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ani capacitatea rechinilor de 
a-[i vindeca rapid r\nile.6 Cum 
reu[esc r\mâne, în mare parte, 
un mister, dar genomul rechi-
nului alb, Carcharodon carcha-
rias, ne-a furnizat recent indicii 
interesante cu privire la capaci-
tatea acestei specii de a-[i vin-
deca r\nile.7 Elasmobranhiile, 
incluzând rechinii, au fost pri-
mele creaturi care au dezvol-
tat imunitate adaptativ\ [i pot 
de ]ine dovezi importante în 
leg\tur\ cu modul în care pro-
priile noastre sisteme imune 
adaptative pot degenera în boli 
autoimune. Rechinul alb, îm-
preun\ cu peste o treime din 
toate speciile de rechin, este pe 
cale de dispari]ie.8 

Actualele schimb\ri din bio-
sfer\ au contribuit la multe din-

în această lună
EDITORIAL

Toate�creaturile,�mari�şi�mici
Biodiversitatea este esen’ial[ pentru s[n[tatea uman[

Un recent raport al ONU, ce 
prognozeaz\ dispari]ia imi-
nent\ a peste un milion de spe-
cii de pe planet\, pare a fi un 
subiect neobi[nuit pentru o re-
vist\ medical\.1 Pân\ la urm\, 
ce are în comun aceast\ pierde-
re de via]\, oricât de tragic\ ar 
fi, cu practica medical\ de zi cu 
zi? Dup\ cum se vede, aproa-
pe totul.

Circa 65% dintre toate mo-
leculele mici ale medica-
mentelor noi autorizate, în-
tre 1981 [i 2014, de Food and 
Drug Administration (FDA – 
Administra]ia Alimentelor [i 
Medicamentelor) din SUA [i 
datoreaz\ existen]a particu-
larit\]ilor moleculare g\zdu-
ite de formele de via]\ de 
pe P\mânt.2 Din cele 14 cla-
se de antibiotice importante, 
de exemplu, 10 nu ar fi exis-
tat dac\ nu ne-ar fi fost d\rui-
te de o varietate de fungi [i de 
bacterii. La fel stau lucrurile [i 
în cazul antiviralelor [i al anti-
parazitarelor. Multe, dac\ nu 
majoritatea, se bazeaz\, direct 
sau indirect, pe produse natu-
rale, iar unele provin din crea-
turi exotice, ca bure]ii de mare, 
ce tr\iesc în habitatele recifuri-
lor de corali, amenin]ate cu dis-
pari]ia.2, 3 

Depindem de biodiversitate 
pentru a descoperi atât medica-
mente noi cât [i strategii tera-

peutice inovatoare. Rezisten]a 
antimicrobian\ este o amenin -
  ]are serioas\ la adresa s\n\t\   -
  ]ii. Am putea înv\]a multe des-
pre felul cum s\ gestion\m [i 
s\ prevenim mai eficient infec-
  ]iile studiind speciile amfibie-
ne, care au dezvoltat un sistem 
coordonat de ap\rare chimic\, 
capabil s\ ]in\ la distan]\ pato-
genii [i s\ reduc\ la minimum 
dezvoltarea rezisten]ei.5 Numai 
de nu am r\mâne între timp 
f\r\ aceste specii, amenin]ate 
cu o dispari]ie mai rapid\ decât 
aproape orice alt grup de orga-
nisme de pe planet\.

Poveste cu rechini 
Studiem alte forme de via]\ 
pentru a în]elege mai bine bo-
lile. Este cunoscut\ de zeci de 

Genomul 
rechinului 
alb a furnizat 
recent indicii 
interesante 
despre 
capacitatea 
acestei 
specii de 
a-;i vindeca 
rapid r[nile
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tre cele mai periculoase infec]ii 
din ultimele decenii, incluzând 
SARS, HIV, virusurile Nipah 
[i Ebola. Distrugerea în mas\ 
a habitatelor [i supraexploata-
rea speciilor terestre [i a celor 
din oceane provoac\ fr\mânt\
ri politice [i r\zboaie, soldate 
cu cel mai mare num\r de emi-
gran]i din lume înregistrat pân\ 
în prezent – circa 65 de milioa-
ne, dintre care aproape jum\ -
tate sunt copii.9 Mul]i caut\ re-
fugiu în ]\rile dezvoltate [i tot 
mul]i au nevoie de îngrijiri me-
dicale. 

Solu]iile încep prin a ne da 
la o parte [i a le l\sa mai mult 
spa]iu celorlalte vie]uitoare de 
pe p\mânt [i din ap\. Conform 
unui raport al ONU, regiuni-
le terestre [i oceanele au fost 
"degradate semnificativ", în 
propor]ie de 75% [i, respec-
tiv, de 66%, de c\tre oameni. 
Specialistul în [tiin]ele naturii 
E. O. Wilson sus]ine c\, pen-
tru a opri "spasmul extinc]iei" 
actual, este necesar s\ se cree-
ze condi]ii de siguran]\ [i ocro-
tire pentru animalele s\lbati-
ce pe jum\tate din suprafa]a te-

restr\ a planetei. În prezent 
este protejat\ doar în propor -
  ]ie de 15%. De o importan]\ vi-
tal\ va fi [i reducerea rapid\ a 
emisiilor gazelor de ser\, având 
în vedere faptul c\, în cazul în 
care nu se va lua nicio m\sur\, 
schimbarea climei va determi-
na dispari]ia a cel pu]in 16% 
din totalitatea speciilor.1 În 
asisten]a medical\ sunt multe 
de f\cut pentru atingerea am-
belor obiective, dat\ fiind con-
tribu]ia sa dispropor]ionat\ la 
produc]ia de de[euri [i la emi-
siile gazelor de ser\. Sistemele 
medicale au luat m\suri pen-
tru limitarea polu\rii prin 
de[euri [i carbon,11 dar majo-
ritatea sunt de-abia la începu-
tul drumului spre sustenabilita-
te. Clinicienii ar trebui s\ ac]io-
neze pentru a stimula interesul 
publicului mai larg în privin]a 
decarboniz\rii [i pentru a influ-
en]a guvernele [i institu]iile s\ 
ia m\suri decisive.12, 13

Mize mari
Medicina datoreaz\ deja bio-
diversit\]ii mai mult decât se 
poate cuantifica în dolari sau în 

ani de via]\ ajusta]i pentru di-
zabilitate. Data viitoare când 
v\ confrunta]i cu o boal\ ne-
tratabil\ sau cu o dilem\ de di-
agnostic, gândi]i-v\ c\ pân\ în 
prezent nu am dat nume – iar 
de caracterizat, nici atât – decât 
unei treimi din toate creaturile 
de pe P\mânt14 [i imagina]i-v\ 
ce ar putea însemna pentru 
s\n\tatea pacien]ilor no[tri toa-
te acele cuno[tin]e nevalorifica-
te. Având în vedere interesele 
aflate în joc, pu]ine investi]ii ar 
putea fi mai importante pentru 
binele propriei noastre specii 
decât investi]ia în cunoa[terea 
[i protec]ia celor al\turi de care 
locuim pe aceast\ planet\.

Aaron Bernstein, medic de spital, 
Division of General Pediatrics,  
Boston Children’s Hospital  
aaron_bernstein@ hms.harvard.edu

EDITORIAL
All creatures great and small

A se cita: BMJ 2019;365:l2385 
Gāsiţi versiunea completā, cu bibliografie, 
la:  http://dx.. doi:10.1136/bmj.l2385

EDITORIAL

Erodarea drepturilor de reproducere ale 
femeilor în SUA  
O situa’ie în plin proces de deteriorare a devenit acum critic[ pentru multe grupuri 
vulnerabile 

Atunci când pre[edintele [i-a 
preluat func]ia, în 2017, una 
dintre primele sale m\suri 
a fost s\ reintroduc\ legea 
global\ a c\lu[ului, o politic\ 
de interzicere a acord\rii de 
ajutoare americane pentru 
planificarea familial\ organiza]i  -

ilor din str\in\tate care ofer\, 
recomand\ sau promoveaz\ 
serviciile pentru avort în condi -
  ]ii sigure.1 Legea oscileaz\, de 
obicei, în func]ie de partidul 
aflat la putere: democra]ii 
o revoc\, iar republicanii o 
reinstituie. Trump a mers îns\ 

mai departe, extinzând regula 
astfel încât s\ nu limiteze 
numai finan]area planific\rii 
familiale, ci [i orice form\ de 
finan]are a s\n\t\]ii globale.2 
A fost un avertisment asupra 
a ceea ce urma s\ vin\ în 
leg\tur\ cu drepturile de 



– Edi’ia în limba român[ | Nr. 8, 2019 | VOLUM 26 299

reproducere din SUA [i din 
lume. 

Semnalul a fost amplifi-
cat de numirea la Curtea 
Suprem\ a doi judec\tori 
conservatori, Neil Gorsuch [i 
Brett Kavanaugh. Încurajate de 
înclinarea balan]ei cur]ii în de-
favoarea men]inerii dreptului 
la avort, mai multe state ameri-
cane au adoptat de atunci în le-
gisla]iile lor un val de restric]ii 
extreme cu privire la avort. În 
martie 2019, în Mississippi a 
fost promulgat\ legea care in-
terzice avortul dup\ a [asea 
s\pt\mân\ de sarcin\, adic\ 
înainte ca majoritatea femei-
lor s\ [tie c\ sunt gravide.3 Au 
urmat rapid Ohio, Georgia, 
Louisiana [i altele, unde au fost 
adoptate legi aproape identi-
ce.4 Cel mai recent, guverna-
torul din Alabama a semnat o 
lege confom c\reia efectuarea 
avortului de c\tre un medic în 
orice stadiu al sarcinii devine o 
crim\, cu excep]ia situa]iei în 
care este pus\ în pericol via]a 
femeii gravide.5 

Aceste legi statale sunt, în 
mod evident, neconstitu]ionale 
[i vor fi subiectul unor contro-
verse legale prelungite. Inten -
  ]ia lor real\ este de a provo-
ca revizuirea, de c\tre Curtea 
Suprem\, a precedentului judi-
ciar privind dreptul la avort în 
SUA, oferind posibilitatea de-a 
anula hot\rârea de referin]\ 
din 1973, ce ap\r\ dreptul fe-
meii la avort (Roe v Wade). 

Deocamdat\, dreptul la avort 
este protejat legal în toate cele 
50 de state. În plus, de[i noi-

le legi au atras aten]ia opini-
ei publice interna]ionale asupra 
SUA, stârnind revolt\ [i deza-
probare pe scar\ larg\, cea mai 
mare urgen]\ pentru dreptu-
rile de reproducere din SUA 
nu este cea de-a avea dreptul 
la avort, ci posibilitatea de a-l 
ob]ine.

Inaccesibil
În Alabama, Georgia, 
Mississippi [i multe alte state 
care propun legi draconice în 
privin]a avortului, este deja în 
pericol posibilitatea femeilor s\ -
 race [i a celor marginalizate de 
a-[i exercita dreptul de-a ale-
ge. Avortul este adesea inacce-
sibil femeilor care nu au resur-
se financiare [i sociale, chiar [i 
f\r\ interdic]ia peste [ase s\pt\ -
mâni sau incriminarea medici-
lor. În ultimul deceniu, nume-
roase state au adoptat legi mai 
pu]in frapante, dar care au avut 
un efect cumulativ devastator.6

Aceste legi au dus la închide-
rea clinicilor – ajungându-se la 
situa]ia în care unele state au 
doar o clinic\.7 Au m\rit costul 
unui avort în clinic\ pân\ când 
a devenit inaccesibil.8 Au pus [i 
o mul]ime de obstacole în calea 
celor care doresc un avort, in-
cluzând perioade de a[teptare 
obligatorie, examin\ri ecografi-
ce [i furnizare de informa]ii fal-
se.9 Femeile cu cele mai pu]ine 
resurse pot avea înc\ dreptul 
protejat de constitu]ie de a opta 
pentru avort, dar este un drept 
pe care pu]ine au mijloacele de 
a-l materializa. Pentru multe fe-
mei s\race, discriminate, f\r\ 
sprijin social sau care tr\iesc în 
zone rurale, era post-Roe a de-
venit realitate. 

În Texas, de exemplu, acce-
sul la avortul într-o clinic\ pen-
tru cineva cu pu]ine resurse so-
ciale [i financiare este izbitor 
de asem\n\tor cu cel al unei 
femei care tr\ie[te în Irlanda 
de Nord. Avortul este legal în 
Texas [i ilegal în Irlanda de 
Nord [i totu[i, realitatea prac-
tic\ este aceea[i: trebuit\ g\sit\ 

o cale fie de a c\l\tori [i de a 
pl\ti pentru un avort la o cli-
nic\, fie de a face un avort în a-
fara unui centru medical.

Avortul online 
Folosirea pastilei pentru avort 
a ap\rut ca un r\spuns interna-
  ]ional esen]ial la situa]ia actual\ 
din SUA. A fost lansat un ser-
viciu de telemedicin\ non-pro-
fit, furnizând prin po[t\ medi-
camentul pentru avort medi-
cal precoce.10, 11 Cererea pentru 
acest serviciu cre[te rapid, în 
primul an fiind înregistrate cir-
ca 21 000 de solicit\ri. 

Telemedicina online um-
ple un gol critic, îns\ nu poa-
te schimba evolu]ia actual\ a 
drepturilor de reproducere în 
SUA. Administra]ia Trump 
merge înainte, aplicând re-
guli care vor împiedica acce-
sul organiza]iilor afiliate cu 
furnizorii de servicii de avort 
la finan]a   rea federal\ pentru 
contracep    ]ie, screeningul can-
cerului [i infec]iilor cu trans-
mitere sexual\ prin programul 
Title X, ce ofer\ servicii per-
soanelor neasigurate [i celor cu 
venituri mici.12 

Într-o ]ar\ în care mortali-
tatea matern\ este substan]ial 
mai mare decât la alte na]iuni 
comparabile,13 infec]iile cu 
transmitere sexual\ sunt în 
cre[tere,14 iar persoanele de cu-
loare înc\ se confrunt\ cu dis-
criminare sistematic\ în siste-
mul de asisten]\ medical\,15 
lupta pentru drepturi de repro-
ducere depline [i echitabile a 
ajuns în punctul cel mai critic 
atins pân\ în prezent într-o ge-
nera]ie întreag\.

Abigail R A Aiken, conferen’iar 
universitar, LBJ School of Public 
Affairs, University of Texas at Austin  
araa2@utexas.edu

EDITORIAL
Erosion of women’s reproductive 
rights in the US 

A se cita: BMJ 2019;366:l4444 
Gāsiţi versiunea completā, cu bibliografie, 
la:  http://dx.. doi:10.1136/bmj.l4444

Planificarea 
familial[ din  
St. Louis, singura 
clinic[ de avort 
din Missouri, este 
în pericol de a-;i 
pierde licen’a de 
stat.

Pentru  
multe femei  
s[race, dis-
criminate, 
f[r[ sprijin 
social sau 
care tr[iesc 
în zone  
rurale, era 
post-Roe a 
devenit  
realitate
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Rebecca Gomperts, medic olandez 
care practic\ în Austria, afirm\ c\ 
în ultimele luni a auzit mii de femei 
gravide din SUA spunând c\ doresc 
avort, dar nu îl pot ob]ine. În mul-
te cazuri, pur [i simplu nu au sutele 
de dolari necesare pentru un avort 
în statul respectiv, le-a explicat re-
porterilor de la The BMJ. Altele lo-
cuiesc departe de clinicile speciali-
zate unde se efectueaz\ întrerupe-
rile de sarcin\. "Unele dintre ele ar 
trebui s\ c\l\toreasc\ chiar [i [ase 
ore," spune ea.

