacienții tineri, se recomandă să 
nu se administreze nitrați în decurs de 
24 de ore după utilizarea sildenafilului. 
Reacțiile adverse frecvente includ efecte 
asupra olfacției, acțiunii insulinei, 
agregării plachetare, afectarea vederii și 
a tonusul vascular datorită reactivității 
încrucișate a inhibitorilor de 5PDE și 
a altor receptori PDE.14 Deși este larg 
acceptat faptul că nu există diferențe 
semnificative între profilurile de 
eficacitate și siguranță între cei patru 
inhibitori, avanafilul a demonstrat 
potențial în scăderea reacțiilor adverse 
tipice la bărbații mai tineri.15 

Alte forme de terapie includ terapia 
cu injecții intracavernoase și supozitorul 

intrauretral. Singurul medicament 
injectabil pentru DE aprobat de Food 
and Drug Administration (FDA) este 
alprostadil (Caverject Impulse), o formă 
sintetică a prostaglandinei E1. De 
asemenea, alprostadil este disponibil sub 
formă de supozitor pentru administrare 
intrauretrală și sub formă de cremă 
intrauretrală. Acestea sunt metode 
alternative eficiente de eliberare a 
medicamentelor erectogene la nivel 
local. În cazul pacienților mai tineri 
cu antecedente de traumatism penian, 
perineu sau pelvis, la care terapiile 
farmacologice nu au succes, se poate 
practica revascularizarea penisului. 
Protezele gonflabile reprezintă o opțiune 
terțiară pentru tratamentul DE. Deși este 
în mod tradițional văzută ca tratament 
de ultimă instanță pentru bărbații ale 
căror tratamente anterioare au eșuat, 
protezarea peniană poate oferi beneficii 
substanțiale bărbaților tinerilor care au 
suferit fractură peniană sau traumatism 
pelvin, sau în cazul celor cu stare post-
priapism. 

Pentru tinerii cu semne și simptome 
de hipogonadism și niveluri serice 
subnormale ale testosteronului, pot fi 
oferite suplimente de testosteron după 
o discuție a riscurilor și a beneficiilor 
hormonului la bărbații tineri fertili. 
În prezent, există trei metode de 
suplimentare de testosteron aprobate 
de FDA: transdermică, injecție 
intramusculară și o formă injectabilă 
specială pentru administrare în zona 
fesieră superioară. Cel mai frecvent 
efect secundar al preparatelor topice de 
testosteron sunt iritațiile cutanate locale. 
Alte reacții adverse includ labilitatea 
emoțională, sensibilitatea sânilor, 
infertilitatea, policitemia și potențiale 
riscuri cardio-vasculare. 

Terapia cu celule stem începe să 
genereze interes în tratamentul DE 
la bărbații tineri la care tratamentele 
anterioare au eșuat. Deși efectele acestei 
terapii sunt doar puțin cunoscute, 
modelele experimentale au indicat că 
injectarea de celule stem embrionare la 
șobolanii cu DE neurogenică au condus 
la îmbunătățirea funcției erectile. 
Același lucru a fost obținut și în studiile 
efectuate pe subiecți umani, rezultatele 
fiind promițătoare la injectarea de 
celule din cordonul ombilical la șapte 







bărbați cu diabet zaharat.16 Pentru 
validarea rezultatelor inițiale și pentru 
a determina efectele globale ale aceste 
terapii se impune continuarea studiilor 
clinice pe un număr mai mare de 
subiecți. 

Modalitățile de intervenție 
psihologică la pacienții cu DE sunt 
variate, terapia sexuală fiind în mod 
cert eficientă pentru un număr mare de 
bărbați cu disfuncție erectilă organică. 
Pentru tratamentul DE psihogene 
se apreciază că terapia și consilierea 
sexuală pot produce rezultate foarte 
bune doar dacă a fost identificată 
cauza care a generat tulburarea. 
Aceasta depinde în mare măsură de 
calitatea relației terapeutice, de natură 
să încurajeze pacientul să participe 
cu încredere la terapia propusă, dar 
și de timpul alocat de către terapeut 
pentru cunoașterea problematicii 
individului și a contextului în care 
aceasta a apărut. Terapia cognitiv-
comportamentală, orientată pe creșterea 
confortului sexual al partenerilor, 

implică focusarea pe direcționarea 
atenției partenerilor de la teama de 
eșec la plăcerea sensitivă și sexuală.17 
Unele probleme legate de menținerea 
controlului erecției sunt responsive la 
terapia prin hipnoză. 

Un rol determinant în rezolvarea 
dificultăților sexuale îl are comunicarea 
între parteneri. Adesea aceștia dezvoltă 
o rutină în derularea actului sexual 
care, în timp, va conduce la o deteriorare 
a vieții sexuale și, bineînțeles, la 
scăderea performanțelor erotice. În 
lipsa unei ascultări reciproce, probleme 
de relaționare în cuplu se pot acutiza, 
comunicarea sexuală se deteriorează 
relevant, culminând cu lipsa dorinței de 
a iniția actul. 

O ameliorare a problematicii 
erectile în cuplu este posibilă doar prin 
abordarea rolului combinat al terapiei 
DE și a consilierii psihosexuale în 
managementul tulburării de erecție, 
binomul medic-psiholog putând ajuta 
individul să depășească cu succes 
dificultățile sexuale.  
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Într-o țară din UE, România, în care mortalitatea 
prin boală cardiovasculară este cu aproximativ 
10% mai mare decât media europeană, strategia 
națională de sănătate în privința inamicilor 
publici nr. 1 – Sindromul acut coronarian și 
Accidentul vascular cerebral trebuie evident 
ameliorată și aliniată la cele mai noi standarde 
și reglementări din practica medicală de vârf, 
reprezentate prin noile ghiduri ale Societății 
Europene de Cardiologie (ESC) de profil. Ghidul 
de management al Sindromului acut coronarian 
fără supradenivelare de segment ST (NSTEMI) 
din 2016, și apoi cel pentru STEMI din 2017 oferă 
date foarte concrete de aplicat, chiar dacă nu cu 
caracter de rigidă aplicare, cu dovezi suficient de 
solide de eficacitate și siguranță, dovezi aduse, 
în cele mai multe cazuri, de studii și registre 
europene de mare acuratețe. 

Poate cea mai coerentă exemplificare este 
dată de cel mai nou ghid de management în 
STEMI din 2017. Câteva imperative ale noului 
ghid ar trebui remarcate, inclusiv în privința 
deosebirilor de vechiul ghid din 2012. Timpul 
de la primul contact medical cu posibilitate de 
diagnostic competent de STEMI – bazat pe o 
expertiză a medicului din rețeaua SMURD de 
urgență – electrocardiogramă, examen clinic 
până la luarea unei decizii terapeutice – sigur, 
ideal sub 10 minute, face ca intervalul până la 
eventuala reperfuzie mecanică (percutană – PCI 
primară sau chirurgicală – CABG) să poată fi 
eficient evaluat – și acesta să se încadreze într-un 
segment de timp nu mai mare de 120 de minute 
(timpul până la PCI de maximum 90 de minute). 
În caz contrar, decizia de reperfuzie chimică – 
administrarea de trombolitic, preferabil în bolus, 
dozat după greutatea corporală (Tenecteplase) 
trebuie să primeze, fără întârziere, știută 
fiind sintagma nu degeaba invocată “time is 
myocardium”. Într-adevăr, orice întârziere 
mai lungă de 90-120 de minute se soldează 
cu pierderi masive și ireversibile de miocard 

necrozat, proces care duce, de cele mai multe 
ori, la remodelaj ventricular și insuficiență 
cardiacă ireductibilă. Eficientizarea rețelei de 
recunoaștere precoce a STEMI, luare a deciziei 
de îndreptare către centrul de PCI primar 
24/24 h, 7/7 zile sau pornire a trombolizei, 
care să permită angiografierea și reperfuzia 
coronariană în condiții de “vas deschis”, chiar cu 
flux intramiocardic insuficient, dar cu procentaj 
mult mai scăzut de fenomene tip “no reflow”, 
rezultate prin embolizare masivă distală, inclusiv 
nativă, nu doar paraprocedurală, sunt bine 
demonstrate deja. Pentru acest fapt, nu doar 
spitalele PCI incompetente, dar și rețelele UPU/
SMURD trebuie să poată decide și efectua, cât 
mai rapid, administrarea tromboliticului i.v. 
Discutabilă este, în ghidul nou, schimbarea de 
raportare – toți timpii de control ai eficienței 
se măsoară de la prima decizie competentă de 
diagnostic STEMI, și nu ca în ghidul vechi, de 
la debutul simptomelor! Dispare, de asemenea, 
intervalul (extrem de util, de altfel) “time 
to baloon”, cel care făcea regula reperfuziei 
mecanice în primele 120 de minute de la debutul 
simptomelor, nu de la primul contact medical 
autorizat! Discutabilă, este, în același registru 
de indirectă temporizare a actului de reperfuzie 
eficientă, indicația nouă de recomandare II 
a – angiografia de rutină, indiferent de lipsa 
simptomelor, la 24-48 de ore de la debutul 
ischemiei, indicație care se bazează pe un singur 
studiu, foarte puțin revelator, atât prin numărul 
de pacienți înrolați, cât și prin tipul de studiu. 
Nu este, în prezent, dovedit satisfăcător aportul 
reperfuziei mecanice după 24-48 de ore, în lipsa 
simptomelor de ischemie și/sau insuficiență 
cardiacă. Doar în cazul bolnavilor cu semne de 
ischemie și de afectare hemodinamică această 
indicație este certă. Mai mult, pentru bolnavii 
cu stop cardiac resuscitat la domiciliu, pe 
stradă sau intraspital, la care există modificări 
electrice sugestive de STEMI post-resuscitare, 
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după prealabila excludere a unor alte cauze, se 
recomandă angiografierea cât mai prococe – în 
următoarele 2 ore. În fine, în absența simtomelor 
nu este recomandată angiografierea pacienților 
după 48 de ore de la debutul simptomelor. 
În figura de mai sus se prezintă, schematic, 
derularea strategiei de preluare, diagnostic și 
proceduri terapeutice începând de la apelul 
pacientului până la reperfuzia eficientă a 
arterelor “vinovate”. 

Este de discutat și noua definiție, în speță 
– interpretarea ECG în SMURD/UPU mai 
nuanțată, intrând, astfel, în evidență și noul 
aspect de BRD în evoluție, nu doar aspectul 
clasic – BRS, precum și unda T hiperacută sau 
modificarea ST majoră în aVR – în special în 
suspiciuni de leziune de trunchi principal al 
coronarei stângi. De asemeni, derivațiile drepte 
toracice și cele posterioare, pentru localizările 
mai particulare ale necrozei în curs. Cu toate 
aceste măsuri, aplicate încă din vechiul ghid, 
mortalitatea instraspital în țările UE a rămas în 
limite destul de variate și destul de crescută – 
4-12%.

O altă diferență evidentă față de ghidul 
anterior este indicația de oxigenoterapie pe 
mască sau canulă nazală în primele ore de la 
debut, și în speță în SMURD și în USTACC – 

doar de la saturația de oxigen transdermică de 
sub 90%, cu dezideratul de a obține o saturație 
peste 95%. 

Ce se mai distinge în standardele actuale, în 
afara intervalului optim de reperfuzie percutană 
– înăuntrul intervalului de 90 de minute – 
opțiunea fermă (I A) pentru preîncărcarea cu 
aspirină, ticagrelor/prasugrel (în ciuda unor date 
controversate în ce privește timing-ul acestei 
încărcări cu noi inhibitori P2Y12 ), preferați 
Clopidogrelului (în ciuda unor studii noi – TOPIC, 
de pildă, și registre semnificative – precum cel 
suedez SCAAR), evident optându-se pentru 
heparina sodică nefracționată (Bivalirudina 
devenind indicație II a – mai ales destinată 
trombocitopenicilor). Abordul radial a fost 
desemnat, desigur, și în funcție de expertiza 
centrului, preferat celui femural, iar utilizarea 
noilor generații de DES preferată variantelor 
clasice de BMS. Aspirația de rutină a trombului 
cu dispozitive speciale a căzut pe poziția de 
recomandare II b, ceea ce n-o face contraindicată, 
ci doar păstrată pentru cazuri elective. 

O indicație încă discutabilă este cea de abord 
al tuturor leziunilor pasibile de sindroame 
ischemice, nu doar a leziunii “vinovate” de 
infarct, în aceeași perioadă de internare, sau 
chiar în aceeași ședință, ceea ce pare însă 
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încărcat de riscuri trombotice și hemoragice 
inutile. 

Există, de asemenea, diferențe în ghidul nou 
în ceea ce privește încărcarea cu trombolitic 
la bolnavii peste 75 de ani (studiul STREAM) 
– 50% din doza de tenecteplase raportată la 
greutate, și încărcare cu Clopidogrel de doar 75 
de mg, precum doza de întreținere; mai mult, 
intervalul de timp între efectuarea trombolizei 
și angiografia de control și eventuala reperfuzie 
mecanică s-a scurtat la 2-24 de ore, inclusiv 
la bolnavii cu dovezi indirecte de tromboliză 
eficientă, asimptomatici. 

Pentru bolnavii angioplastiați eficient se 
recomandă monitorizarea de 24 de ore în 
USTACC, iar pentru cei fără simptome și fără 
factori de risc de complicație postprocedurală 
se recomandă, desigur cu prudență, externarea 
precoce, chiar la 48-72 de ore. 