A[a c\ Gomperts ofer\ un ser-
viciu pe care US Food and Drug 
Administration (FDA – Administra -
  ]ia Alimentelor [i Medicamentelor 
din SUA) îl declar\ ilegal, dar ea [i 
suporterii ei îl consider\ necesar: 
scrie re]ete de medicamente pen-
tru avort, ce vor fi expediate prin 
po[t\ de o farmacie din India feme-
ilor din SUA. 

Ea conduce un serviciu global 
de consulta]ii prin internet, numit 
Aid Access, care se situeaz\ în afa-
ra limitelor sistemului medical din 
SUA. Al]i medici lucreaz\ între a-
ceste limite, cu obiective similare: 
s\ extind\ folosirea avortului medi-
cal, pentru a umple golurile de ac-
ces. 

Aceste goluri s-ar putea adân-
ci sub asaltul unor legi statale noi, 
deocamdat\ inaplicabile, ce in-
ten]ioneaz\ s\ conving\ Curtea 
Suprem\ a SUA s\ anuleze decizia 
luat\ în 1973 în cazul Roe v Wade, 
conform c\reia dreptul la avort este 
constitu]ional. 

În prezent, avorturile medicale 
[i chirurgicale r\mân legale 
pretutindeni în SUA, dar statele 
au posibilitatea de a impune 
individual restric]ii [i unele chiar o 
fac. Multe state interzic avorturile 
în sarcina avansat\, impun 
perioade de a[teptare, cer consiliere 
obligatorie [i consim]\mântul p\  -
rin]ilor în cazul în care gravida este 
minor\. Legile federale limiteaz\ [i 
distribuirea medicamentelor pentru 
avort numai la furnizorii autoriza]i, 
astfel încât femeile nu le pot achizi  -
  ]iona din farmacii sau prin po[t\, ci 
numai în cadrul unor proiecte de 
cercetare.

În ciuda restric]iilor, avorturi-
le medicale, ce sunt permise în pri-
mele zece s\pt\mâni de sarcin\, re-
prezentau 31% din toate avortu-
rile nespitalice[ti în 2014, fa]\ de 
14% în 2005, conform datelor de la 
Institutul Guttmacher, o organiza]ie 
de cercetare non-profit care sus]ine 
dreptul la avort. 

Dac\ legea Roe va fi anulat\, 
pastilele de întrerupere a sarcinii 
vor ajunge, inevitabil, la femei, în 

statele în care avortul este interzis 
sau sever restric]ionat, afirm\ 
suporterii dreptului la avort. 
Alegerile femeilor vor fi limitate 
[i, în unele cazuri, incriminate, dar 
oricum, vor muri mai pu]ine decât 
în trecut, spun ei. 

Disponibilitatea avortului  
medical nu înseamn\ c\ ne 
întoarcem la avortul f\cut pe 
aleea din spate sau cu umera[ul, 
din perioada pre-Roe," spune 
Megan Donovan, director de 
politic\ la Guttmacher. "Avem o  
alternativ\ sigur\ [i eficient\." 

Totu[i, chiar [i în ziua de azi, ac-
cesul la avortul medical în SUA nu 
este atât de liber cum ar trebui s\ 
fie, spun sus]in\torii.

"Un medicament foarte sigur" 
Cu aproape dou\ decenii în urm\, 
când a[a-numita pastil\ de avort a 
fost trimis\ la FDA pentru aproba-
re, suporterii se a[teptau ca femei-
le s\ poat\ ob]ine ob]ine o întreru-
pere de sarcin\ la începutul aceste-

SĂNĂTATEA REPRODUCTIVĂ 

Creşterea 
numărului 
de avorturi 
medicale în 
SUA 
Într-un mediu politic controversat, 
în care restric’iile severe tind s[ 
devin[ o realitate, Kim Painter 
constat[ c[ viitorul avorturilor 
poate fi în farmacii, pe internet ;i 
prin po;t[

FDA a stabilit reguli  
stricte cu privire la modul  
în care putea fi distribuit  
unul din cele doua 
medicamente folosite în 
majoritatea avorturilor 
medicale
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ia, în condi]ii de siguran]\, doar pe 
baza unei prescrip]ii date de orice 
medic care avea bun\voin]\ [i un 
re]etar în dotare. A urmat, îns\, cu 
totul altceva. 

FDA a stabilit reguli stricte 
privind modul în care putea 
fi distribuit medicamentul, 
mifepristona – este unul din cele 
dou\ produse farmaceutice folosite 
în majoritatea avorturilor medicale: 
blocheaz\ progesteronul, un 
hormon necesar pentru a sus]ine 
o sarcin\. Al doilea medicament, 
misoprostol, provoac\ sângerarea 
[i contrac]ia uterului, întrerupând 
sarcina în peste 95% dintre cazuri, 
spune Guttmacher.

Conform regulilor impuse de 
FDA, mifepristona poate fi distri-
buit\ numai de c\tre furnizorii în-
registra]i din clinici, cabinete me-

dicale [i spitale, iar femeile trebuie 
s\ se deplaseze pân\ acolo pen-
tru a ob]ine medicamentul, nu-l 
pot lua de la farmacii. American 
Medical Association (Asocia]ia 
Medical\ American\) [i American 
Congress of Obstetricians and 
Gynecolocists (Congresul American 
al Obstetricienilor [i Ginecologilor) 
declar\ c\ restric]iile nu sunt nece-
sare. "Este un tratament foarte si-
gur," spune Daniel Grossman, pro-
fesor de obstetric\, ginecologie [i 
[tiin]e reproductive la University of 
California, San Francisco. 

FDA le permite acum cercet\
torilor s\ testeze alte metode. În 
cadrul unui studiu în curs de desf\
[urare, condus de Grossman [i 
finan]at de Fidelity Charitable (o 
organiza    ]ie filantropic\ cu finan]
are colectiv\, care direc]ioneaz\ 

fondurile în numele donorilor), 
furnizorii consult\ personal 
pacientele, apoi scriu re]ete ce pot 
fi eliberate la anumite farmacii. O 
astfel de strategie poate m\ri num\ -
rul de furnizori, spune Grossman, 
în parte pentru c\ nu ar fi nevoie s\ 
stocheze medicamentele pentru a le 
avea la dispozi]ie, ceea ce ar fi atras 
revolta activi[tilor antiavort. Studiul 
colecteaz\ datele pân\ la sfâr[itul 
acestui an. 

Într-un alt studiu, organiza]ia 
non-profit Gynuity Health Projects 
urm\re[te furnizorii care le 
trimit pacientelor prin po[t\ 
medicamente pentru avort, dup\ 
consulta]ii video. Pacientele 
din opt state se pot conecta de 
oriunde doresc pentru a ob]ine 
trimiteri la testele de screening, 
incluzând ecografia pentru a 
stabili vârsta sarcinii. Rezultatele 
ini]iale, publicate online în 
revista cu evaluare de specialitate 
Contraception, arat\ rate ale siguran-
  ]ei [i eficien]ei similare celor 
raportate în alte p\r]i.

O alt\ strategie, deja legal\ 
în unele state, presupune ca 
pacientele s\ vin\ la clinicile 
satelite care stocheaz\ 
medicamentele, unde li se ofer\ 
o consulta]ie video de c\tre un 
furnizor din alt\ parte. Grossman 
a studiat un sistem de planificare 
familial\ din Iowa care a furnizat 

LEGALITATEA ACCESULUI ONLINE

Este pu’in probabil ca femeile 
din SUA care cump[r[ online 
pastile de avort de la furnizori 
de dincolo de ocean s[ fie 
acuzate de importul ilegal de 
medicamente, dar se pot con-
frunta cu unele riscuri legale, 
spune Jill Adams, director 
executiv la If/When/How, un 
grup de sprijin legal. 

Procurorii din câteva state 
au folosit o gam[ variat[ de 
legi pentru a incrimina avortul 
autoindus, afirm[ ea. Într-unul 
dintre cazuri, o femeie a fost 
condamnat[ de "feticid" 
în Indiana, pentru întreru-
perea unei sarcini cu pastile 
cump[rate. Condamnarea a 
fost anulat[ ulterior. 

Legile statale aprobate 
recent, ce urmeaz[ s[ intre 
în vigoare ;i care urm[resc 
anularea dreptului la avort, 
nu cer, îns[, trimiterea la 
închisoare a femeilor, chiar 
atunci când o solicit[ pe cea 
a medicilor, spune Adams. 
"Procurorii din aceste state 
ar folosi abuziv legea dac[ 
le-ar vâna pe femeile care 
î;i produc singure avortul," 
spune ea. 

În acela;i timp, nu este clar 
ce poate face FDA în privin’a 
medicilor de peste ocean 
care prescriu pastile pentru 
avort femeilor din SUA. "În 
acest moment nu putem 
face comentarii legate de 

poten’ialele ac’iuni viitoare," 
a declarat biroul de pres[ al 
FDA într-un email. "Suntem 
îns[ în continuare îngrijora’i 
în leg[tur[ cu vânzarea pe 
internet a mifepristonei neau-
torizate pentru întreruperea 
sarcinii în faza ini’ial[, pentru 
c[ aceasta  ocole;te m[surile 
de siguran’[ menite s[ prote-
jeze s[n[tatea femeilor."
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Luna

Cererile lunare de medicamente 
pentru avort adresate de 
rezidentele din SUA serviciilor 
de telemedicin[ online pentru 
avort ale Aid Access, în aprilie 
2018 – februarie 2019 (date din 
Project SANA de la University of 
Texas din Austin)

Protestul din mai 2019, de 
la Curtea Suprem[ a SUA, al 
activi[’ilor pentru dreptul de 
a se declara împotriva legilor 
statale ce restric’ioneaz[ 
avortul
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astfel de servicii de telemedicin\,  
g\sind rate mici de complica]ii, sub 
0,2%. Guttmacher spune c\ aceasta 
nu este, îns\, o solu]ie viabil\ 
oriunde: 17 state interzic folosirea 
serviciilor de telemedicin\ pentru 
avort. 

Grossman e de p\rere c\, într-o 
lume post-Roe, mai mul]i furnizori 
legali de telemedicin\ vor înfiin]a, 
probabil, clinici satelit la periferia 
statelor cu legi permisive, pentru a 
veni în sprijinul femeilor din state-
le vecine unde sunt aplicate m\suri 
restrictive.
":tiu foarte bine ce vreau" 
De ce folosesc atunci femeile 
din SUA un serviciu online din 
Europa?  

"Sunt atât de multe femei care, 
conform legii Roe v Wade, au drep-
tul legal la avort, dar nu au cum s\ 
[i-l exercite," spune Abigail Aiken, 
conferen]iar la catedra de afaceri 
publice a Universit\]ii Texas din 
Austin [i redactor asociat la revista 
BMJ Sexual and Reproductive Health. 
Într-un studiu publicat în 2018, 
Aiken [i colegii s\i au intervievat 
32 de rezidente din SUA care lua-
ser\ leg\tura pe internet cu furni-
zori de avort din afara sistemului 
medical american. Majoritatea erau 
preocupate de costuri, timp [i confi-
den]ialitate. 

O femeie din Louisiana în vârst\ 
de 32 de ani, identificat\ sub nume-
le de Tami, le-a spus cercet\torilor: 
"Locuiesc la o distan]\ de câteva 
ore de o clinic\ [i ar trebui s\ ajung 
la consiliere la ora opt diminea]a [i 
pe urm\ s\ a[tept acolo [apte ore 
ca s\ vorbesc cu un medic [i s\ fac 
o ecografie... M\ vor pune s\ ascult 
b\t\ile inimii, s\ stau la consiliere, 
apoi va trebui s\ m\ uit la un video, 
iar eu simt doar c\ totul e o pier-
dere de vreme. {tiu foarte bine ce 

vreau, dar legile statului fac ca totul 
s\ fie atât de greu." 

Gomperts spune c\ va continua 
s\ le ajute pe paciente, de[i a pri-
mit în martie o scrisoare de aver-
tisment din partea FDA, în care se 
afirma c\ Aid Access viola legile 
SUA facilitând vânzarea unor vari-
ante neautorizate de mifepriston\ [i 
misoprostol. 

Pozi]ia FDA a fost l\udat\ de 
120 de membri ai Congresului în-
tr-o scrisoare care acuza Aid Access 
c\ "pune în pericol vie]ile femeilor 
[i copiilor." {i unii oponen]i ai avor-
tului [i-au exprimat îngrijorarea. 
Într-o declara]ie, Kristan Hawkins 
de la Students for Life of America, 
a numit Aid Access "un dezastru ce 
urmeaz\ s\ se concretizeze." 

Aiken inten]ioneaz\ s\ explore-
ze efectele în rândul clientelor din 
SUA ale Aid Access, a[a cum a stu-
diat rezultatele ob]inute de Women 
on Web, o opera]iune non-profit 
ini]iat\ de Gomperts în 2006, pen-
tru femeile din ]\ri unde avortul 
este, în majoritatea cazurilor, ilegal. 
Într-un studiu cu 1 000 de femei 
din Irlanda de Nord [i Republica 
Irlanda (înainte de a legaliza avor-
tul), 94,7% au declarat c\ au efec-
tuat avorturi f\r\ interven]ii chirur-
gicale, 3% au avut probleme ce au 
necesitat tratament, de genul antibi-
oticelor [i niciuna nu a murit. 

Aiken spune c\, în perioada mar-
tie 2018 – martie 2019, Aid Access 
a primit circa 21 000 de solicit\ri 

de informa]ii din SUA, urmate de 
2 581 de prescrieri pân\ la sfâr[itul 
lui 2018. 

Gomperts spune c\ le îndeamn\ 
pe rezidentele din SUA care o con-
tacteaz\ s\ ob]in\ îngrijiri la ni-
vel local dac\ e posibil. Unul din-
tre motive: o comand\ de pastile 
din India poate dura pân\ la 18 zile 
s\ ajung\ în SUA. Pre]ul cerut de 
ea pentru pastilele prescrise este de 
80  (70 £), dar cele care nu pot 
pl\ti sunt scutite de tax\. 

Un avort medical legal prin mij-
loacele conven]ionale în SUA costa, 
în medie, 535 $ în 2014, dup\ spu-
sele lui Guttmacher. 

Femeile care caut\ pastile pen-
tru avort online pot g\si dincolo de 
ocean farmacii care, f\r\ nicio con-
sulta]ie medical\ prealabil\, vând, 
la diverse pre]uri, medicamentele 
de origine [i calitate necunoscute.

Nu este foarte clar dac\ dac\ 
aceste servicii dep\[esc o linie de si-
guran]\, spune Beverly Winikoff, 
pre[edinte la Gynuity. "Disperarea 
este cea care trage linia," spune ea. 
"Dac\ accesul este limitat, femei-
le vor deveni disperate [i pot încer-
ca orice."