O recomandare mai veche se păstrează și în 
prezentul ghid – 12 luni de dublă antiagregare 
plachetară, interval care se poate reduce la 
6 luni la cei cu risc de sângerare evident superior 
celui trombotic, după care se recomandă doar 
tratamentul cu Aspirină. De fapt, ghidul se intrică 
cu recomandările grupului de aterotromboză al 
ESC, care recomandă folosirea celor două scoruri 
de risc ischemic – PRECISE-DAPT, în primele 
12 luni de tratament post STEMI, și DAPT, după 
12 luni, chiar până la 36 de luni, atunci când 
riscul trombotic se prelungește, ca și indicația de 
dublă antiagregare plachetară. 

O administrare precoce de statină în doză 
maximă, cu un scop cert de obținere a unui 
LDL sub 70 mg/dl, se indică, de asemenea, cu 
o eventuală asociere a unui alt hipolipemiant 
– ezetimib, fibrat sau niacin. Există un interes 
și pentru omega3, acizi grași, aceștia din urmă 
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cu impact mai scăzut asupra LDL, dar mai 
important antiaritmic și asupra remnanților 
lipidici trigliceridemici, implicați mai ales în 
evenimente ischemice la femei și la diabetici. 

O altă nouă sintagmă – definiție patologică – 
MINOCA – încearcă să diferențieze un aparent 
STEMI la care angiografia nu atestă leziuni 
coronariene posibil cauzatoare de necroză 
(nonobstructive). 

Se dau nuanțele de diagnostic ale unor stări 
care pot duce la interpretări greșite – miocardite 
cu sau fără angeite virale, sindr. Takotsubo, spasm 
coronarian prelungit pe coronare ateromatoase și 
disfuncție acută endotelială, embolie coronariană 
etc. Evaluarea corectă este importantă, studii noi 
arătând o mortalitate în MINOCA de 1 până la 
4%, în primul an de evoluție. 

Importantă este, însă, nu aplicarea impersonală 
a actualului ghid, ci aplicarea cunoștințelor noi 
la viața reală a sistemelor medicale locale și 
naționale, în scopul ridicării standardelor generale 
de practică și interpretare a datelor și faptelor. 
Astfel, diferitele registre majore de boală, în 
special venite din sisteme medicale performante, 
precum cele scandinave, arată, uneori, diferențe 
majore de evidențe ale unor strategii de tratament. 
În continuare controversate rămân indicațiile 
de reperfuzie tardivă la pacienții asimptomatici, 
terapia antitrombotică care a dovedit, adesea, 
creșterea mortalității și prin hemoragii, nu doar 
prin evenimente trombotice, dificultățile de 
aplicare a strategiilor clasice la bolnavii vulnerabili 
și vârstnici care, actualmente, beneficiază de 
dozaje rezultate din studii de farmacodinamie, și 
nu de cele din studii clinice, știut fiind că aceste 
studii au cam exclus pacienții din aceste categorii... 
Astfel, supremația Prasugrelului/Ticagrelorului 
asupra Clopidogrelului devine discutabilă 
aplicată în orice condiții, dozajul Prasugrelului 
la vârstnici devine de 5 mg (?!)/zi, precum și 
cel al Dabigatranului  de 2x75 mg/zi, dozaje 
nerezultate direct din studiile clinice, ci din cele 
mecaniciste, evocate mai sus. O altă problemă este 
necesitatea triplei terapii – anticoagulantă orală 
dicumarinică sau (mai ales) a anticoagulantelor 
directe antifactori IIa sau X-a, asociate cu 
asipirina și clopidogrelul – pe perioade de 1 sau 
3 luni, în funcție de riscul hemoragic, urmate de 
dublă asociere – 6-12 luni, și de administrare de 
anticoagulant după 12 luni, desigur, la pacienții 
aflați, de pildă, în fibrilație atrială – nonvalvulară, 
care nu recidivează ischemic coronarian. Unele 
studii noi au evocat posibilitatea asocierii duble, 
nu triple, de anticoagulante orale directe cu 
un inhibitor P2Y12, fără aportul aspirinei 
PIONEER-AF-PCI, RE-DUAL, sau ACO + aspirină 
(COMPASS), cu alte cuvinte, SAPT nu DAPT. 

Rămâne ca această nouă paradigmă să-și verifice 
valoarea în timp. 

O indicație mai nouă, care arată clar 
evidențele de non-complianță a pacienților, 
chiar după un STEMI, este cea pentru 
așa-zisa “polypill”, asociațiile fixe de 3 
medicamente pentru profilaxie secundară a 
aterotrombozei. 

Încercând să sumarizăm diferențele între 
ghidul ESC pentru managementul STEMI din 
2012 și cel din 2017, prezentăm tabelul din 
pagina 14.

Așadar, încă suficiente controverse, dar și 
suficiente date de implementat într-un sistem 
medical coerent și eficace, cum se dorește a 
fi sistemul românesc – deocamdată, doar se 
dorește – cu niște progrese înregistrate în urma 
instituirii Programului Național de STEMI – PCI 
primar, angioplastie facilitată sau angioplastie 
de salvare, în urma colaborării reglementate 
între SMURD/UPU, spitale nonPCI (tromboliză) 
și spitalele abilitate PPCI 24/24 h, 7/7 zile, 
sistem, totuși, grevat de subfinanțare și de 
educație insuficientă atât a bolnavilor, cât și a 
contingentelor de lucrători medicali de toate 
competențele.   
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Rezumat
Infecțiile, în special infecțiile cronice, 
sunt frecvent asociate cu anemia. 
Citokinele produse ca parte a răspunsului 
gazdei la infecție induc anemia. Există 
dovezi care atestă faptul că fierul 
scăzut din sânge poate fi determinat 
de agenții patogeni care îl folosesc 
pentru supraviețuire. Este o explicație 
posibilă mai ales când apare scăderea 
rapidă și bruscă a fierului. De obicei, 
anemia apare numai în infecțiile cronice 
evidente clinic, de exemplu la bolnavii 
cu endocardită bacteriană subacută, 
infecții cu Escherichia coli enteroinvaziv, 
Streptococ hemolitic, Mycoplasma 
pneumoniae, Clostridium perfringens. 
În aceste cazuri, anemia este moderată, 
hemoglobina (Hb) scăzând rareori sub 
9 g/dl. Eritrocitele sunt normocitare și 
ușor hipocrome. Numărul reticulocitelor 
este normal, redus sau moderat 
crescut. Trombocitele și leucocitele 
nu prezintă modificări notabile, deși 
în polimorfonucleare pot apărea 
granulații toxice. Sideremia este scăzută, 
de asemenea feritina este scăzută. 
Capacitatea totală de fixare a fierului 
(spre deosebire de anemia feriprivă) este 
diminuată. Durata de viață a hematiilor 
este moderat scurtată, iar eritropoieza 
nu este crescută. Celularitatea medulară 
este scăzută, normală sau crescută. 
Hemosiderina medulară apare crescută.

————————

Termenul de anemie se referă 
la existenţa unor valori scăzute ale 
hemoglobinei serice. În general, anemia 
este normocromă sau ușor hipocromă. 
Pentru un tratament corect trebuie 
identificată mai întâi cauza anemiei. 
Helicobacter pylori, care poate afecta 
stomacul, are nevoie de fier pentru a se 
dezvolta. Anemia prin deficiența de fier 
este des întâlnită și la persoanele cu boala 
Crohn, din cauza pierderii de sânge la 
nivel gastrointestinal. Antibioticele care se 
prescriu de obicei pentru această afecțiune 
afectează microbiota intestinală, ceea 
ce contribuie și mai mult la deficiența de 
fier și anemie prin scăderea absorbției. 
În timpul unei infecții bacteriene fierul 
este depozitat în ficat, splină și măduvă. 
Acesta este un mecanism de protecție care 
determină indisponibilitatea fierului pentru 
bacterii, care au nevoie de fier pentru a se 
dezvolta. Fierul devine astfel indisponibil 
și pentru încorporarea în eritrocite, 
rezultând anemie datorată infecției și 
care nu se va remedia, până când infecția 
nu se va rezolva. Legătura între infecțiile 
parazitare și homeostaza fierului este de 
multe ori directă. Nematodele sunt cauza 
primară a anemiei prin deficiența de fier 
în țările în dezvoltare. Nematodele se 
hrănesc din sângele uman, unde consumă 
hemoglobina.

Concluzie
În cursul infecțiilor poate apărea 

anemie severă cu hemoliză marcată.  

Anemia din infecții
emcemc
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Frotiu de sânge periferic. 
Anemie hemolitică la un 
pacient cu infecție cronică
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Rezumat
Bartoneloza se caracterizează prin anemie 
hemolitică severă și febră. Boală infecţioasă, 
determinată de Bartonella bacilliformis, 
ajunge în organismul uman prin înţepătura 
de insecte. Bartonella bacilliformis este un 
cocobacil răspândit în special în Peru, Columbia 
și produce la om o boală foarte gravă (febra de 
Oroya). Boala prezintă două faze; una acută, cu 
febră, stare de rău generalizat, hepatomegalie, 
splenomegalie, ganglioni limfatici măriţi, 
anemie. Urmează o fază cronică, pacienţii 
prezentând modificări cutanate de tip înroşire 
apoi apariţa de veruci, formaţiuni nodulare, 
dureri de articulaţii şi musculare, ganglioni 
măriţi, hepatosplenomegalie, febră, lipsa 
poftei de mâncare. Hemoliza este rezultatul 

distrugerii în splină a eritrocitelor infestate. 
S-au citat cazuri la care s-a asociat hemoliza 
microangiopatică.

————————
Boala este o boală infecțioasă, provocată 

de o bacterie Gram negativă, Bartonella 
bacilliformis, transmisă omului prin înțepătura 
unei insecte, flebotomul, din genul Lutzomya. 
Bartoneloza face ravagii în stare endemică în 
văile înalte ale Anzilor; omul este singura gazdă 
cunoscută a acestui germene. Odată ajunse 
în circulația sanguină, bacteriile se atașează 
de eritrocite, pătrund în interiorul acestora și 
se reproduc. În cadrul acestui proces, până la 
90% din eritrocitele organismului gazdă pot 
fi distruse, determinând anemie hemolitică 
severă. Anemia este însoțită de febră crescută, 
cefalee, durere articulară și musculară, mărirea 
ganglionilor limfatici, delir și posibil comă. 
Izolarea bacteriei Bartonella bacilliformis 
din probele de sânge sau din cele prelevate 
de la nivelul leziunilor cutanate confirmă 
diagnosticul. Transfuziile sanguine pot fi 
necesare pentru a trata anemia cauzată de 
bartoneloză.  

Anemia hemolitică și bartoneloza
Conf. univ. dr. 
Manole Cojocaru
CS 1, EuSpLM
Univ. Titu Maiorescu
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Glaucomul reprezintă a doua cauză non-
infecțioasă de orbire la nivel mondial, 
cataracta reprezentând cauza principală. 
În 2010 au fost raportate aproximativ 
8,5 milioane persoane cu cecitate 
bilaterală având drept cauză glaucomul, 
estimându-se că 12% din totalul 
cazurilor de orbire din lume au drept 
substrat această boală.1 

Glaucomul este o boală în care se 
pierde treptat funcția vizuală prin 
afectarea nervului optic. Presiunea 
intraoculară crescută este principalul 
factor de risc pentru apariția 
glaucomului,  dar afectarea poate 
să apară și în cazul unei presiuni 
intraoculare în limite normale. La 
adult există două forme principale de 
glaucom: glaucomul primar cu unghi 
deschis și glaucomul cu unghi închis. 
Glaucomul primar cu unghi deschis este 
cea mai întâlnită formă la populația 
caucaziană (și implicit în România), în 
timp ce glaucomul cu unghi închis este 
mai rar.2 

În medicină, screening-ul populațional 
este o strategie utilizată pentru a 
identifica posibila prezență a unei 
boli încă nediagnosticate, la indivizi 
fără semne sau simptome. Ca atare, 
testele de screening sunt efectuate pe 
persoane aparent sănătoase. Screeningul 
este utilizat pentru a identifica 
devreme prezența unei anumite boli 

într-o comunitate, permițând astfel 
o intervenție mai timpurie asupra 
cazurilor, în speranța de a reduce 
mortalitatea și suferința prin această 
boală. 

Deși screeningul poate conduce la un 
diagnostic precoce, nu toate testările 
de screening sunt total în beneficiul 
persoanei supuse screening-ului; 
supradiagnosticarea și crearea unui 
fals sentiment de securitate pot fi 
efecte adverse semnificative. În 
plus, screeningul nu este echivalent 
cu diagnosticarea propriu-zisă și 
adesea se poate finaliza cu un număr 
important de rezultate fals pozitive și fals 
negative. 

Există mai multe tipuri de screening: 
screeningul de masă – implică screeningul 
tuturor persoanelor dintr-o anumită 
categorie (de exemplu, toți pacienții 
peste o anumită vârstă) și  depistarea 
de cazuri – presupune examinarea 
unui grup mai mic de persoane pe baza 
prezenței factorilor de risc (de exemplu, 
un membru al familiei a fost diagnosticat 
cu o boală ereditară). 

În cazul glaucomului, detecția 
precoce și inițierea rapidă a 
tratamentului pot să prevină 
deteriorarea ireversibilă a funcției 
vizuale. Evaluarea corectă și 
completă pentru diagnosticarea 
glaucomului include măsurarea 
presiunii intraoculare, examenul 

Poate fi făcută cu 
adevărat prevenția 
glaucomului prin 
screening?