Kim Painter, jurnalist independent, 
Virginia, SUA  
kimpainters@gmail.com 

REPRODUCTIVE HEALTH 
The rise of medical abortions in the US  
A se cita: BMJ 2019;365:l4297

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Poziția FDA a fost lăudată  
de 120 de membri ai 
Congresului într-o  
scrisoare care acuza  
Aid Access că "pune  
în pericol viețile femeilor  
și copiilor."
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Asocierea dintre vaccinarea împotriva virusului gripal pandemic H1N1 din 2009 în timpul sarcinii ;i posibilele consecin’e asupra 
s[n[t[’ii copiilor

 Rata inciden’ei (CI 95%) la 1 000 de persoane ani 
Rezultatul Vaccinare F[r[ vaccinare Variabil[ ajustat[ (CI 95%)*
Astm 30.7 (29.9 - 31.6)  30.6 (30.0 - 31.1)  1.05 (1.02 - 1.09) 
Infec’ii ale tractului respirator superior  130.6 (128.2 - 132.9)  130.0 (128.4 - 131.5)  1.01 (0.98 - 1.03) 
Infec’ii ale tractului respirator inferior  52.5 (51.4 - 53.7)  53.8 (53.1 - 54.6)  0.99(0.95- 1.03) 
Infec’ii gastrointestinale  39.8 (38.9 - 40.7)  42.7 (42.1 - 43.3)  0.94 (0.91 - 0.98) 
Otit[ medie 65.7 (64.3 - 67.1)  63.3 (62.4 - 64.2)  1.03 (1.00 - 1.06) 
Toate infec’iile 288.6 (284.1 - 293.2)  289.7 (286.8 - 292.7)  1.01 (0.98 – 1.03)
Neoplasme 0.30 (0.29 - 0.31)  0.27 (0.26 - 0.28)  1.12 (0.79 - 1.59) 
Tulbur[ri senzoriale  0.27 (0.26 - 0.28)  0.30 (0.29 - 0.30)  0.94 (0.67 - 1.33) 
Folosirea serviciilor medicale de urgen’[ ;i spitalizare 674.7 (666.5 - 683.1)  685.7 (680.2 - 691.2)  0.99 (0.98 - 1.01) 
Boli pediatrice cronice complexe  0.88 (0.85 - 0.91)  0.87 (0.85 - 0.89)  0.98 (0.80 - 1.20) 
Mortalitate la cinci ani  0.50 (0.47 - 0.53)  0.61 (0.59 - 0.63)  0.83 (0.64 - 1.08) 
*Ajustat prin folosirea inferen’ei bayesiene a efectelor tratamentelor. Valorile estimate ar[tate sunt raportul riscurilor, raportul ratelor inciden’ei sau riscul relativ.

cercetare

Întrebarea studiului  Exist[ vreo corela’ie între expunerea 
la vaccinul împotriva virusului gripal H1N1 (pH1N1) 
pandemic din 2009, administrat în timpul sarcinii, ;i 
efectele negative asupra s[n[t[’ii în prima copil[rie?

Metode  Actualul studiu de cohort[ retrospectiv a asociat 
un registru de na;teri popula’ional cu bazele de date 
administrative medicale din provincia Ontario, Canada. 
Au fost inclu;i to’i n[scu’ii vii din noiembrie 2009 pân[ 
în octombrie 2010, copiii fiind monitoriza’i pân[ la 
vârsta de cinci ani pentru a determina ratele morbidit[’ii 
legate de imunitate (boli infec’ioase, astm), f[r[ leg[tur[ 
cu imunitatea (neoplasme, tulbur[ri senzoriale) ;i 
nespecifice (folosirea serviciilor de s[n[tate de urgen’[ 
sau de spitalizare, boli cronice pediatrice complexe), 
precum ;i mortalitatea. 

R[spunsul ;i limitele studiului  Din 104 249 de n[scu’i 
vii, 31 295 (30%) au fost expu;i la vaccinul antigripal 
pH1N1 in utero. Pentru majoritatea efectelor urm[rite nu 

au existat asocieri semnificative cu vaccinarea prenatal[ 
împotriva pH1N1. S-a observat o asociere slab[ cu un risc 
mai mare de astm (riscul relativ ajustat 1,05, interval de 
încredere 95% 1,02-1,09) ;i cu rate mai mici ale infec’iilor 
gastrointestinale (raportul ratei inciden’ei ajustat 
0,94, 0,91-0,98). Rezultatele nu s-au modificat în analizele 
de sensibilitate, îns[ nu poate fi exclus[ explicarea unor 
astfel de asocieri slabe prin prisma factorilor de confuzie 
reziduali. 

Ce aduce nou prezentul studiu  Nu s-a g[sit nicio asociere 
între expunerea la vaccinul antigripal pH1N1 în timpul 
sarcinii ;i majoritatea efectelor posibile asupra s[n[t[’ii 
copiilor pân[ la vârsta de cinci ani. Aceste rezultate sus’in 
profilul siguran’ei vaccinului împotriva virusului gripal 
pandemic H1N1 din 2009.
Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Actuala 
cercetare a fost sprijinit[ de Institutele Canadiene ale Cercet[rii în 
S[n[tate ;i de ICES. Setul de date al studiului nu este disponibil pentru 
public din cauza legisla’iei cu privire la confiden’ialitate. Informa’ii 
despre accesul la planul setului de date ;i codul analitic pot fi ob’inute 
de la autorul corespondent.

Flu vaccination in pregnancy
ORIGINAL RESEARCH Retrospective cohort study
Health outcomes of young children born to mothers who 
received 2009 pandemic H1N1 influenza vaccination during 
pregnancy
A se cita: BMJ 2019;366:l4151 
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4151

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de cohortă retrospectiv

Efectele exercitate asupra sănătăţii 
copiilor de vaccinul împotriva virusului 
gripal H1N1 pandemic din 2009 
administrat mamelor în timpul sarcinii
Walsh LK, Donelle J, Dodds I ;i colab.

Vaccinarea�antigripală�în�timpul�sarcinii
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COMENTARIU  Vaccinarea femeilor gravide salvează vieţi 

Articolul realizat de Walsh [i colegii 
s\i furnizeaz\ date noi despre 
siguran]a pe termen lung a vaccinu-
lui antigripal la copiii expu[i la el 
in utero.1 Rezultatele studiului sunt 
încurajatoare pentru explorarea 
unei probleme atât de complexe. 
În conformitate cu recomand\  rile 
publice din majoritatea ]\rilor, 
politica oficial\ în Anglia este de a 
recomanda tuturor femeilor gravide 
vaccinarea împotriva gripei,2 dar 
nici m\car jum\tate dintre ele nu au 
fost vaccinate în sezonul de grip\ 
2017-2018.3 Situa]ia este similar\ 
ori chiar mai proast\ în Europa [i în 
SUA.4, 5 De ce?

Beneficii bine documentate
Beneficiile vaccin\rii femeilor 
gravide [i copiilor nou-n\scu]i sunt 
bine documentate.6-8 Gripa are 
sechele rare, dar periculoase, iar 
femeile gravide au o vulnerabilitate 
de câteva ori mai mare decât alte 
persoane.4 Dovezile sugereaz\ c\ 
riscul de na[tere a unui f\t mort este 
de asemenea crescut dup\ infec]ie.9 
Vaccinarea femeilor gravide împo-
triva gripei reduce probabilitatea 
infec]iei [i a complica]iilor sale de 
temut.10 

În ciuda acestor beneficii, femeile 
pot avea o team\ de a efectua 
tratamente în timpul sarcinii. Neîn-
crederea în siguran]a vaccinurilor 
este mare în mod special în Euro-
pa [i America de Nord.11 Femeile 
gravide doresc s\ î[i protejeze copiii 
nen\scu]i. Din motive similare, 
unii furnizori de îngrijiri medicale 
ezit\ chiar [i s\ recomande vacci-
narea împotriva gripei la gravide.4 
Posibi litatea efectelor adverse nu 
trebuie s\ fie ignorat\. Femeile 
gravide [i medicii lor au nevoie de 
informa]ii echilibrate [i fundamen-
tate [tiin]ific pentru a face alegeri 
bune în privin  ]a preven]iei efici-
ente. Pân\ în prezent, exist\ pu]ine 
dovezi c\ vaccinarea împotriva 
gripei în timpul sarcinii poate avea 
efecte nocive. De[i este teoretic 

imposibil de dovedit c\ "nu exist\ 
niciun efect nociv" (în orice context 
al st\rii de s\n\tate), studiile despre 
vaccinuri arat\ în mod constant c\ 
vaccinarea gravidelor nu se asoci-
az\ cu cre[terea pe termen scurt a 
efectelor adverse în timpul sarcinii 
sau cu moartea f\tului.12 

Demonstrarea efectelor vaccin\  rii 
în timpul sarcinii asupra s\n\t\  ]ii 
copiilor pe termen mai lung 
necesit\ studii care s\ asocieze 
sarcinile mamelor [i înregistr\rile 
medicale ale copiilor. Studiile de 
bun\ calitate pot examina o gam\ 
larg\ de efecte asupra s\n\t\]ii de-a 

lungul unei perioade de ani de zile 
de monitorizare. Lucrarea realizat\ 
de Walsh [i colegii s\i furnizeaz\ o 
astfel de corelare. Autorii au combi-
nat datele din sistemul de s\n\tate 
canadian privind îngrijirile pre-
natale a 100 000 de femei gravide 
în timpul pandemiei de grip\ din 
2009-2010 cu înregistr\rile medi-
cale ale copiilor lor pân\ la vârsta 
de cinci ani. Efectele poten]iale 
asupra s\n\t\]ii copiilor au inclus 
infec]iile, astmul, cancerul, bolile 
cronice complexe, spitaliz\rile de 
orice cauz\ [i mortalitatea. Doar 
unul dintre ele, astmul în copil\rie, 
a crescut în condi]iile vaccin\rii, dar 
aceast\ asociere a fost mic\ (un risc 
relativ ajustat de 1,05).

Studiile observa]ionale despre 
efectele alegerilor active pentru 

Rezultatul net este evidenta 
lips[ de dovezi cu privire la 
efectele nocive ale vaccin[rii 
antigripale în timpul sarcinii
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s\n\tate pot fi influen]ate de dife-
ren]ele de fond în comportamentul 
pacien]ilor. Femeile preocupate de 
s\n\tate pot s\ aleag\ vaccinarea 
mai frecvent decât altele, dar [i s\ 
solicite mai multe îngrijiri medi-
cale pentru copiii lor dup\ na[tere, 
având ca rezultat înregistrarea unui 
num\r mai mare de diagnostice ale 
acestora. Posibilitatea acestei influ-
en]\ri subliniaz\ cât de impor tant\ 
este pruden]a în interpretarea unor 
asocieri pozitive slabe ca rela]ii 
cauz\-efect. 

Walsh [i colegii s\i au luat câteva 
m\suri pentru a reduce eroarea po-
ten]ial\ determinat\ de diferen]ele 
de fond dintre copiii mamelor 
vaccinate [i ai celor nevaccinate. Ei 
au folosit  metode statistice avan-
sate, incluzând modelele scorului 
de propensitate, pentru a contabili-
za s\n\tatea mamelor [i afec]iu    nile 
legate de sarcin\ ale acestora, 
factorii lega]i de modul de via]\ [i [i 
contextul social.

Garan’ii în plus 
Chiar [i în condi]iile aplic\rii aces-
tor metode, riscul redus de astm a 
persistat. Atunci autorii au efectuat 
o analiz\ a accident\rilor din copil\ -

rie – un efect care, de[i nu e asociat 
cu vaccinarea în sine, poate fi legat 
de solicitarea de servicii medicale 
de c\tre mam\. Raportul ratei inci-
den]ei accident\rilor a fost de 1,03 
– din nou mic [i în concordan]\ cu 
o u[oar\ influen]are a comporta-
mentului. Acest rezultat este util, 
pentru c\ arunc\ mai mult\ în-
doial\ asupra validit\]ii asocierii cu 
astmul [i dovede[te vulnerabilitatea 
sa la influen]ele comportamentale.

Concluzia este o izbitoare lips\ 
de dovezi privind efectele nocive 
ale vaccin\rii antigripale în timpul 
sarcinii. Nu s-a g\sit nicio cre[tere 
a riscului de cancer, infec]ii, tulbu   - 
r\ri de dezvoltare neurologic\, boli 
cronice [i morbiditate sau mor-
talitate global\ la copiii femeilor 
vaccinate. 

Aceasta concord\ cu rezultatele 
altor studii fundamentate pe baze 
mari de date de s\n\tate [i registre 
na]ionale.13-17 Mesajul este clar: vac-
cinarea antigripal\ în timpul sarcinii 
este sigur\ pentru mam\ [i copil, 
conform tuturor dovezilor disponi-
bile. Pentru aceste dovezi în curs de 
acumulare sunt necesare dou\ reac- 
]ii din partea comunit\]ii medicale. 
Fiind cercet\tori, avem datoria s\ 

investig\m fermitatea dovezilor, s\ 
verific\m deficien]ele, s\ analiz\m 
concluziile [i s\ le estim\m întreaga 
contribu]ie. Ca medici c\rora li s-a 
încredin]at s\n\tatea indivizilor [i 
popula]iilor, avem un rol diferit: 
atunci când faptele o permit, avem 
obliga]ia de a ne exprima p\rerea 
deschis, tare [i clar. 

În acest caz, prin vaccinarea fe-
meilor gravide este prevenit un risc 
mic, dar serios, de deces [i morbi-
ditate pentru mam\ [i de moarte a 
f\tului. Teama de a face r\u copilu-
lui este nejustificat\ – copiii nu au 
nici pe departe vreun risc compara-
bil. Mai ales în aceast\ er\ a anxi-
et\]ii "antivaccin" [i a dezinform\ -
rii, este datoria noastr\ s\ o spunem 
clar: vaccinarea femeilor gravide 
salveaz\ vie]i.

Siri E Håberg   
SiriEldevik.Haberg@fhi.no 

Allen J Wilcox 

Detalii despre autori pe bmj.com 

COMMENTARY Vaccination of pregnant 
women saves lives
A se cita: BMJ 2019;366:l4454   
Gāsiţi articolul la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4454 

Întrebarea studiului  Cum variaz[ diferen’a de greutate 
dintre persoanele mai mult sau mai pu’in predispuse 
genetic la obezitate, având în vedere faptul c[ mediul de 
via’[ devine din ce în ce mai obezogen odat[ cu trecerea 
timpului?

Metode  Un studiu de popula’ie de mari dimensiuni din 
Norvegia, cu m[sur[tori repetate ale indicelui masei 
corporale (IMC), a fost urm[rit longitudinal din 1963 
pân[ în 2008, înainte ;i dup[ tranzi’ia la un mediu mai 
obezogen. Au participat în total 118 959 de persoane cu 
vârste între 13 ;i 80 de ani din marea mas[ a popula’iei, 
dintre care peste jum[tate au fost incluse în analize ale 
asocierii, în timp, între predispozi’ia genetic[ ;i IMC de-a 
lungul timpului.

R[spunsul ;i limitele studiului  Persoanele predispuse 
genetic au avut o cre;tere substan’ial mai mare a IMC în 
ultimele decenii. 

CERCETARE ORIGINALĂ  Rezultatele studiului HUNT 

Cuantificarea impactului genelor asupra 
indicelui greutăţii corporale în timpul 
epidemiei de obezitate 
Brandkvist M, Bjørngaard JH, Ødegård RA, Åsvold BO, Sund ER, Vie GA 

Să�înţelegem�epidemia�de�obezitate!�
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De exemplu, la b[rba’i ;i femei în vârst[ de 35 de 
ani, diferen’a estimat[ a IMC între cei mai mult sau mai 
pu’in predispu;i genetic a fost cu aproape o unitate 
IMC mai mare în anii 2000 fa’[ de anii 1960, sugerând 
o interac’iune gen[-mediu. Cu toate acestea, IMC a 
crescut atât la persoanele mai predispuse genetic, cât 
;i la cele mai pu’in predispuse, sugerând c[ mediul are 
în continuare contribu’ia principal[. Un neajuns minor 
al acestui studiu este c[, posibil, persoanele cu un IMC 
mai mare din cohortele cu vârst[ mai înaintat[ s[ fi 
decedat ;i, astfel, s[ fi participat la testarea genetic[ 
într-o mai mic[ măsur[ decât cele care au supravie’uit. 