UMF “Carol Davila”, București
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fundului de ochi și testarea automată 
a câmpului vizual. Desigur, există și 
alte investigații utile în confirmarea 
sau infirmarea bolii, nefiind de neglijat 
tehnicile imagistice noi (ex: tomografia 
în coerență optică – OCT). Doar simpla 
măsurare a presiunii intraoculare 
nu este suficientă pentru detectarea 
glaucomului deoarece mai mult de 
jumătate dintre cazurile noi de glaucom 
apar la persoanele care prezintă presiuni 
intraoculare în limite normale.3

EȘECUL SCREENINGULUI 
ÎN GLAUCOM
Deoarece numeroase cazuri de 
glaucom sunt neidentificate, și deci 
netratate, s-au făcut încercări de a găsi 
modalități eficiente pentru depistarea 
glaucomului. Chiar și în țările dezvoltate 
se estimează că 50% dintre persoanele 
care suferă de glaucom rămân 
nedetectate.4 Deși există metode de 
testare a glaucomului, toate formulele de 
screening al glaucomului s-au dovedit, 
în cea mai mare parte, ineficiente și 
inexacte în detectarea bolii. 

Un exemplu este programul 
Student Sight Savers, care a supus 
screeningului pentru depistarea 
glaucomului peste 41.000 de persoane 
din Statele Unite. Screeningul a 
inclus un chestionar, măsurarea 
presiunii intraoculare și evaluarea 
funcției vizuale prin tehnologia în 
frecvență dublată (FDT). Rezultatele 
acestui studiu de cercetare, intitulat 
“Assessment of the Student Sight 
Savers Program Methods for 
Glaucoma Screening”, au fost publicate 
în 2009 în revista Ophthalmic 
Epidemiology. Una dintre concluziile 
acestui studiu a fost că dintre cele 
trei metode de screening aplicate 
(chestionar, PIO, FDT), testul FDT 
a avut cea mai mare sensibilitate, 
deși sensibilitatea acestuia a fost 
de numai 58,1%. Sensibilitatea 
reprezintă probabilitatea ca un test 
să fie pozitiv atunci când există 
boala, în timp ce specificitatea este 
probabilitatea ca un test să aibă 
un rezultat negativ atunci când 
persoana testată este sănătoasă.5 
Astfel, un test cu sensibilitate 

de 58,1% înseamnă că aproape 
jumătate dintre pacienții cu glaucom 
nu au fost identificați ca pozitivi 
prin testare. Măsurarea presiunii 
intraoculare prin tonometrie 
noncontact a demonstrat o sensibilitate 
și mai mică, de numai 22,1%. La 
combinarea celor trei teste de screening 
(chestionar, PIO și FDT), studiul a 
înregistrat o sensibilitate de numai 
88,6%, iar specificitatea a fost de 
numai 57,1%, neîndeplinind criteriile 
standard pentru un test de screening. 
Criteriile minime pentru ca un test să 
fie considerat test de screening valid 
sunt: specificitate de 95% și sensibilitate 
de cel puțin 85%.6 În prezent, nu 
există niciun test sau combinație 
de teste care să ofere sensibilitate și 
specificitate rezonabile pentru a putea fi 
implementate în programe de screening 
populaționale.7

Recent, speranțe mari s-au 
pus în apariția tehnologiei de tip 
oftalmoscopie laser confocală 
(tomografia retiniană Heidelberg - 
HRT).5 Folosind această tehnologie, 
testarea screening a avut o sensibilitate 
de 46% și o specificitate de 91%. 
Mai exact, la o populație testată de 
100.000 de indivizi, cu o prevalență a 
glaucomului de 2% (2.000 de pacienți 
cu glaucom), glaucomul ar fi detectat 
la doar la 800-900 dintre cei afectați, 
în schimb ar detecta în mod eronat 
prezența bolii la 3.900-8.800 de indivizi 
normali, ceea ce face ca utilizarea HRT 
să nu fie eficientă din punct de vedere 
al costurilor sau practicii, deoarece 
ar determina trimitere a prea multor 
indivizi normali pentru evaluare și ar 
detecta mai puțin de jumătate dintre 
pacienții cu glaucom.8

În ultimii ani, tomografia în coerență 
optică (OCT) a înlocuit în mare măsură 
tehnologiile imagistice anterioare, 
cum ar fi fotografia fundului de ochi 
sau oftalmoscopie laser confocală 
(HRT), datorită rezoluției sale fără 
precedent, reprezentării tridimensionale 
a țesuturilor și reproductibilității bune, 
aducând o speranță nouă diagnosticării 
și, de ce nu, detectării în masă a 
glaucomului.9

EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ
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CONSIDERAȚII ASUPRA 
PROGRAMELOR DE SCREENING
Trebuie reținut că screeningul 
pentru glaucom este destinat exclusiv 
detecției glaucomului, nefiind 
o metodă de diagnostic, ceea ce 
înseamnă că deși persoana este 
catalogată ca negativă pentru glaucom 
ar putea avea alte afecțiuni oculare 
care trebuie evaluate și tratate de 
medicul oftalmolog (de exemplu: vicii 
de refracție, cataractă, retinopatie 
diabetică etc.). Asta înseamnă că 
subiectul ar putea să rămână cu 
impresia (incorectă) că a fost supus 
unui examen ocular complet și că este 
sănătos din punct de vedere ocular, 
nemaiadresându-se ulterior, pentru 
o perioadă îndelungată, medicului 
oftalmolog. Prin urmare, screeningul 
poate, în mod neintenționat, să 
consolideze și să creeze noi bariere 
în îngrijirea pacientului, dacă nu 
se promovează corect importanța 
examinărilor periodice.10

Un studiu realizat de Mansberger 
cu privire la un program de screening 
folosind FDT-ul a constatat că 
aproximativ 1/3 dintre cei care au 
fost detectați pozitivi pentru glaucom 
nu s-au prezentat pentru evaluarea 
oftalmologică recomandată în 
următoarele 6 luni.11 Un alt studiu 
realizat în 2005 a constatat că 20% 
dintre cei diagnosticați cu glaucom 
nu se mai întorc pentru monitorizări 
ulterioare.10 

“Programele de screening trebuie 
să aibă o infrastructură completă, 
pentru a se asigura că cei care sunt 
depistați pozitivi beneficiază ulterior 
de un examen oftalmologic ce poate 
tranșa definitiv diagnosticul și în 
urma căruia primesc tratamentul 
de care au nevoie”.12,13 În plus, dacă 
sensibilitatea testelor de screening 
nu este 100%, să li se comunice 
pacienților că nu au glaucom, dar 
acest fapt nu exclude examinarea 
oftalmologică. 