Ce aduce nou prezentul studiu Folosind un set de date 
comprehensiv, cu cel mai mare e;antion ;i interval 
de vârste ;i de ani de pân[ acum, studiul sugereaz[ 
amplificarea efectului genelor asupra IMC, ceea ce 
contribuie la cre;terea obezit[’ii observat[ în Norvegia 
începând de la mijlocul anilor 1980.
Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Detalii 
privitoare la finan’are în articolul complet de pe bmj.com. Nicio  
surs[ de finan’are sau alte circumstan’e nu prezint[ posibile  
conflicte de interese pentru studiul de fa’[. Datele folosite în acest 
proiect sunt disponibile la cerere, în limite acceptabile, de la  
HUNT Data Access Committee (Comitetul pentru accesarea datelor 
HUNT) ;i Norwegian Institute of Public Health (Institutul Norvegian al 
S[n[t[’ii Publice). 

Understanding the obesity epidemic 
ORIGINAL RESEARCH Longitudinal findings from the  
HUNT Study
Quantifying the impact of genes on body mass index during  
the obesity epidemic
A se cita: BMJ 2019;366:l4067 
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4067 

COMENTARIU  Este esenţială o mai bună înţelegere a diferenţelor între indivizi 

La nivel global, indicele mediu al 
masei corporale (IMC) a crescut, 
în fiecare deceniu din perioada 
cuprins\ între 1980 [i 2008, cu 
0,4 kg/m2 la b\rba]i [i cu 0,5 kg/m2 
la femei.1 Concentrarea aten]iei pe 
modific\rile medii ale IMC a stat 
la baza strategiilor de preven]ie [i 
tratament ale obezit\]ii la nivelul 
popula]iei, fie prin modificarea 
"mediului obezogen",2 fie prin 
promovarea schimb\rilor compor-
tamentului întregii popula]ii – de 
exemplu, prin cre[terea activit\]ii 
fizice3 [i reducerea consumului de 
alimente cu nivel energetic ridi-
cat.4 Oricum, o astfel de abordare 
ignor\ varia]ia substan]ial\ a IMC 

în cadrul unei popula]ii. Se mai pre-
supune, în mod gre[it, c\ varia]ia 
este constant\ în rândul diferitelor 
popula]ii [i de-a lungul timpului.5-7 

Elaborarea [i disponibilitatea 
scorurilor riscului poligenic în 
datele bazate pe popula]ie au dus la 
extinderea substan]ial\ a cercet\  rii 
ce exploreaz\ contribu]ia varia]iei 

genetice [i a  interac]iunii ei cu 
mediile obezogene la epidemia de 
obezitate.2-4 Scorurile riscului poli-
genic sintetizeaz\ mii de variante 
genetice cu capacitate predictiv\ 
în rândul diferitelor tulbur\ri sau 
tr\s\turi.8 Explorarea contribu]iei 
geneticii este motivat\ de nevoia de 
a crea strategii de interven]ie mai 
bine ]intite pentru grupuri specifice 
de popula]ie ori pentru indivizi.

Predispozi’ia genetic[ 
În studiul asociat, Brandkvist [i 
colegii s\i au analizat datele bazate 
pe popula]ie din Norvegia (Studiul 
HUNT) pentru a caracteriza rela]ia 
dintre predispozi]ia genetic\ (scorul 

 

Este pu’in probabil ca o 
concentrare exclusiv[ 
pe strategiile preventive 
pentru întreaga popula’ie s[ 
produc[ un efect sesizabil 
în combaterea epidemiei 
obezit[’ii
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Anul

B[rba’iVârsta 25

Vârsta 35

Vârsta 45

Vârsta 55

Femei

Valoarea estimat[ a indicelui masei corporale (BMI) dup[ cincimea superioar[ (cel mai 
sensibil, cu albastru) ;i cincimea inferioar[ (cel mai pu’in sensibil, cu portocaliu)  
a scorului riscului genetic în func’ie de vârst[ ;i de momentul m[sur[rii, la 31 823 de b[rba’i  
;i 35 482 de femei care au participat la Nord-Trøndelag Health Study în Norvegia

COMENTARIU  Este esenţială o mai bună înţelegere a diferenţelor între indivizi 

riscului poligenic) [i IMC de-a 
lungul timpului, din 1963 pân\ în 
2008.9 Ei au constatat c\ b\rba]ii în 
vârst\ de 35 de ani cu cea mai mare 
predispozi]ie gene tic\ în anii 1960 
aveau un IMC cu 1,20 kg/m2 (in-
terval de încredere 95% 1,03-1,37) 
mai mare decât subiec]ii cei mai 
pu]in predispu[i, fa]\ de 2,09 
(1,90-2,27) kg/m2 în anii 2000. Ei 
atribuie cre[terea diferen]ei în IMC 
(0,89 kg/m2) interac]iunii dintre 
gene [i un mediu din ce în ce mai 
obezogen. Un tipar similar s-a 
observat [i la femei. Autorii subli-
niaz\ de asemenea importan]a mai 
mare a factorilor de mediu, dat\ 
fiind cre[terea semnificativ\ a IMC 

atât în rândul persoanelor predis-
puse genetic, cât [i al celorlalte. Ei 
conchid c\ ar trebui s\ fie aplicate 
strategii la nivelul întregii popula]ii 
pentru a reduce IMC global. 

E posibil, totu[i, s\ fi fost trecute 
cu vederea dou\ aspecte ale ten-
din]elor globale ale IMC. 

În primul rând, cre[terea global\ 
a IMC mediu de-a lungul timpului 
– dup\ cum s-a observat în Norve-
gia – a fost înso]it\ de o dispersie 
mai mare a valorilor acestuia de-a 
lungul timpului în interiorul ]\rilor 
[i între ele.7-11 De exemplu, disper-
sia IMC a crescut cu peste 30% 
în SUA între 1993 [i 2012, înre-
gistrându-se varia]ii între diferite 

subgrupuri: femeile de culoare 
nehispa nice [i cele cu un nivel de 
educa]ie mai sc\zut au prezentat 
cele mai mari cre[teri, atât ale IMC 
mediu cât [i ale dispersiei lui.10 La 
fel, în ]\  rile cu venituri mici [i me-
dii, prevalen]a excesului ponde ral 
[i obezi t\]ii au crescut substan]ial 
în raport cu declinul prevalen]ei 
deficitului ponderal, sugerând per-
sisten]a subnutri]iei al\turi de 
înr\  ut\]irea excesului ponderal [i 
a obezit\]ii în cadrul popula]iilor 
respective.11 

Este important de men]ionat c\ 
[i variabilitatea IMC pare s\ dife-
re sistematic în rândul diferitelor 
subgrupuri, în orice moment dat.12 
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Întrebarea studiului  Care sunt 
prevalen’a, severitatea ;i natura 
prejudiciului evitabil adus pacientului 
în centrele de îngrijiri medicale?

Metode  Au fost efectuate o analiz[ 
sistematic[ ;i o meta-analiz[ 
care au inclus studii cantitative 
observa’ionale. Au fost explorate opt 
baze de date bibliografice (Medline, 
PubMed, PsycINFO, Cinahl ;i Embase, 
WHOLIS, Google Scholar ;i SIGLE) din 
ianuarie 2000 pân[ în ianuarie 2019. 

Doi evaluatori independen’i au extras 
datele ;i au analizat critic studiile. 
Au fost efectuate meta-analize ale 
efectelor aleatorii. Metaregresia cu 
o singur[ variabil[ ;i cu variabile 
multiple a explorat heterogenitatea 
observat[ în analizele principale. 
Efectele centrale studiate au fost 
prevalen’a, severitatea ;i tipurile de 
prejudicii evitabile aduse pacientului 

raportate ca procente ;i intervalele lor 
de încredere 95%.

R[spunsul ;i limitele studiului  Au 
fost incluse 70 de studii bazate pe 
337 025 de pacien’i. Prevalen’a 
grupat[ a prejudiciului evitabil 
adus pacientului în toate centrele 
de îngrijiri medicale a fost de 6% 
(interval de încredere de 95% 

Meta-analiza prevalen’ei cumulate a prejudiciului evitabil adus pacientului în rândul centrelor de îngrijiri 
medicale

Într-un studiu care a modelat varia]ia 
individual\ a IMC ca o func]ie a 
caracteristicilor sociodemografice, 
folosind datele grupate din 57 de 
]\  ri cu venituri mici [i mijlocii, 
femeile mai vârstnice, care aveau 
un nivel socioeconomic mai 
ridicat [i locuiau în zone urbane, 
au prezentat o variabilitate mai 
mare decât grupurile de referin]\ 
respective.12 Diferen]a de varia]ie 
în rândul grupurilor popula]ionale, 
combinat\ cu cre[terea în timp a 
varia]iei în cadrul unei popula]ii 
date, submineaz\ capacitatea noastr\ 
de-a înv\]a ceva relevant prin 
concentrarea exclusiv\ pe mediile la 
nivelul popu la]iei.5, 7 

În al doilea rând, o mare par-
te din cercetarea care evalueaz\ 
contribu]ia IMC la caracteristi-
cile genetice, comportamentale, 
sociale [i de mediu s-a bazat tot 
pe asocieri medii. În studiul efec-
tuat de Brandkvist [i colegii s\i, 

diferen]a de IMC de 2,1 kg/m2 din-
tre b\rba]ii de 35 de ani cu cea mai 
mare predispozi]ie genetic\ [i cei 
mai pu]in predispu[i în anii 2000 
este interpretat\ ca efect al predis-
pozi]iei genetice asupra IMC în 
acest grup.9 Se [tie, îns\, c\ scorul 
riscului poligenic explic\ doar 3-4% 
din varia]ia IMC.8 

La fel, de[i este bine documentat\  
asocierea dintre nivelul socioeco-
nomic [i IMC, s-a constatat c\ 
factorii socioeconomici explic\ 
numai circa 2% din varia]ia IMC în 
rândul popula]iei (interindividual\) 
în ]\   rile cu venituri mici [i medii.13 
De aceea, cea mai mare parte a 
varia]iei IMC r\mâne neexplicat\.13

Heterogenitate substan’ial[
Heterogenitatea substan]ial\ a IMC 
în timp [i în diferite grupuri de 
popula]ie, faptul c\ varia]ia IMC 
se observ\ între indivizi (nu între 
popula]ii) [i incapacitatea noastr\ 

de a explica într-o mai mare m\sur\ 
varia]ia interindividual\ sugereaz\ 
c\ este pu]in probabil ca axarea 
exclusiv\ pe strategiile preventive la 
nivelul întregii popula]ii s\ produc\ 
un efect sesizabil în combaterea 
epidemiei obezit\]ii. 

Cercet\rile viitoare ar trebui s\ 
aib\ ca obiectiv identificarea mai 
clar\ a surselor varia]iei din cadrul 
popula]iei, pentru a documenta 
strategii superioare de îmbun\t\]ire 
atât a s\n\t\]ii popula]iilor cât [i a 
indivizilor. În plus, atunci când se 
stabilesc ]intele optime ale acestor 
strategii este necesar s\ se ia în con-
siderare IMC-ul [i varia]ia medie.

SV Subramanian, profesor
svsubram@hsph.harvard.edu  
Detalii referitoare la autoare pe bmj.com 

COMMENTARY A greater understanding of 
the variation between people is key
A se cita: BMJ 2019;366:l4409  
Gāsiţi articolul la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4409 

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză sistematică şi meta-analiză

Prevalenţa, severitatea 
şi natura prejudiciului 
evitabil adus pacientului 
în centrele de îngrijiri 
medicale 
Panagioti M, Khan K, Keers RN ;i colab.

Prejudicii�evitabile:�să�luăm�măsura�corectă!�

Prevalen’a prejudiciului   Procentajul  Procentajul 
evitabil adus pacientului Nr. cumulat (CI 95%) cumulat (CI 95%)

Global

Departamentul de urgen’[ 

Spitale 

Terapie intensiv[ 

Obstetric[ 

Asisten’a primar[ 

Chirurgie
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de la 5% la 7%). În circa 12% 
dintre cazuri, prejudiciul evitabil 
adus pacientului a constat în 
dizabilitate prelungit[, permanent[ 
sau deces. Medicamentele ;i alte 
incidente legate de tratament 
au reprezentat pân[ la 50% din 
propor’ia prejudiciilor evitabile aduse 
pacientului. Acestea au fost cele 
mai frecvente în unit[’ile de terapie 
intensiv[ ;i de chirurgie ale spitalelor. 
Au existat pu’ine dovezi în asisten’a 
medical[ primar[ ;i în psihiatrie. 
Principalele limite au fost diferen’ele 
mari între centrele medicale, 
modelele cercet[rii ;i metodele de 

evaluare a posibilit[’ii de a evita 
prejudiciul în rândul studiilor.

Ce aduce nou prezentul studiu  S-a 
constatat c[ unul din 20 de pacien’i 
este expus unui prejudiciu evitabil în 
centrele de îngrijiri medicale. Aceste 
rezultate subliniaz[ imperativul 
unor interven’ii pentru a sprijini 
siguran’a medicamentelor ;i 
îmbun[t[’irea calit[’ii în unit[’ile de 
terapie intensiv[ ;i de chirurgie ale 
spitalelor. Cercetarea prejudiciului 
pacientului este foarte necesar[ 
în asisten’a primar[, în psihiatrie, 
în cadrul grupurilor de pacien’i 

vulnerabili ;i în ’[rile în curs de 
dezvoltare.
Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. A se vedea bmj.com 
pentru detalii despre finan’are. Autorii nu au 
conflicte de interese. Nu sunt disponibile date 
suplimentare.

Preventable harm: getting the measure 
right 
ORIGINAL RESEARCH Systematic review 
and meta-analysis
Prevalence, severity, and nature of 
preventable patient harm across medical 
care settings
A se cita: BMJ 2019;366:l4185
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4185

COMENTARIU  Perspectiva pacientului este esenţială pentru detectarea corectă a prejudiciilor, incluzând 
accidentele evitate în ultima clipă

Sistemul de îngrijiri de s\n\tate nu 
e chiar atât de sigur pe cât ar trebui 
s\ fie. La 20 de ani de la publicarea 
valorosului raport To Err is Human,1 
Panagioti [i colegii s\i estimeaz\ c\ 
aproximativ 12% dintre pacien]i înc\ 
mai sufer\, sub diverse forme, preju-
dicii asociate cu îngrijirile medicale, 
din care jum\tate sunt evitabile.2 
Studiul autorilor cita]i ridic\ seri-
oase semne de întrebare cu privire la 
siguran]a pe care o prezint\ siste-
mele de s\n\tate. 

Ce este prejudiciul evitabil? 
Separarea prejudiciului în efecte 
considerate fie evitabile, fie inevita-
bile este un pas necesar în eforturile 
consacrate garant\rii siguran]ei 
pacien]ilor, îns\ în privin]a defini]iei 
prejudiciului evitabil nu exist\ niciun 
consens, nici chiar în rândul clinicie-
nilor experimenta]i.3 Panagioti [i co-
legii s\i definesc prejudiciul evitabil 
ca rezultatul unei cauze identificabile 
modificabile [i ca un eveniment a 
c\rui repetare poate fi preîntâmpi-
nat\ fie prin adaptarea unei proce-
duri, fie prin respectarea fidel\ a 
recomand\rilor. Este o abordare, 
dar cu limite semnificative.

Aceast\ m\sur\ se bazeaz\ pe 
dovezile care coreleaz\ un anume 
proces sau standard de îngrijiri cu 
evitarea prejudiciului. De obicei 

îns\, prejudiciul adus pacientului 
este generat de interac]iunea mai 
multor erori asociate în cadrul 
sistemului, incluzându-le pe cele 
individuale, deficien]ele sistemice [i 
factorii de mediu.4 Un model ce de-
fine[te capacitatea de prevenire prin 
corelarea unui proces identificabil cu 
prejudiciul ar avea mai pu]ine [anse 
s\ surprind\ evenimente provocate 
de erori multiple – incluzând, de 
exemplu, o calitate precar\ a muncii 
în echip\ sau a comunic\rii – [i ar 
putea exagera, în schimb, prejudiciul 
generat de gre[eli individuale. 

În plus, numeroase complica]ii 
sunt doar par]ial evitabile, fiind ast-
fel dificil de separat ceea ce poate fi 
prevenit de ceea ce este inevitabil. 
De pild\, e posibil ca, chiar [i dup\ 
aplicarea profilaxiei tromboembo-
lismului venos (VTE) în întregul 
sistem, ratele evenimentelor de 
VTE, despre care se crede c\ ar pu-
tea fi evitate, s\ nu se amelioreze.5 
În final, dovezile [i îngrijirile se 
schimb\ permanent. Ceea ce este 
considerat prejudiciu inevitabil 
ast\zi ar putea fi evitabil peste cinci 
ani. Defini]iile prejudiciului evitabil 
trebuie s\ fie actualizate continuu.

O m[surare mai bun[
În primul rând, este important\ 
înregistrarea tuturor posibilelor 

riscuri pentru siguran]a pacientului, 
nu doar a evenimentelor adverse. 
Nu toate deficien]ele în privin]a 
siguran]ei provoac\ prejudicii; ele 
sunt, în schimb, incidente "evitate 
în ultimul moment." Cauzele 
principale ale acestora [i ale 
evenimentelor adverse sunt, 
adesea, acelea[i.6 Accidentele 
evitate în ultimul moment sunt, 
îns\, subraportate – ceea ce 
înseamn\ c\ sistemele medicale 
[i furnizorii pierd un important 
prilej de-a în]elege mai bine cum 
poate fi îmbun\t\]it\ siguran]a. 
Avem nevoie de o cultur\ care 
s\ încurajeze ferm raportarea 
con[tiincioas\ a incidentelor evitate 
în ultimul moment, toate acestea 
fiind posibi lit\]i de înv\]are pentru 
personal [i pentru sisteme. 

O a doua strategie esen]ial\ este 
îmbun\t\]irea capacit\]ii de detec-
tare a prejudiciilor în toate centrele 
de îngrijiri medicale. În analiza 
sistematic\ efectuat\ de Panagioti [i 
colegii s\i, 86% dintre studii au fost 
din America sau din Europa [i 78% 
au raportat estim\ri din spitale ori 
din sec]ii de urgen]e. Este esen]ial\ 
ob]inerea mai multor m\  sur\tori 
sistematice ale prejudiciului din 
alte centre, incluzând asisten]a 
primar\, unde cauzele obi[nuite ale 
prejudiciului – de pild\, gre[elile de 
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diagnostic – sunt mai probabile, dar 
mai greu de cuantificat.

O a treia strategie este cre[terea 
implic\rii pacien]ilor [i a publicului 
în identificarea cauzelor prejudi-
ciului evitabil. Majoritatea studiilor 
incluse în sinteza sistematic\ erau 
evalu\ri retrospective ale fi[elor 
medicale, doar câteva fiind bazate 
pe informa]ii raportate de pacien]i. 
Perspectiva pacientului este, îns\, 
esen]ial\. Pacien]ii [i familiile lor 
pot înregistra informa]ii importante 
despre factorii care contribuie la 
prejudiciu, precum lipsa de comu-
nicare, problemele de personal [i 
mediul unde sunt oferite îngrijirile.3 
Explorarea folosirii ulterioare a 
raport\rilor pacien]ilor ar putea 
îmbun\t\]i detectarea diferitelor 
forme de prejudiciu, oferind o nou\ 
metod\ de m\surare în centrele 
în care infrastructura datelor este 
limitat\. 

Studiul realizat de Panagioti [i 
colegii s\i ne aminte[te cât de mare 
este prevalen]a  prejudiciului adus 
pacientului în rândul sistemelor de 
s\n\tate [i, la fel de important, atra-
ge aten]ia asupra faptului c\ acesta 
este, în mare m\sur\, evitabil. 
Eforturile trebuie s\ se concentreze 
în continuare pe îmbun\t\]irea 
abilit\]ii de a cuantifica prejudiciul 
evitabil. Aceasta include adoptarea 
unei culturi care s\ permit\ înregis-
trarea mai sistematic\ a incidentelor 
evitate în ultimul moment, iden-
tificarea prejudiciului în multiple 
centre medicale [i ]\ri, încurajarea 
pacien]ilor s\ ajute la edificarea 
unui sistem de îngrijire a s\n\t\]ii 
sigur [i eficient.

Irene Papanicolas  
I.N.Papanicolas@lse.ac.uk 

Jose F Figueroa  

Detalii referitoare la autoare pe bmj.com 

COMMENTARY Patient perspectives are 
essential for reliable detection of harm, 
including near misses
A se cita: BMJ 2019;366:l4611 
Gāsiţi articolul la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4611 
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Clasificarea companiilor pe baza transparen’ei globale cu privire la studiile clinice pentru medicamentele noi aprobate în 2015

 Compania (sponsorul documenta’iei Scorul studiilor clinice Scorul comunic[rii Scorul studiilor clinice Scorul global al
Nr. categoriei pentru un medicament nou) pe pacien’i (%) datelor (%) din FDAAA* (%) companiei (%) 
1  Roche  100  100  100  100
1  NovoNordisk  100  100  100  100
3  Novartis  98  100  100  99
4  Merck  100  80  100  93
4  BMS  96  80  100  92
6  Pfizer  100  75  100  92
7  Gilead  94  80  100  91
8  Janssen/Johnson & Johnson  85  100  86  90
9  AstraZeneca  86  78  86  83
10  Valeant  76  14  100  63
11  Amgen  46  66  Neaplicabil  56
12  Allergan  43  59  40  47
Mediana (intervalul 
intercuartil)  95 (83-100)  80 (73-100)  100 (93-100)  92 (78-95)
*FDAAA=Food and Drug Administration Amendments Act (Legea privitoare la amendamente a Federa’iei Alimentelor ;i Medicamentelor).

Întrebarea studiului  Este posibil[ 
crearea unei metode de evaluare ;i 
îmbun[t[’ire a comunic[rii datelor 
studiilor clinice de c[tre companiile 
farmaceutice?

Metode  Procedurile de comunicare 
a datelor din 10 ghiduri clinice 
importante au fost adaptate ;i 
perfec’ionate în urma unui proces 
deliberativ al tuturor p[r’ilor 
interesate. Aplicând aceste standarde 
;i altele mai vechi, autorii au realizat 
un studiu transversal, descriptiv, al 
transparen’ei politicilor ;i practicilor 
de comunicare a rezultatelor ;i a 
datelor studiilor clinice în rândul 
unor companii farmaceutice mari 

care aveau medicamente noi 
aprobate, în 2015, de Food and Drug 
Administration (FDA – Administra’ia 
Alimentelor ;i Medicamentelor). 
Sunt prezentate procedurile de 
înregistrare a nivelului companiei, 
a medicamentului ;i a nivelului 
studiului, raportarea rezultatelor, 
publicarea lor ;i comunicarea 
datelor; de asemenea, sunt 
descrise fezabilitatea procedurilor 
;i metoda de clasificare folosit[ 
pentru a îmbun[t[’i modalit[’ile 
de comunicare a datelor de c[tre 
companie.

R[spunsul ;i limitele studiului  
Dintre companiile mari, 25% au 
oferit posibilitatea acces[rii, de 
c[tre investigatorii externi, a datelor 
studiului la nivelul participantului, în 
vederea aprob[rii noilor medicamente 
în concordan’[ cu procedurile 
studiului, ajungându-se la 33% 
dup[ ce companiilor li s-a dat ;ansa 
s[ r[spund[ la scorurile ini’iale. 
Al’i parametri ai transparen’ei 
studiului (înregistrarea ;i dezv[luirea 
rezultatelor) au avut valori mai 
mari: în privin’a documenta’iilor 
depuse pentru medicamente noi 
s-a înregistrat o median[ de 100% 
(interval intercuartil 91-100%) a 
studiilor clinice pe pacien’i, 65% (36-
96%) au raportat rezultatele, 45% (30-
84%) le-au publicat ;i 95% (69-100%) 
au fost disponibile public, într-o 
form[ sau alta în maximum ;ase luni 
de la data aprob[rii medicamentului 

de c[tre FDA. Rezultatele studiilor 
sunt limitate la nivelul companiilor 
mari ;i nu reflect[ evaluarea 
r[spunsurilor lor reale la cererile de 
date.

Ce aduce nou prezentul studiu  
Actualul studiu furnizeaz[ dovezi 
ce atest[ faptul c[ este posibil[ 
utilizarea unei metode de clasificare 
pentru a evalua ;i a îmbun[t[’i 
politicile ;i practicile de comunicare 
a datelor în rândul companiilor mari. 
În ciuda angajamentelor, demn de 
men’ionat, ale unor companii de a 
comunica datele studiilor la nivel de 
participant ;i a bun[voin’ei altora de 
a-;i îmbun[t[’i politicile, multe dintre 
ele mai au înc[ multe de f[cut. 
Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Lucrarea de fa’[ a fost 
realizat[ în cadrul Good Pharma Scorecard, 
finan’at[ de o burs[ de la Laura and John 
Arnold Foundation. Conflictele de interese se 
g[sesc în articolul integral de pe bmj. com. 
Datele sunt disponibile pe pagina de internet a 
Bioethics International  
(https://bioethicsinternational.org/good-
pharma-scorecard/scorecard-methodology/).

ORIGINAL RESEARCH Cross sectional study 
and pilot of a tool to improve company 
practices
Sharing of clinical trial data and results 
reporting practices among large 
pharmaceutical companies
A se cita: BMJ 2019;366:l4217 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4217 

Traducere: Dr. Roxana }ucra

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu transversal şi pilot al unei metode de îmbunătăţire a practicilor companiilor

Comunicarea datelor şi 
rezultatelor studiilor clinice 
şi practicile de raportare 
în rândul companiilor 
farmaceutice mari 
Miller JE, Ross JS, Wilenzick M, Mello MM 
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comentarii
CULOARE PRIMARĂ    Helen Salisbury  

Pacienţii�sunt�cei�mai�buni�profesori

Medicii î[i folosesc o mare parte din timpul pentru con-
sulta]ii dându-le diverse explica]ii pacien]ilor: nu doar 
despre ceea ce ar putea fi în neregul\, ci [i despre ceea 
ce e posibil s\ se fi întâmplat [i cum anume pot decurge 
investiga]iile [i tratamentul. Fluxul de informa]ii nu este, 
îns\, unidirec]ional [i le sunt recunosc\toare pacien]ilor 
mei pentru tot ce m-au înv\]at. 

Unele lucruri sunt destul de simple – de exemplu, cât 
dureaz\ în realitate recuperarea dup\ un traumatism 
musculoscheletic: de obicei, mai mult decât previziuni-
le optimiste din departamentele de urgen]e. Este foarte 
util atunci când vine momentul s\ îi lini[te[ti pe pacien -
  ]ii urm\tori, asigurându-i c\ nu e nimic anormal în fap-
tul c\ um\rul lor nu este mai bine dup\ trei luni [i c\ pot 
spera s\ aib\ parte de o vindecare complet\. 

Câteodat\ se pune mai mult problema s\ ]i se readuc\ 
în memorie ce anume este posibil. {tiu c\ schimbarea 
obiceiurilor poate ameliora s\n\tatea, dar atunci când 
întâlnesc un pacient a c\rui via]\ s-a transformat dup\ ce 
a început s\ alerge sau unul care nu mai are diabet de  
tip 2 dup\ ce a sl\bit, teoria devine realitate. Cu gândul 
la astfel de pacien]i, devin capabil\ s\ le ofer altora sfa-
turi cu toat\ convingerea. 

Îi rog pe pacien]i s\ îmi "povesteasc\ ce s-a întâmplat 
de a fost nevoie s\ mearg\ la spital" nu numai pentru a 
le ar\ta c\ m\ intereseaz\ situa]ia lor [i c\ încerc s\ m\ 
transpun în ea, ci [i pentru c\ doresc cu-adev\rat s\ [tiu, 
putând afla multe lucruri utile din relat\rile lor. E u[or s\ 
"rugine[ti" în asisten]a primar\ [i poate c\ toate cuno[-
tin]ele mele despre ultimele inova]ii din spital sunt mai 
mult tehnice decât practice, mi le-am însu[it doar din re-
viste specializate [i din cursuri actualizate, f\r\ s\ [tiu di-
verse detalii importante. Pot apela la internet, dar ade-
sea este mai util s\-]i întrebi pacientul ce s-a întâmplat de 
fapt. Vreau s\ îi explic urm\toarei persoane programate 
la ce s\ se a[tepte, a[a c\ nu cred s\ existe vreo alt\ surs\ 
mai bun\ a unei explica]ii centrate pe pacient. 

Mai presus de orice altceva, am înv\]at cât\ imprevizi-
bilitate exist\ în medicin\ [i ce mare varietate de reac]ii 
fiziologice [i psihologice apar în consecin]\. Pacien]ilor 
le place s\ aib\ certitudini, dar în aceea[i m\sur\ este 

util s\ po]i sublinia, de exemplu, care este intervalul de 
timp pentru recuperare sau probabilitatea efectelor se-
cundare ale medicamentelor. Uneori le pot da numere [i 
dovezi, dar cel mai des pacien]ii întreab\: "Ce a]i g\sit la 
alt pacient cu acelea[i probleme ca ale mele?" 

Cel mai important lucru pe care l-am înv\]at – dar 
adesea trebuie s\ mi-l readuc în memorie – este, proba-
bil, c\ ac]iunile oamenilor au motive pe care nu le pot 
ghici [i nu le voi [ti dac\ nu îi întreb. Temeri ce pot p\
rea ira]ionale se dovedesc a fi pe deplin justificate când 
explorez istoricul familiei. Neglijarea de sine nu mai este 
atât de ciudat\ atunci când auzi ce responsabilit\]i de 
îngrijire intense are pacientul t\u fa]\ de al]ii. Iar când 
ajung s\ pun astfel de întreb\ri, aflu adesea despre reali-
tatea unor vie]i mult mai grele decât a mea [i despre re-
zisten]a remarcabil\ a pacien]ilor mei.

Helen Salisbury este medic generalist în Oxford    
helen.salisbury@phc.ox.ac.uk 

PRIMARY COLOUR  Helen Salisbury 
Patients are the best teachers
A se cita: BMJ 2019366:l4494

Temeri  
ce pot p[rea 
ira’ionale  
se dovedesc 
a fi pe deplin 
justificate 
când explorez 
istoricul  
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OBSERVAŢII    Daniel Sokol 

Pic,�pic,�pic,�motivaţia�profitului�
Medicii ar trebui s[ se distan’eze de specula’iile comerciale de genul "wellness" 

Cu câ]iva ani în urm\ am fost 
instruit s\ informez un client cu 
privire la legalitatea celor care 
practicau transplantul chirurgical 
de p\r f\r\ a fi medici. Am 
descoperit c\ nu exista nicio lege 
care s\-i interzic\ unei persoane 
neînregistrate, nelicen]iate [i 
necalificate s\ practice majoritatea 
tipurilor de medicin\. 

Acest context legal permisiv a 
contribuit la cre[terea cuantumului 
de proceduri estetice efectuate de 
persoane f\r\ preg\tire medical\, 
precum [i a unui profitabil sector de 
înfrumuse]are [i "wellness" (stare de 
bine). 

Atra[i, probabil, de bani, se 
implic\ în astfel de specula]ii 
comerciale [i unii medici, oferind 
tot felul de tratamente, de la Botox 
la umpluturi pentru penis. 