Astfel, o abordare mai puțin 
costisitoare și mai precisă este aceea de 
a organiza sesiuni publice educaționale 

pentru populațiile țintă cu risc crescut 
de glaucom. Un astfel de grup este 
reprezentat de rudele persoanelor 
cunoscute cu glaucom, care prezintă 
un risc de a face glaucom de 10 ori 
mai mare. Din păcate, în România nu 
există o evidență, dar în Statele Unite se 
estimează că în familiile pacienților cu 
glaucom există aproximativ alți 100.000 
de membri care au de asemenea glaucom, 
dar nediagnosticat.

În concluzie, conform recomandărilor 
Academiei Americane de Oftalmologie, 
până când se vor dezvolta metode 
mai precise pentru a detecta în masă 
glaucomul, soluțiile trebuie să vizeze 
populațiile cu risc ridicat, să educe 
comunitatea oftalmologilor pentru a 
optimiza depistarea cazurilor de glaucom 
în timpul examenelor oculare de rutină 
și să educe publicul despre importanța 
examinărilor periodice oftalmologice 
pentru a detecta glaucomul și bolile 
oculare.8  
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Gemoterapia în 
afecțiuni respiratorii 
însoțite de tuse

T usea, conform definiției, 
este un reflex brusc și 
repetitiv care ajută la 

curățirea tractului respirator 
superior de secreții, substanțe 
iritante, particule, corpuri 
străine sau microbi. 

Zonele tusigene pulmonare 
sunt receptori de la nivelul 
mucoasei ce tapetează laringele, 
traheea și bronșiile, putând 
fi stimulați: mecanic, prin 
aspirația unor particule sau 
corpuri străine, chimic (gaze) 
sau iritativ, printr-o iritație 
inflamatorie, mecanică sau 
tumorală. 

Zonele tusigene 
extrapulmonare se găsesc la 
nivelul mucoasei rinofaringiene, 
a conductului auditiv extern, 
în pleură, mediastin, esofag, 
stomac, peritoneu și în unele 
organe abdominale: ficat, splină, 
căi biliare, apendice, anexe.

În funcție de durată, tusea 
poate fi acută, dacă durează mai 
puțin de 3 săptămâni, subacută 
(între 3 și 8 săptămâni) și 
cronică, dacă durează de mai 
mult de 8 săptămâni. 

În funcție de tipul tusei, 
aceasta  poate fi seacă sau 
productivă. 

Atunci când apare acest 
simptom, trebuie stabilită cauza 
lui. La copii poate fi un reflex 
fiziologic normal, ei pot tuși 
în medie de 10 ori pe zi fără o 
patologie asociată. 

Tusea seacă apare la debutul 
afecțiunilor respiratorii, în 
pleurite, pleurezii, în tuberculoză 
la debut, fibroză pulmonară, 
neoplasm bronșic, mediastinal, 
adenopatii mediastinale. Dacă 
este apărută în contextul unei 
viroze sau infecții microbiene 
respiratorii, se asociază cu 
alte simptome ale aparatului 
respirator (strănut, rinoree, durere 
faringiană) sau generale (febră) și 
este de dată recentă. Poate apărea 
și în debutul bolilor eruptive 
(pojar). În afecțiunile cardiace, 
tusea apare la cei cu insuficiență 
cardiacă, anevrism de aortă, 
pericardită, stenoză mitrală. Tusea 
seacă poate fi strict psihogenă la 
bolnavi cu tulburări nevrotice sau 
emoționale, o tuse prin obișnuință 
(tic) sau intenționată. 

O tuse seacă cu sufocare, 
brusc apărută, în plină stare 
de sănătate, la un copil, pune 
problema aspirației unui corp 
străin și constituie o urgență. 

Tusea productivă este un 
indiciu pentru o afecțiune 
a aparatului respirator care 
evoluează cu hipersecreție 
bronșică și urmează de obicei 
după o tuse inițial seacă. Poate 
apărea și la cardiaci, în edemul 
pulmonar acut. 

Tusea răgușită sau cu afonie 
este determinată de afecțiuni 
ale laringelui sau ale zonelor 
din vecinătate, care determină 
compresiune. 

Tusea cavernoasă are 
un timbru metalic și este 
determinată de existența unei 
caverne, în cazul tuberculozei 
pulmonare.

În cazul tusei acute din 
bolile respiratorii sezoniere, 
la persoane fără altă 
patologie asociată sau la 
copii, tusea poate fi tratată 
ca atare, fără investigații 
suplimentare. Pentru aceste 
situații, dar și pentru patologia 
cronică, după ce diagnosticul a 
fost stabilit, gemoterapia este de 
real ajutor. 

Gemoterapia va trata 
nu numai simptomul tusei 
ci și boala în sine, redând 
organismului rapid și eficient 
starea de sănătate. Preparatele 
gemoterapice sunt eficiente și în 
tusea restantă postinfecțioasă 
care, uneori, la persoane cu 
hiperreactivitate bronșică, poate 
să rămână săptămâni după o 
infecție respiratorie.

Principalele extracte 
gemoterapice (extracte 
hidrogliceroalcoolice din părți 
tinere de plante – meristeme) 
utile în afecțiunile respiratorii cu 
tuse sunt: Extractul din mlădițe 
de Caprifoi – Lonicera nigra, 
Extractul din muguri de Carpen 
– Carpinus betulus, Extractul 
din muguri de Călin – Viburnum 
lantana. 

Administrarea lor se face 
înainte de mese cu o jumătate de 
oră, la adulți câte 2 ml și la copii 
câte 25-30 de picături în puțină 
apă. 

Gemoterapicul de Caprifoi 
negru este un remediu eficient 
pentru tusea uscată, seacă, cu 
recomandare în tuse convulsivă, 
bronșită acută, gripă, astm 
bronșic, laringite cu răgușeală 
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și afonie (în asociere cu 
gemoterapicul de Coacăz negru), 
traheite și traheobronșite. Se 
poate administra, în funcție de 
gravitatea tusei, de 1-3 ori pe zi, 
fie singur, fie în asociere cu alte 
gemoterapice. Exemplu: Coacăz 
negru dimineața și Caprifoi la 
prânz și seara. 

Gemoterapicul de Carpen 
acționează asupra sinusurilor 
nazale și paranazale, la nivelul 
rinofaringelui, bronșiilor și 
plămânilor. Se administrează 
în tusea spastică, în traheite 
recidivante și spasmodice, 
în sinuzite acute și cronice, 
bronșite acute, sindroame 
rino-sinusale-bronșice, în 
afecțiuni pulmonare cronice. 
Exemplu: Coacăz negru 
dimineața, Măceș la prânz 
și Carpen seara – în tusea 
recidivantă provocată de 
o adenoidită sau sinuzită 

cronică sau o tuse dintr-o 
hiperreactivitate bronșică sau 
astm bronșic tusiv. 