"Get a Drip" este una dintre 
cele câteva companii din Marea 
Britanie [i SUA care ofer\ perfuzii 
intravenoase [i injec]ii pentru 
"starea de bine". Produsele au 
denumiri ca "perfuzia de petrecere" 
(125 £), "perfuzia de sl\bit" 
(250 £), "perfuzia antiîmb\trânire" 
(200 £) [i "perfuzia de cre[tere a 
p\rului" (200 £). Compania are o 
gheret\ în centrul comercial din 
apropierea locuin]ei mele, unde 
clien]ii pot beneficia de perfuzii cu 
un cocktail de vitamine [i minerale. 
Website-ul include o pagin\ cu 
cele mai frecvente întreb\ri, unde 
se declar\ c\ "echipa de speciali[ti 
în îngrijiri medicale" este alc\ -
tuit\ din medici înregistra]i în 
GMC (General Medical Council 
– Colegiul Medicilor), un asistent 
medical specialist, asisten]i 
medicali generali[ti, un nutri]ionist, 
paramedici [i un tehnician. 

Se subliniaz\ c\ "nu se 
diagnosticheaz\, trateaz\, previne 
sau vindec\ nicio boal\" [i c\ 

"nu exist\ dovezi c\ perfuziile 
[i stimulentele folosite vindec\, 
previn ori trateaz\ vreun tip de 
cancer sau orice alt\ boal\." Se mai 
spune c\ hidratarea intravenoas\ 
poate fi benefic\ pentru oricine "în 
combaterea st\rii de mahmureal\, 
epuizare, oboseal\, lips\ de energie 
sau pentru detoxifiere." 

Oare este bine s\ se implice 
medicii în astfel de specula]ii 
comerciale?

Nu exist[ dovezi de bun[ 
calitate 
Nu îmi fac prea multe griji din 
pricina faptului c\ fie lipsesc 
dovezile de bun\ calitate cu 
privire la beneficiile medicale ale 
perfuziilor intravenoase, fie pre]ul 
lor pare a fi mare în raport cu cel 
al ingredientelor, [i nici chiar din 
cauz\ c\ unii clien]i pot fi indu[i 
în eroare, fiind f\cu]i s\ cread\ c\ 
exist\ beneficii. 

Sunt gata s\ accept c\ perfuziile 
pot oferi unor persoane unele 
avantaje, subiective sau nu, fie 
prin ingredientele din perfuzie, fie 
prin efectul placebo. Pot accepta 
[i faptul c\ riscurile evenimentelor 
adverse sunt relativ reduse dac\ 
perfuziile sunt administrate cu grij\ 
[i sub supraveghere medical\. Sunt 
gata s\ accept [i c\ pre]ul, de[i 
piperat, poate reflecta costurile 
mari legate de personal, de chirie 
[i de alte cheltuieli, precum [i 
nevoia de-a avea un profit. Sunt 
dispus s\ accept [i faptul c\ clien]ii 
pot fi corect informa]i atât despre 
beneficiile incerte cât [i despre 
riscurile reale de apari]ie a unor 
efecte nocive [i c\ pot s\-[i exprime 
liber consim]\mântul cu privire la 
interven]ii. 

Ca specialist în domeniul eticii 
îns\, i-a[ sf\tui pe medici s\ nu se 
implice în a[a ceva. De ce? Pentru 

c\ înjose[te rolul medicului [i ne 
discrediteaz\ profesia. 

Neconfortabil din punct de vedere 
moral 
Cum s-ar sim]i un medic cinstit 
atunci când recomand\, sus]ine, 
administreaz\ ori supravegheaz\ 
o perfuzie de 200 £ pentru 

Un medic care 
promoveaz[ astfel  
de produse s-ar 
îndep[rta prea mult 
de arena hipocratic[ 
în care medicii î;i duc 
b[t[liile împotriva 
bolilor ;i suferin’ei
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"cre[terea p\rului", [tiind c\, dup\ 
toate probabilit\]ile, nu va fi nicio 
cre[tere? B\nuiesc c\ ar avea un 
disconfort moral, deoarece s-ar 
îndep\rta prea mult de arena 
hipocratic\ în care medicii î[i 
duc b\t\liile împotriva bolilor [i 
suferin]ei. 

Pentru medicii întreprinz\tori este 
mare tenta]ia de-a explora limite-
le profesiei lor în c\utarea aurului, 
adesea în industriile ce se dezvolt\ 
rapid, de tip wellness [i estetic\. 
Trebuie s\ opunem rezisten]\ aces-
tui cântec de siren\, fiindc\ sunt în 
joc mize mult mai mari: reputa]ia 

[i integritatea moral\ a medicilor [i 
îns\[i esen]a profesiei medicale.

Daniel Sokol, specialist în etic[ medical[ ;i 
avocat, 12 King’s Bench Walk, Londra  

OBSERVATIONS Daniel Sokol  
The drip, drip, drip of the profit motive 
A se cita: BMJ 2019;366:l4692

OPINIE BMJ    Els Torreele

Soluţie�greşită�în�căutarea�unor�
antibiotice�noi�

În fa]a crizei tot mai mari a 
"superbacteriilor" rezistente 
la antibiotice [i a deficien]e -
lor modelului comer]ului cu 
antibiotice, liderii de opinie au 
cerut solu]ii costisitoare pentru 
pia]\. De[i ace[ti comentatori 
transmit un semnal de alarm\ foarte 
necesar, atât diagnosticul pe care 
îl pun problemei, cât [i solu]iile 
propuse, de a li se oferi companiilor 
farmaceutice recompense de 
miliarde de dolari, rateaz\ ]inta. 

Actualul model comercial 
R&D (research and development 
– cercetare [i dezvoltare) bazat 
pe pia]\ a e[uat în privin]a 
antibioticelor. Acest model – în 
care scopul este de a maximiza 
rentabilitatea financiar\ a 
produselor medicale – a fost 
aplicabil ca urmare a permisiunii 
date companiilor de a solicita pre- 
]uri exorbitante în condi]iile unei 

transparen]e minime ori inexistente. 
A[a s-a ajuns la specularea pre]u -
lui în multe sfere ale s\n\t\]ii, 
cum sunt cele ale cancerului [i 
hepatitei C. Sunt îns\ numero[i 
comentatori care cred c\ singura 
modalitate de a "rezolva" lipsa 
sectorului R&D în domenii mai 
pu]in profitabile, ca acela al 
antibioticelor, este de a încuraja în 
continuare aceste dinamici nes\n\ -
toase. Nu le împ\rt\[im p\rerea. 

De ce s\ l\s\m bursa de valori 
s\ decid\,, în locul clinicienilor [i 
al sistemelor de s\n\tate public\, 
ce noi medicamente salvatoare s\ 
fie create [i s\ devin\ disponibile 
pentru pacien]i? Trebuie gândite 
strategii complet diferite pentru 
realizarea [i furnizarea unor 
antibiotice noi, eficiente – care s\ se 
bazeze pe responsabilitatea public\, 
nu pe stimulentele pentru pie]ele 
comerciale. 

În Analiza Rezisten]ei la 
Antibiotice efectuat\ în Marea 
Britanie în 2016, economistul 
Jim O’Neill a cerut pentru fiecare 
intrare pe pia]\ a unui medicament 
nou o recompens\ de circa un 
miliard $ (800 de milioane £). 
Dup\ trei ani [i-a schimbat, îns\, p\ -
rerea. În]elegând c\ este improbabil 
ca pân\ [i acest tip de stimulent 
financiar s\ dea rezultate, el vrea 
acum s\ exploreze ideea înfiin]\ -
rii unui serviciu public responsabil 

cu antibioticele, printr-o modalitate 
similar\ celei de preluare a unor 
b\nci de c\tre guvern dup\ criza 
financiar\ global\ din 2008. În 
câteva ]\ri func]ioneaz\ un serviciu 
public responsabil cu producerea 
de medicamente, ce ar putea fi 
extins, astfel încât s\ cuprind\ [i 
R&D medical\ de interes public. 

În prezent, mul]i cercet\tori sunt 
interesa]i s\ lucreze într-o organiza -
  ]ie în care se acord\ prioritate 
nevoilor din s\n\tate, nu profitului, 
inclusiv prin surse deschise [i 
ini]iative non-profit. Trebuie s\ 
construim cadrul particip\rii [i 
responsabilit\]ii colective în care 
pot înflori progresele [tiin]ifice. 

Acesta este genul de gândire nou\ 
de care avem nevoie, sprijint\ de 
guverne în]elepte, care s\ preia 
responsabilitatea pentru a face 
fa]\ uneia dintre cele mai mari 
provoc\ri din s\n\tatea global\ la 
ora actual\. Este necesar s\ g\sim 
curajul de-a explora solu]ii radicale 
dincolo de rutina afacerilor, pentru 
c\ medicamentele nu ar trebui s\ 
fie un lux. 

Els Torreele, director executiv,  
MSF Access Campaign 

BMJ OPINION Els Torreele 
Fixing the wrong problem in the search for new 
antibiotics 
A se cita: BMJ 2019;366:107
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VINDECĂTORUL RĂNIT  Clare Gerada

Sfaturi�pentru�o�carieră�împlinită�
în�medicină
Am intervievat recent doi medici pensiona]i, Michael 
[i Bernadette Modell, ambii în jurul vârstei de 80 ani, 
care mi-au fost profesori pe când eram student\ la 
medicin\. 

Îmi amintesc foarte bine prelegerile lor, ca [i 
ata[amentul fa]\ de Kentish Town Health Centre, 
unde Michael era partener. Erau uria[i în specialit\]i - 
le lor: Michael era profesor de medicin\ general\, iar 
Bernadette [i-a f\urit o carier\ prin crearea specialit\]ii 
pe care o cunoa[tem acum sub numele de genetic\ 
clinic\. Au stimulat nu numai interesul meu, ci [i pe cel 
al unei întregi genera]ii de studen]i [i de medici tineri 
care s-au preg\tit la University College Hospital. 

I-am întrebat pe amândoi despre experien]ele lor în 
medicin\, care au fost – a[a cum ar fi [i ast\zi – pline 
de dificult\]i. Bernadette a povestit cât de greu a fost s\ 
ob]in\ o burs\ în academie, fiind femeie. Michael [i-a 
amintit cât de dificil a fost s\ conving\ universitatea 
s\ extind\ instruirea de medicin\ general\ de numai 
o jum\tate de zi, înghesuit\ între un drum la b\ile 
publice [i unul la centrul de deparazitare. Amândoi 
au vorbit despre sacrificii, în special în privin]a 
securit\]ii financiare [i a vie]ii de familie. Cu toate 
acestea, au privit cu drag în urm\ la carierele [i vie]ile 
lor minunate, privilegiate [i împlinite. 

În aceea[i s\pt\mân\ în care m-am întâlnit cu familia 
Modell am ]inut o prelegere unui grup de consultan]i 
numi]i de curând în func]ie, care participau la un 
curs despre "supravie]uire [i reu[it\". Unii dintre cei 
afla]i în sal\ aveau o privire cam îngrijorat\ la gândul 
c\ îi a[teptau înc\ 30 de ani de munc\ în medicin\, 
întrebându-se cum vor putea s\ fac\ fa]\ presiunilor, 
stresului [i evenimentelor inevitabile din via]a lor. 

Mi-au cerut sfaturi ca s\ poat\ supravie]ui în profesia 
lor. M-am gândit la asta din propria mea perspectiv\. 
Norocul a jucat un rol important. De exemplu, am avut 
copii s\n\to[i (sau care, cel pu]in, erau bolnavi doar 
în weekenduri), am avut parte de sprijin în c\snicie [i 
am locuit în apropierea serviciului. E nevoie îns\ de 
mai mult decât noroc pentru a avea o carier\ împlinit\, 
ceea ce în mare m\sur\, ]ine de noi. 

Dac\ ai în jur colegi entuzia[ti care gândesc la fel ca 
tine, vei avea sentimentul c\ totul "este posibil". Este 
important s\ înfiin]a]i un grup de sprijin reciproc, în 
care pute]i s\ v\ împ\rt\[i problemele [i necazurile [i 
s\ v\ l\rgi perspectiva asupra dificult\]ilor. Pe mine 
m-au ajutat banii de rezerv\ (în special la început, 
când cheltuiam cea mai mare parte a venitului nostru 

disponibil pe cur\]\torii, gr\dini]e pentru copii 
[i mâncare fast food) [i acceptarea sentimentului 
permanent de vin\ pe care îl ai atunci când încerci s\ 
împaci via]a de familie cu cariera profesional\. Am 
înv\]at c\ varietatea este realmente condimentul vie]ii 
[i c\ ar trebui s\ caut întotdeauna posibilit\]ile pe care 
le ofer\ medicina.

So]ii Modell au avut o carier\ împlinit\, în ciuda 
nenum\ratelor presiuni la care au fost supu[i. Date 
fiind dificult\]ile din prezent, m\ întreb dac\, în anul 
2049, noii consultan]i pe care i-am întâlnit recent se vor 
gândi [i ei cu duio[ie la trecut [i vor spune c\ au avut 
cea mai bun\ meserie din lume. Sper c\ da.

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

WOUNDED HEALER  
Tips to thrive in medicine
A se cita: BMJ 2019;365:l4354

E nevoie  
de mai mult  
decât  
de noroc 
pentru a 
avea  
o carier[  
împlinit[, 
ceea ce,  
în mare  
m[sur[,  
’ine  
de noi
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inegalit\]ii sociale [i a 
distrugerii mediului, care 
contribuie substan]ial la 
cre[terea poverii maladiilor 
netransmisibile, precum 
boala cardiovascular\, 
afec]iunile respiratorii cronice 
[i diabetul.2-4 

Cele 17 obiective sustenabile 
de dezvoltare (SDG) adoptate 
de conduc\torii lumii în 
septembrie 2015 arat\ c\ 
bun\starea omenirii depinde 
de reducerea inegalit\]ii sociale 
[i protec]ia mediului. Un studiu 
recent a ar\tat c\ sectorul 
medical global are un rol 
crucial în îndeplinirea SDG [i, 
implicit, în realizarea viziunii 
complexe a s\n\t\]ii, ce a stat 
la baza stabilirii obiectivelor 
res pective.5 Concluzia a fost c\ 
asisten]a medical\ este sectorul 
cel mai important pentru 
îndeplinirea a [ase din cele 
17 obiective, incluzându-le pe 
cele legate de s\r\cie, educa]ie 
[i munc\, dar se situeaz\ [i în 
rândul primelor trei sectoare cu 
rol definitoriu pentru alte [apte 
obiective [i este citat\ mai des 
decât oricare altul.5 

Lu\m în considerare modul 
în care asisten]a medical\ 
accentueaz\ inegalitatea 
social\ [i provoac\ distrugerea 
mediului [i prezent\m 

În ultimele câteva decenii 
lumea a progresat substan]ial 
în sfera s\n\t\]ii: s-a ob]inut o 
îmbun\t\]ire enorm\ a speran -
  ]ei de via]\ [i a mortalit\]ii 
infantile [i s-au f\cut multe 
descoperiri importante în 
domeniul tratamentelor. 
De[i progresul nu a avut o 
distribu]ie uniform\, unele din 
cele mai mari îmbun\t\]iri s-au 
înregistrat în ]\  rile cu cele mai 
dificile probleme în domeniul 
s\n\t\]ii.1 

În acela[i timp îns\, sectorul 
medical contribuie la men]
inerea unei st\ri proaste de 
s\n\  tate prin accentuarea 

exemple de organiza]ii sanitare 
care fac eforturi pentru ca 
oamenii s\ tr\iasc\ s\n\ -
to[i în comunit\]i echitabile 
[i puternice pe o planet\ 
sustenabil\.

Energie ;i produc’ie  
durabile 
Schimbarea climei a devenit 
rapid un factor determinant 
esen]ial al morbidit\]ii [i 
mortalit\]ii globale, care – 
potrivit estim\rilor f\cute de 
Banca Mondial\ – ar putea 
exacerba inegalit\]ile existente 
în s\n\  tate prin readucerea 
într-o stare de s\r\cie extrem\, 
pân\ în 2030, a peste 100 de 
milioane de oameni.6 Un alt 
studiu recent estimeaz\ cu 
pruden]\ c\, pân\ în 2099, 
schimbarea climei va duce 
la cre[terea mortalit\]ii cu 
35/100 000 sau cu 3,9 milioane 
de vie]i pe an, cel mai grav 
afectate fiind regiunile cu 
venituri mici pe cap de 
locuitor.7 

De[i multe ]\ri nu au f\cut o 
evaluare complet\ a contribu-
  ]iilor sectoarelor lor sanitare 
la schimbarea climei, NHS 
estimeaz\ c\, în Anglia, acest 
sector produce 39% din 
totalul emisiilor de gaze de 
ser\ din sectorul public.3 În 

ANALIZĂ

Îngrijirea�sănătăţii�poate�
ajuta la vindecarea 
comunităţilor...�şi� 
a planetei
Progresele în s[n[tate sunt subminate de impactul sectorului medical 
asupra inegalit[’ii sociale ;i a mediului, dar situa’ia se poate schimba, 
sus’in Damon Francis ;i colegii s[i

Atunci 
când apare 
pe pia’[ 
un vaccin 
nou exist[ 
o anume 
incertitudine 
în leg[tur[ 
cu profilul 
lui de 
siguran’[ 

MESAJE ESENŢIALE

• Inegalitatea social[ ;i distrugerea mediului 
înconjur[tor au ca efect curmarea multor vie’i ;i 
degradarea substan’ial[ a s[n[t[’ii 

• Sectorul sanitar contribuie la aceste prejudicii, 
care îi submineaz[ eforturile de a îmbun[t[’i 
s[n[tatea oamenilor

• Pentru a combate efectele nocive, cadrele 
medicale ;i organiza’ile sanitare trebuie s[ 
adopte un obiectiv mai generos, concretizat în a 
avea oameni s[n[to;i, care tr[iesc în comunit[’i 
armonioase ;i puternice, pe o planet[ ce poate fi 
sus’inut[ 

• Exemplele demonstreaz[ capacitatea sectorului 
sanitar de a ob’ine rezultate la toate cele trei 
niveluri
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Caseta 1 | REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE DE SERÃ

Sistemul de s[n[tate Gundersen11 
Aceast[ organiza’ie sanitar[ non-profit cu sediul în Wisconsin, SUA, era dependent[ 
integral, în 2006, atât de c[rbune, pentru electricitate, cât ;i de gazele naturale, 
pentru înc[lzirea spa’iilor de folosin’[. Compania a recunoscut c[, prin utilizarea 
combustibililor fosili, contribuia la problemele de s[n[tate respiratorii ale comunit[’ii 
;i afecta bunul mers al economiei locale, m[rind ;i costurile serviciilor medicale.
Gundersen ;i-a stabilit ca obiectiv s[ devin[ primul sistem de s[n[tate din SUA 
înc[lzit, r[cit ;i alimentat de energie regenerabil[ proprie.

În urm[torii câ’iva ani a participat la finan’area unei game variate de proiecte de 
folosire a energiei curate în comunitate. Sub îndrumarea unor audituri efectuate 
de o  companie local[ de aer condi’ionat, Gundersen a investit dou[ miliarde $ 
(1,6 milioane £) în demersurile menite s[ limiteze consumul de energie, pentru ca 
ulterior s[ ajung[ la economisirea a 1,2 milioane $ pe an. Printre partenerii regionali 
care s-au implicat în finan’area a dou[ centrale eoliene s-au aflat o mare companie 
privat[ de construc’ii ;i o cooperativ[ de ferme pentru produse organice. 

Ca partener în aceast[ colaborare, guvernul regional a contribuit cu gaz ob’inut 
din groapa de gunoi local[, pe care Gundersen l-a folosit la înc[lzirea, alimentarea 
;i r[cirea unui campus ambulatoriu cu 1 200 de angaja’i. De la câteva fabrici de 
cherestea au fost achizi’ionate resturi de lemn de esen’[ tare, neexploatate înainte, 
pentru a alimenta un boiler de biomas[ de ultim[ genera’ie ;i a asigura astfel c[ldur[, 
alimentare ;i capacitate de sterilizare.

Gundersen ;i-a redus cu peste 90% emisiile de particule în suspensie ;i de gaze 
de ser[, a economisit bani ;i a impulsionat economia local[. În fiecare an, sistemul 
beneficiaz[ de multe zile de independen’[ energetic[, oferind ;i o protec’ie fa’[ de 
fenomenele meteorologice extreme, când re’eaua poate ceda. 

În plus, aceste eforturi au înt[rit colaborarea companiei Gundersen cu partenerii 
locali pentru obiectivul comun al îmbun[t[’irii st[rii de s[n[tate ;i economice a 
comunit[’ii, prin solu’iile g[site la schimbarea climei servind ca model pentru sistemul 
sanitar. 

Region Stockholm12 

Region Stockholm, o autoritate sanitar[ local[ care este ;i unul dintre cei mari furnizori 
de îngrijiri medicale din Europa, a avut mai multe ini’iative de combatere a schimb[rii 
climei ;i a de;eurilor sanitare nocive. 

În 2004 a montat, la Karolinska University Hospital, o instala’ie pilot care 
descompune oxidul nitric – un gaz folosit în mod obi;nuit în medicin[, cu un impact de 
înc[lzire global[ de 300 de ori mai mare decât cel al dioxidului de carbon, contribuind 
;i la diminuarea stratului de ozon – în azot ;i oxigen, f[r[ efecte nocive. Instala’ia a 
fost prima de acest fel din lume, iar programul s-a extins de atunci la scara tuturor 
spitalelor din regiune. 

În zon[ se fac ;i eforturi în direc’ia reducerii emisiilor de substan’e active din 
produc’ia farmaceutic[, cerându-li-se furnizorilor s[ aplice proceduri de monitorizare 
;i control ale scurgerilor ;i emisiilor nocive. În plus, consiliul a încorporat, într-un 
formular pentru medicamente cunoscut sub numele de Wise List (Lista în’eleapt[), date 
referitoare la efectul produselor farmaceutice asupra mediului, ceea ce a generat un 
nou beneficiu, concretizat în sc[derea costurilor aferente îngrijirilor medicale. 

Wise List este folosit[, în principal, de c[tre furnizorii de asisten’[ medical[ primar[ 
din regiunea Stockholm, iar aderen’a la formularul pentru medicamente este  
ridicat[.12 

Healthy Families din Noua Zeeland[13 

Organiza’ia "Healthy Families" (Familii s[n[toase) a fost înfiin’at[ de  
Ministerul S[n[t[’ii din Noua Zeeland[ pentru a preveni bolile cronice printr-o  
strategie complex[ ;i coordonat[, sub conducerea reziden’ilor comunit[’ii. 

În Auckland, o zon[ urban[ cu circa 1,6 milioane de locuitori, în urma unei ini’iative 
de colaborare cu comunitatea Sikh pentru exploatarea de;ertului în vederea producerii 
de hran[ ;i plantarea de pomi fructiferi, s-a descoperit c[ în aceast[ comunitate 
exista obiceiul de a distruge ’es[turile folosite în ritualele religioase în incineratoare, 
conducând la poluarea aerului ;i  emisii de gaze de ser[. 

În parteneriat cu Healthy Families ;i cu alte organiza’ii, au creat un program pentru 
a împ[r’i ‘es[turile cu comunit[’ile care le pot refolosi. Începând din decembrie 2017, 
femeile din comunit[’ile Samoan, Tongan, Maori ;i Cook Islands, împreun[ cu alte 
organiza’ii bazate pe comunitate din Auckland, recicleaz[ produse ce furnizeaz[, 
pentru sute de familii, un venit suplimentar ;i beneficii asociate s[n[t[’ii. 

Pe lâng[ beneficiul economic pentru comunitate, evitarea inciner[rii sau a arunc[rii 
la groapa de gunoi previne echivalentul a 3,6 tone de emisii de CO2 pe an – echivalentul 
scoaterii din trafic a 2,5 ma;ini în Auckland.13
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SUA, asisten]a medical\ are o 
contribu    ]ie de 9% din emisiile 
globale de gaze de ser\.2 

Al\turi de schimbarea climei, 
poluarea [i de[eurile toxice 
amenin]\ serios s\n\tatea [i 
durabilitatea, în special în 
comunit\]ile cu venituri mici. 
Banca Mondial\ estimeaz\ c\ 
23% dintre decesele copiilor 
din India ar putea fi atribuite 
polu\rii, ceea ce înseamn\ c\ 
aproximativ 350 000 de copii 
cu vârsta sub cinci ani mor în 
fiecare an ca urmare a polu\rii 
aerului, contamin\rii apei sau 
altor probleme similare.8 

Din p\cate, sectorul medical 
are o contribu]ie semnificativ\ 
la morbiditatea [i mortalitatea 
determinat\ de poluare. Un 
studiu a estimat c\ efectele 
indirecte pentru s\n\tate 
provocate de emisiile din 
sectorul medical sunt propor -
  ]ionale cu impactul erorilor 
medicale evitabile asupra  
s\n\t\]ii.9 

Din ce în ce mai mult, 
organiza]iile sanitare de toate 
dimensiunile aplic\ strategii 
pentru limitarea efectelor 
lor nocive asupra mediului 
(caseta 1). Prin trecerea 
la energia regenerabil\ [i 
restrângerea de[eurilor, 
organiza]iile sanitare pot 
reduce emisiile gazelor de 
ser\ [i poluarea, contribuind 
la cre[terea angaj\rilor în 
sectorul energiei regenerabile 
[i ob]i nând mari economii 
financiare.10

Sisteme alimentare  
puternice 
Agricultura [i produc]ia de 
alimente pot distruge mediul 
prin folosirea extensiv\ a 
pesticidelor, iar lucr\torii de la 
ferme sunt expu[i la chimicale 
toxice asociate cu cancerul, 
cu defectele congenitale [i cu 
leziunile neurologice.

Alimentele procesate nes\ -
n\  toase au contribuit la o 
cre[tere substan]ial\ a obezit\   -
  ]ii [i bolilor netransmisibile 

în întreaga lume. Produc]ia 
industrial\ de carne influen- 
]ea   z\ considerabil fenomenul 
rezisten]ei la antibiotice, 
care genereaz\ în Europa 
morbiditate [i mortalitate 
la o scal\ similar\ cu gripa, 
tuberculoza [i HIV combinate, 
preconizându-se ca, în deceniul 

urm\tor, s\ aib\ loc o substan    - 
]ial\ cre[tere a costurilor 
pentru îngrijirile medicale 
implicate. Multe spitale 
contribuie la apari]ia unor 
astfel de probleme, servind 
pacien]ilor hran\ generatoare 
de boli asem\n\toare celor pe 
care le trateaz\, prin calitatea 

Caseta 2 | PRODUCEREA DE HRANÃ MAI BUNÃ 

Vienna Hospital Association  
(Asocia’ia Spitalelor din Viena) 
Grupul format din 11 spitale, nou[ centre de geriatrie ;i 
;ase centre de îngrijire pe termen lung trateaz[ anual  
400 000 de pacien’i interna’i ;i 3,5 milioane în 
ambulatoriu ;i serve;te 30 000 de mese pe zi. 

Ca urmare a politicii de achizi’ii ecologice a Vienei, 
peste 30% din toate ingredientele servite în cadrul 
grupului sunt organice, majoritatea provenind de la 
furnizorii locali. Se serve;te mai pu’in[ carne ;i mai mult ap[ de robinet decât 
îmbuteliat[. 

Strategia de achizi’ionare a hranei în sectorul sanitar este integrat[ în planul 
de ac’iuni pentru clim[ al ora;ului, care solicit[ ca, pân[ în 2020, s[ se ajung[ la 
o reducere cu 50% a emisiilor de gaze de ser[ pentru produsele procurate. Prin 
aceast[ strategie integrat[, sistemul spitalicesc are mai mult[ grij[ de pacien’ii 
s[i, creând condi’ii de alimenta’ie s[n[toas[, sprijinind agricultura durabil[ ;i 
atenuându-;i impactul asupra climatului.17

Caseta 3 | CASE :I CARTIERE SÃNÃTOASE 

Chagas Ecohealth23 
Chagas Ecohealth este o colaborare a reziden’ilor din comunitate, 
a ministerelor s[n[t[’ii, a cercet[torilor ;i a altor parteneri , care 
î;i propune s[ elaboreze o strategie pentru oprirea r[spândirii bolii 
Chagas în America Central[, folosind o strategie bazat[ pe ecologia 
local[ ;i pe solu’ii ini’iate de comunitate pentru rezolvarea 
problemelor. 

Circa 40 000 de cazuri noi de boal[ Chagas apar în fiecare an 
în întreaga lume; doar în Guatemala, patru milioane de oameni prezint[ riscul de-a o transmite prin 
insecte triatomine ("gândacii s[rutului"). Strategiile tradi’ionale de prevenire a transmisiei s-au 
bazat pe stropirea locuin’elor cu insecticide, care este costisitoare, nociv[ pentru mediu ;i are efecte 
de scurt[ durat[. O interven’ie mixt[ aplicat[ în Guatemala a ar[tat c[ îmbun[t[’irile ’intite ale 
locuin’elor, prin valorificarea for’ei de munc[ ;i a materialelor locale, au redus substan’ial nivelul 
infest[rii cu triatomine, iar efectele au fost de durat[. Interven’ia a contribuit ;i la ob’inerea altor 
beneficii pentru s[n[tate ;i pentru activitatea economic[ local[, precum ;i la reducerea folosirii 
substan’elor ce d[uneaz[ mediului.23 

Nationwide Children’s Hospital24 
În parteneriat cu Community Development for All People (CD4AP 
– Dezvoltarea comunit[’ii pentru to’i) ;i cu alte grupuri din 
Columbus, statul american Ohio a creat o interven’ie pentru 
îmbun[t[’irea condi’iilor de locuit într-un cartier ce fusese 
dezavantajat de-a lungul timpului prin segregare rasial[ 
sistematic[ ;i excludere economic[. Pentru a realiza interven’ia, 
Nationwide Children’s Hospital (Spitalul Na’ional al Copiilor) 
a oferit peste un sfert din investi’ia de 22,6 de milioane $ 
a partenerilor din comunitate, iar CD4AP a contribuit cu o 
reprezentare puternic[ a reziden’ilor, mul’i fiind fo;ti pacien’i ai 
spitalului. 

Împreun[, partenerii au renovat cl[diri, au construit locuin’e noi ;i au creat programe pentru a se 
asigura c[ acestea sunt accesibile pentru poten’ialii chiria;i. 