Gemoterapicul de Călin are 
un tropism particular pentru 
aparatul respirator și sistemul 
neurovegetativ, fiind utilizat de 
elecție pentru spasmul bronșic. 
De aceea este indicat în astmul 
bronșic alergic sau non alergic, în 
bronșita astmatiformă, în astm 
cu suprainfecție pe teren alergic, 
în bronșite acute cu spasm 
bronșic, în tuse convulsivă. 

Exemplu: Coacăz negru 
dimineața și Călin seara, în astm 
bronșic. 

Există și combinații de 
gemoterapice specifice (din 
gama Polygemma) pentru tuse 
sau pentru refacere în și după 
afecțiuni pulmonare. 

Polygemma 3 – Tuse conține 
gemoterapice de Carpen, 
Caprifoi și Călin, fiind utilă în 

ameliorarea tusei, atât seacă, cât 
și productivă sau cu componentă 
spastică. 

Polygemma 16 - Plămâni 
conține gemoterapice anti-
fibrozare și anti-sclerozante, 
de Alun, Mur și gemoterapicul 
de Castan comestibil, care 
ameliorează circulația capilară, 
venoasă și limfatică. Se 
recomandă în și după afecțiuni 
cronice ale plămânilor din 
bronșite cronice, emfizem 
pulmonar, fibroze pulmonare, 
bronșitele vârstnicilor, în astm 
bronșic, bronșitele fumătorilor 
și persoanelor expuse la noxe 
profesionale. 

Extractele gemoterapice pot 
fi alegerea de primă intenție 
la debutul unor afecțiuni 
respiratorii sau adjuvante 
eficiente în afecțiunile care vin 
cu complicații, precum și în boli 
cronice.  
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Manole Cojocaru

Anemia hemolitică şi bartoneloza
1.  Bartoneloza se 

caracterizează prin: 
A.  Anemie feriprivă
B.  Anemie hemolitică severă
C.  Anemie megaloblastică
D.  Anemie hemolitică ușoară
E.  febră.

2.  Bartoneloza prezintă 
două faze:

A.  Una acută, cu febră, 
stare de rău generalizat, 
hepatomegalie, 
splenomegalie, ganglioni 

limfatici măriţi, anemie
B.  Una acută, cu modificări 

cutanate de tip înroşire 
apoi apariţia de veruci, 
formaţiuni nodulare, 
dureri de articulaţii şi 
musculare, ganglioni măriţi, 
hepatosplenomegalie, febră, 
lipsa poftei de mâncare

C.  Una cronică, cu modificări 
cutanate de tip înroşire 
apoi apariţia de veruci, 
formaţiuni nodulare, 
dureri de articulaţii şi 

musculare, ganglioni măriţi, 
hepatosplenomegalie, febră, 
lipsa poftei de mâncare

D.  Fază cronică cu febră, 
stare de rău generalizat, 
hepatomegalie, 
splenomegalie, ganglioni 
limfatici măriţi, anemie

E.  Fază acută cu febră, stare 
de rău generalizat, anemie, 
formațiuni nodulare, dureri 
articulare și musculare.

Elisabeta Ioana Hirișcău 

Cuplul și managementul disfuncției 
erectile în contextul modernității 
4.  Disfuncția erectilă a 

fost considerată:
A.  O boală dependentă de 

vârstă, majoritatea bărbaților 
dezvoltând semne și simptome 
ale afecțiunii după 65 de ani

B.  O boală dependentă de 
vârstă, majoritatea bărbaților 
dezvoltând semne și simptome 
ale afecțiunii după 45 de ani

C.  Studii recente au demonstrat 
însă o incidență crescândă 
a tulburării la bărbații cu 
vârsta sub 40 de ani

D.  Studii recente au demonstrat 

însă o incidență crescândă 
a tulburării la bărbații cu 
vârsta sub 30 de ani

E.  O boală dependentă de 
vârstă, majoritatea bărbaților 
dezvoltând semne și simptome 
ale afecțiunii după 70 de ani.

5.  Terapia medicamentoasă a 
disfuncției erectile cuprinde:

A.  sildenafil (Viagra)
B.  tadalafil (Cialis)
C.  vardenafil (Levitra) 
D.  avanafil (Stendra)
E.  sildenafil (Cialis).

Alina Popa-Cherecheanu

Poate fi făcută cu adevărat 
prevenția glaucomului 
prin screening?
6.  Screeningul pentru  

glaucom se caracterizează  
prin:

A.  Se adresează indivizilor 
fără semne sau simptome

B.  Are ca scop reducerea 
mortalității și morbidității 

C.  Poate avea rezultate fals 
pozitive sau fals negative

D.  Toate testele de screening 
sunt benefice populației

E.  Screeningul de masă 
examinează un grup 

populațional cu o 
anumită caracteristică.

7.  Teste screening 
pentru diagnosticul 
de glaucom sunt:

A.  Tomografia în 
coerență optică

B.  Testarea automată a 
câmpului vizual

C.  Măsurarea presiunii 
intraoculare

D.  Examenul fundului de ochi
E.  Toate de mai sus.

Lucian Petrescu 

Implementarea ghidurilor 
în practica medicală privind 
Sindroamele coronariene acute
9.  Managmentul unui posibil 

STEMI se caracterizează prin:
A.  Diagnostic de certitudine în 

primele 10 minute de la contactul 
cu personalul medical autorizat

B.  Reperfuzia mecanică miocardică 
realizată în primele 120 min 
de la contactul cu personalul 
medical autorizat

C.  Tromboliza reprezintă alternativa 
reperfuziei micocardice percutane 
în lipsa centrului de angiografie

D.  Angioplastia coronariană trebuie 
efectuată în primele 120 min 
de la debutul simptomelor

E.  Toate de mai sus.

10.  Terapia post STEMI este:
A.  Dubla antiagregare timp  

de 12 luni, care se poate 
reduce la 6 luni pentru cei 
cu risc de sângerare

B.  Administrare precoce de  
statină în asociere cu un 
alt hipolipemiant

C.  Omega3 și acizii grași au un 
impact mai scăzut asupra LDL, 
dar mai important antiaritmic 
și asupra remnanților 
lipidici trigliceridemici

D.  În primele 90 de min preîncărcare 
preferențial cu Clopidogrel, 75 mg

E.  Toate variantele de mai sus.

Manole Cojocaru

Anemia din 
infecții 
3.  În anemiile din infecții:
A.  Trombocitele și 

leucocitele nu prezintă 
modificări notabile

B.  Sideremia este scăzută
C.  Feritina este scăzută
D.  Capacitatea totală 

de fixare a fierului 
este diminuată

E.  Capacitatea totală 
de fixare a fierului 
este crescută. 

Nicoleta Andreescu, Simona Farcaș, Dorina 
Stoicănescu, Violeta Stan, Adela Chiriță-
Emandi, Vlad Serafim, Andreea Dobrescu, 
Alexandra Mihăilescu, Iulia Simina-Jurcă, 
Mihai Gafencu, Ramona Stroescu, Maria Puiu

Medicina genomică – 
oportunități și provocări 
pentru pacienți, dar și 
pentru medicii de familie
8.  Limitarea recomandării consultului genetic de 

către medicul de familie este determinată de:
A.  Anxietatea crescută a pacientului după efectarea 

testării genetice cu un beneficiu incert
B.  Timpul redus al consultului standard ce nu 

permite obținerea unui istoric familial detaliat
C.  Lipsa accesului rapid la consiliere genetică
D.  Lipsa de preocupare a pacienților 

pentru bolile genetice 
E.  Toate răspunsurile de mai sus.
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Curajul de a 
crede în minuni

Pr
eț

 9,
5 

R
O

NCONSTANTIN 
BĂLĂCEANU 
STOLNICI
Marginalizarea 
cercetării știinţifice

MARIA 
DOROBANŢU
Competenţele 
medicilor, limitate 
de dotare

Cine practica 
medicina între Dunăre
și Marea Neagră 
în antichitate

MEDICA
ACADEMICA

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România

Un produs  
Tarus Media

Publicație creditată cu:
l  5 credite CMR/abonament anual
l  20 ore EMC/chestionar completat 

de medici
l  10 ore EFC/abonament anual
Categoria CNCSIS: D

SEPTEMBRIE 2011  
An III l Nr. 20

Pr
eț

 9,
5 

R
O

N

Soldat pe  
frontul de urgență

90 de ani de la 
descoperirea insulinei

Factori de stres implicaţi 
în profesiile medicale

FLORIN
AMZICĂ

Celulele 
creierului, 

privite de aproape

HORAŢIU 
SUCIU

Chirurgul 
inimilor 

bebeluşilor

Prof. dr. Mircea Beuran

MEDICA
ACADEMICA

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România

Un produs 
Tarus Media

NOIEMBRIE 2011 
An III ● Nr. 22

Pr
eț

 9,
5 

R
O

N

Noul design al 
sistemului de sănătate

CRISTIAN VLĂDESCU

Publicație creditată cu:
●  5 credite CMR/abonament anual
●  20 ore EMC/chestionar completat 

de medici
●  10 ore EFC/abonament anual
Categoria CNCSIS: D

Mediastinita prin 
„pseudochist” pancreatic 
migrat intramediastinal

Reglementări mai stricte 
în domeniul publicității 

medicamentelor

PETER 
MANU

Implicarea statului 
în sănătate trebuie 

să fie minimă

Pr
eț

 9,
5 

R
O

N

MEDICA
ACADEMICA

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România

Un produs  
Tarus Media

DECEMBRIE 2011  
An III l Nr. 23

Publicație creditată cu:
l  5 credite CMR/abonament anual
l  20 ore EMC/chestionar completat 

de medici
l  10 ore EFC/abonament anual
Categoria CNCSIS: D

Reţeaua de  
sănătate mintală,  
de la risipă la  
integrare funcţională

DAN PRELIPCEANU

Iatrogenia – 
o problemă de actualitate

Dismorfologia - spre o
terminologie standardizată 

IOANA BIANCHI
Fiecare cetățean va plăti, 
direct sau indirect, pentru 
contribuția la sănătate

MICHAELA 
BERKOWITZ
Arta de a ceda 
în fața imposibilului

MEDICA
ACADEMICA Publicație creditată cu:

5 credite CMR/abonament anual
20 ore EMC/chestionar completat 

de medici
10 ore EFC/abonament anual
Categoria CNCSIS:D

Patologia cea mai 
frecventă în țările 

dezvoltate:

Un produs  
Tarus Media
FEBRUARIE 2012  
An IV • Nr. 24

BolIlE 
REUMATologICE

Prof. dr. Horațiu Boloșiu
Președinte de Onoare al Societății 

Române de Reumatologie

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România

Preț 9,5 RoN

RodICA 
TăNăsEsCU

Asigurările  sociale 
de sănătate ar trebui 

să fie sub control parlamentar

MEDICA
ACADEMICA Publicație creditată cu:

5 credite CMR/abon.
20 ore EMC/chestionar 
10 ore EFC/abon. anual
10 ore EMC-CMDR/abon. anual
5 credite OAMGMAMR/abon. anual
Categoria CNCSIS:D

Un produs  
Tarus Media
MARTIE 2012  
An IV • Nr. 25

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România

Preț 9,5 RON

VAsIlE CEPOI,
MINIsTERUl săNăTățII:

POPULAȚIA VA DECIDE 
PONDEREA SECTORULUI PRIVAT

MIhAElA 
BUsTUChINă 
VlAICU,
NEUROlOg lA PARIs

Pacienții, responsabili 
pentru raportarea 
efectelor adverse 
ale medicamentelor

Petru Domocos, 
președintele 
ANMDM

MEDICA
ACADEMICA 5 credite CMR / abon.

20 ore EMC / chestionar 
10 ore EFC / abon. anual
10 ore EMC-CMDR / abon. anual
5 credite OAMGMAMR / abon. 
Categoria CNCSIS: D

Un produs  
Tarus Media
IUNIE 2012  
An IV • Nr. 28

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România

Preț 9,5 RON

Prof. dr. Nicolae Gorun

CONCEPţIE PERsONAlă 
AsUPRA MORfOgENEzEI 

ANORMAlE, CU REfERIRE lA 
APARATUl lOCOMOTOR 

Chirurgia 
minim‑invazivă 
şi chirurgia 
bariatrică, ca brand

                   DR. CăTălIN COPăEsCU, 
                   DElTA HOsPITAl

 Clara Popescu:

REțETA 
ElECTRONICă 
DElIMITEAză 

REsPONsAbIlITățIlE 
îNTRE fARMACIsT 

șI MEDIC

DR. EUgEN săNDICă 
sAlVEAză îN fIECARE 

AN VIAțA A 100 DE 
COPII ROMâNI  

MEDICA
ACADEMICA 5 credite CMR / abon.

20 ore EMC / chestionar 
10 ore EFC / abon. anual
10 ore EMC-CMDR / abon. anual
5 credite OAMGMAMR / abon. 
Categoria CNCSIS: D

Un produs  
Tarus Media
IULIE-AUGUST 2012  
An IV • Nr. 29

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România

Preț 9,5 RON

Am descoperit 
o nouă celulă 
a creierului

 AcAd. LEON dăNăILă, neurochirurg:

Prof. VIcTOR VELcULEScU,
SUA, inventatorul  testului 
care identifică amprenta genetică 
a tumorilor

EXCLUSIV

Prof. FRANcIS dELMONIcO, 
părintele transplantologiei mondiale, la București