Primele rezultate includ reducere, de la 25% to 6%, a ratei de locuri libere (principala grij[ a 
reziden’ilor), cre;terea asociat[ a ratelor de absolvire a ;colii ;i limitarea omuciderilor, fiind a;teptate 
îmbun[t[’iri suplimentare ale s[n[t[’ii pe termen lung.24
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nutri]ional\ slab\ [i metodele 
de produc]ie neviabile.14-16 

Unele organiza]ii sanitare 
au început s\ îmbun\t\]easc\ 
atât hrana oferit\ pacien]ilor 
cât [i sistemele ce o produc. În 
organiza]iile respective, "hrana 
este tratat\ ca un medicament" 
– prin prescrierea de fructe [i 
legume, oferirea de cursuri de 
g\  tit [i integrarea altor metode 
ingenioase de alimenta]ie s\  -
n\  toas\ cu îngrijirile clinice. 
Ele folosesc [i puterea de 
cump\  rare pentru a sprijini 
agricultura local\, durabil\ 
în comunit\]ile pe care le 
servesc, construind medii cu 
hran\ s\n\  toas\ [i contribuind 
la sisteme de alimenta]ie mai 
s\n\toase [i la pie]e garantate 
pentru produc\torii viabili 
(caseta 2).17

Case ;i cartiere  
s[n[toase
Locul în care tr\iesc oamenii 
este, probabil, cel mai 
important factor determinant 
al s\n\t\]ii lor. Diferen]e 
izbitoare ale st\rii de s\n\tate 
între cartiere aflate la mic\ 
distan]\ unele de altele au 
fost consemnate în ]\rile cu 
venituri mari [i mici din cauza 
distribu]iei inechitabile de 
putere, bani [i resurse.18 

Riscurile pentru s\n\tate 
existente în mediul casnic 
reprezint\ o cauz\ major\ 
de probleme medicale. Ele 
includ r\niri, expunere la 
substan]e chimice, mucegai 
[i umezeal\, d\un\tori [i 
infest\ri, lipsa accesului la 
ap\ [i canalizare, sursele de 
poluare din vecin\tate [i 
protec]ia necorespunz\toare 
fa]\ de intemperii.19 

Cu toate acestea [i în ciuda 
rezultatelor remarcabile 
ce pot fi ob]inute prin 
concentrarea resurselor 
din s\n\tate pe asisten]a 
primar\ din cartiere, o mare 

parte din sectorul sanitar 
continu\ s\-[i concentreze 
activit\]ile în spitale [i clinici 
de specialitate situate la mare 
distan]\ de aceste zone [i de 
problemele lor.20 Ini]iativele 
globale pentru cre[terea 
investi]i ilor în condi]iile de 
via]\ din comunitate care 
determin\ starea de s\n\tate 
au întâmpinat, adesea, opozi]ia 
unor interese puternice din 
partea firmelor de asigur\
ri de s\n\tate [i a organiza]i-
ilor profesionale din sectorul 
sanitar.4 

Recunoscând c\ s\n\tatea 
este determinat\ de mediul 
de acas\ [i din comunitate, 
organiza]iile sanitare aplic\ 
noi strategii, centrate pe 
ceea ce se petrece în afara 
clinicilor [i spitalelor [i pe 
cauzele fundamentale ale 
bolilor, ob]inând în unele 
cazuri [i beneficii financiare 
pe termen scurt. Aceste 
strategii sunt conduse frecvent 
de organiza     ]ii ale pacien]ilor 
[i de lideri ai comunit\]ii, 
implicând asisten]a primar\ 
local\, precum [i tehnici 
de achizi]ii, angajare a 
personalului [i investi]ii care 
sprijin\ ameliorarea st\rii 
de s\n\tate în comunit\]ile 
dezavantajate (caseta 3).21, 22

Concluzie
În eseul s\u din 1981, 
"Solving for Pattern" ("Solu]ii 
pentru sistem"),25  Wendell 
Berry, scriitor, activist social 
[i ecologist, discuta despre 
o provocare remarcabil 
de similar\ celei cu care 
ne confrunt\m în prezent 
în domeniul s\n\t\]ii. El a 
consemnat c\, de[i au rezolvat 
unele dintre problemele 
produc]iei de alimente, 
metodele industriale au 
produs "efecte secundare" atât 
de nocive, încât amenin]au 
supravie    ]uirea fermierilor. El 

a propus ca fermierii [i al]ii 
s\ se concentreze pe o solu]ie 
biologic\, nu industrial\ – 
o solu]ie ce pornea de la 
recunoa[terea planetei ca 
un întreg ale c\rui p\r]i sunt 
interdependente. 

Organiza]iile au o 
responsabilitate fa]\ de 
societate [i de mediu, care nu 
se limiteaz\ strict la sfera de 
interes a scopului lor principal, 
iar sectorul sanitar nu face 
excep]ie. Date fiind diferitele 
moduri în care organiza]iile 
sanitare afecteaz\ s\n\tatea, 
ar trebui s\ urm\rim trei 
direc]ii: de-a avea oameni s\n\ -
to[i, care tr\iesc în comunit\]i 
armonioase [i puternice, pe o 
planet\ ce poate fi sus]inut\. 
Exemplele prezentate aici 
arat\ c\ este posibil.
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LA ZI ÎN PRACTICA CLINICĂ  

Sifilisul
Patrick O'Byrne,1, 2 Paul MacPherson3 

Ce anume ar trebui să mă avertizeze cu 
privire la acest diagnostic? 

Deși sifilisul produce simptome tranzitorii 
(caseta 1), diagnosticul ar trebui să fie luat în 
considerare la orice pacient activ sexual cu 
leziuni sau erupții cutanate genitale.16 18 

Sifilisul primar – Pacienții cu sifilis primar 
au un șancru la locul inoculării – tipic, un 
ulcer solitar, nedureros, indurat, neexudativ 
(fig. 1).17, 19 Adesea apare pe gland, corona, 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Rata incidenței sifilisului a crescut substanțial în întreaga lume, 
afectând mai ales bărbații care au contacte sexuale cu alți bărbați și 
persoanele infectate cu HIV 

• Suspectați sifilisul la orice pacient activ sexual cu leziuni ori cu 
erupții cutanate în zona genitală 

• Sifilisul primar se prezintă, tipic, ca un ulcer genital nedureros, 
indurat (șancru), dar această prezentare are o sensibilitate de 
numai 31%; leziunile pot fi dureroase, multiple și extragenitale 

• De obicei, diagnosticul este bazat pe serologie, folosindu-se o 
combinație de teste treponemice și netreponemice; sifilisul rămâne 
sensibil la benzatin penicilina G 

• Stadializarea sifilisului este importantă pentru că reprezintă baza 
managementului (tratamentul, răspunsul așteptat la tratament, 
perioadele de monitorizare a pacientului și controlul partenerului) 

• Pacienții cu sifilis trebuie să fie testați pentru HIV, gonoree și 
Chlamydia

1School of Nursing, University of Ottawa, Ontario, Canada 
2Sexual Health Clinic, Ottawa Public Health, Ontario 
3Division of Infectious Diseases,  
Ottawa Hospital General Campus, Ontario 
Coresponden’a la: P O'Byrne  
patrick.obyrne@uottawa.ca

educaţie

Provocat de bacteria Treponema pallidum,1, 2 sifilisul 
se transmite prin contactul direct (de obicei, sexual) 
cu leziunile infectate ale mucoasei. Atunci când 
pacienții au bacteriemie sunt infecțioase și alte 
fluide ale corpului. Având o infectivitate de până la 
10-30% per contact sexual sau 60% per relație,3 ratele 
sifilisului au crescut cu 300%, în multe țări vestice, din 
anul 2000 până în prezent.4-7 Majoritatea infecțiilor 
implică bărbați care au relații sexuale cu alți bărbați, 
dar apar și în rândul persoanelor cu parteneri de 
sex opus.4-7 Pe lângă problema creșterii incidenței, 
sifilisul poate provoca și complicații precum pierderea 
ireversibilă a vederii, așa că este improtant ca infecția 
să fie recunoscută de către clinicienii din asistența 
primară.8-10 

Fig. 1 | Șancru (rană) pe penis provocat(ă) de sifilis

Fig. 2 | Eruptie cutanată 
asociată cu sifilisul secundar 

Fig. 3 | Condiloma lata în 
sifilisul secundar
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erupția la nivelul palmelor sau al tălpilor 
(11-70%). Mai pot apărea leziunile mucoase 
(fig. 3), alopecia parcelară, febra, cefaleea 
și adenopatia generalizată nedureoasă.17-21 
Neurosifilisul precoce apare la 25-60% din 
indivizi (caseta 1).9-22 Simptomele secundare 
se manifestă la 2-24 săptămâni după infecție, 
concomitent cu șancrurile, ori până la 
opt săptămâni după acestea, dispărând 
spontan după câteva săptămâni, cu sau fără 
marcare.7, 19 

labii, furșetă sau perineu, dar și în gură, 
rect ori vagin.17 Șancrul este uneori greu de 
observat și se poate vindeca în decurs de 
3-10 săptămâni, explicând de ce 60% dintre 
pacienți nu își amintesc să fi avut o astfel de 
leziune. Poate fi multiplu, dureros sau atipic 
din cauza infecției concomitente cu alte 
bacterii ori cu virusul herpetic.20 În funcție 
de mărimea inoculului, șancrul apare la 
10-90 zile de la expunere (în medie, la 21 de 
zile).17 Se poate asocia adenopatia localizată 
nedureroasă.17

Sifilisul secundar – Sifilisul secundar este 
o manifestare a diseminării bacteriene și se  
prezintă, clasic, ca o erupție difuză, simetrică, 
de culoarea cuprului, maculopapulară, posibil 
pruriginoasă, cu orice morfologie în afară 
de cea veziculară (fig. 2).17-21 Este frecventă 

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

Am revizuit conținutul acestui material cu Max Ottawa, 
"o organizație comunitară locală care are ca obiectiv 
maximizarea sănătății și confortului persoanelor 
homosexuale, bisexuale, Two-spirit și de alte genuri, atât 
cis cât și trans."

Caseta 1 | Simptomele de sifilis după stadiul infec’iei 
(a se vedea fig. 4) 

Primar 
• Simptomele apar la 10-90 zile (în medie, 21 de zile) de la 

expunere 
• Principalul simptom este un șancru <2 cm: 

– care progresează de la o maculă la papulă și, în final, 
ulcer în decurs de șapte zile 
– nedureros, solitar, indurat, cu baza curată (98% 
specific, 31% sensibil) 
– situat pe gland, corona, labii, furșetă sau perineu 
– o treime sunt extragenitale la bărbații care au contact 
sexual cu alți bărbați și la femei

• Adenopatie nedureroasă localizată 

Secundar 
• Simptomele apar la douț săptămâni – șase luni (în medie, 

2-12 săptămâni) după expunere. Pot fi concomitente cu 
șancrul sau până la opt săptămâni după acesta

• Erupție cutanată (rash) – difuză, simetrică, pe trunchi 
(adesea discretă ori atipică) 

• Leziuni mucoase, condiloma lata
• Alopecie parcelară (4-11%)
• Febră, cefalee, adenopatie nedureroasă generalizată 
• Simptome neurologice – paraliziile nervilor cranieni 

(II, VIII), roșeața sau durerea oculară, meningita,  
modificări ale stării psihice ori ale memoriei 

Latent 
• Niciun simptom 
• În stadiul latent precoce (<12 luni* sau <24 de luni de la 

expunere) 25% dintre subiecți au o recădere a sifilisului 
secundar (90% dintre ei în primul an, 94% în doi ani) 

• Stadiul latent tardiv (>12* sau 24† de luni de la expunere) 
nu are nicio recădere și nu este infecțios 

Ter’iar 
• 1-46 ani de la expunere 
• Neurologic – pareză, tabes dorsal
• Cardiovascular – aortită 
• Gomatos – leziuni necrotice granulomatoase 

*În conformitate cu ghidurile din SUA,11 Marea Britanie12 și Canada13 

†În conformitate cu ghidurile Organizației Mondiale a Sănătății14 și 

cu cele europene15 

Fig. 4 | Stadiile sifilisului

Sifilis 

Congenital

Precoce (<doi ani)

Trei săptămâni 
(10–90 zile)

12-24 luni

2-12 săptămâni 
(două săptămâni–

șase luni)

Boala activă 

25% recăderi

Infecțios

Neinfecțios Neurologic

25-60%

1-46 ani

25-60%

Neurosifilis precoce

Tardiv (≥doi ani)

Dobândit
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Secundar

Latent precoce

Latent tardiv

Boala activă

Cardiovascular
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screening, ca imunotestul  enzimatic sau cel 
cu chemiluminiscență (EIA ori CLIA) pentru 
a detecta anticorpii la treponema. Un test de 
screening pozitiv trebuie să fie urmat de un 
test treponemic de confirmare, tipic fiind cel 
de aglutinare a particulelor de T. pallidum 
(TPHA). Dacă ambele teste sunt pozitive, 
infecția cu sifilis este confirmată. Pentru a 
evalua activitatea bolii și a urmări răspunsul 
la tratament ar trebui să fie utilizat testul rapid 
cu reagine plasmatice (RPR) (un test cantitativ 
netreponemic) (deși 15-41% dintre pacienți 
rămân reactivi chiar [i după un tratament 
eficient).28

Momentul testării 
De regulă, testele treponemice de screening 
(EIA sau CLIA) devin reactive primele, 
adesea în două săptămâni de la apariția 
șancrului. Cu toate acestea, pacienții cu 
rezultate negative și simptome asemănătoare 
sifilisului ori cei care semnalează un contact 
cu risc crescut trebuie să fie testați din nou 
după alte 2-4 săptămâni.13

Testul RPR poate rămîne nereactiv până 
la patru săptămâni după șancru, așa că este 
adesea negativ în sifilisul primar, dar are o 
sensibilitate de 98-100% în cel secundar. Cu 
toate acestea, fiind un test al lezării tisulare 
nepecifice, RPR poate fi pozitiv din alte 
motive decât sifilisul.15 În lipsa tratamentului, 
un test netreponemic negativ la trei luni 
după expunerea potențială exclude, practic o 
infecție nouă cu sifilis. 

Rețineți că testele treponemice nu pot 
diferenția între infecțiile active și cele tratate, 
rămânând, de regulă, pozitive pentru toată 
viața.

Ce facem dacă rezultatele sunt 
neconcludente? 

În general, rezultatele neconcludente apar 
fie la începutul infecției, fie în urma scăderii 
nivelului anticorpilor în infecția tardivă. 
Dacă rezultatele sunt neconcludente, 
clinicienii trebuie să ceară informații despre 
infecția cu sifilis și despre tratament, iar 
dacă există posibilitatea unui sifilis terțiar, 
să repete testarea într-un interval de timp 
de 2-4 săptămâni.3 Dacă rezultatele rămân 
neschimbate, interpretarea se bazează pe 
istoric – luați în considerare posibilitatea 
unei infecții tardive netratate, a unei infecții 
tratate sau a bolii nevenerice treponemice 
la adulții din regiuni endemice din 
America de Sud și Centrală, Asia de Sud-Est 
și Africa. 

Sifilisul latent – Sifilisul devine apoi latent, 
deși simptomele de sifilis secundar reapar la 
25% dintre indivizi, în majoritatea cazurilor 
(90%) în decurs de un an de la momentul 
infectării.17 Sifilisul latent are un stadiu 
precoce și unul tardiv.17 Boala latentă precoce 
include perioada recăderii potențiale a 
simptomelor, încadrată în ghidurile OMS14 
și în cele europene15 ca apărând la mai puțin 
de doi ani de la inoculare și la sub un an în 
cele din SUA,11 Marea Britanie12 și Canada.13 
Recăderea simptomelor indică replicarea 
bacteriană, iar  boala latentă precoce poate 
fi infecțioasă. Sifilisul latent tardiv apare la 
>1-2 ani după infectare și este neinfecțios (a se 
vedea fig. 4).

Sifilisul terțiar – Fără tratament, la 
14-40% dintre indivizi sifilisul avansează 
spre boala terțiară – lezarea ireversibilă a 
oricărui organ – în 1-46 ani. Leziunile sunt în 
primul rând neurologice, cardiovasculare sau 
gomatoase (leziuni necrotice granulomatoase 
patognomonice de sifilis terțiar).2, 17 

Ce test de diagnostic este  
indicat? 

Pentru că testele directe nu sunt disponibile 
pe scară largă, diagnosticul se bazează  
preponderent pe serologie.17, 27 Testarea 
începe, de obicei, cu un test treponemic de 

Caseta 2 | Tratamente recomandate pentru sifilis  

Boala primară, secundară și latentă precoce 
• Tratamentul de prima linie 

– Benzatin penicilină G 2,4×106 unități, într-o singură 
doză intramusculară*† 
– Doxciclina 100 mg oral, de două ori pe zi, timp de  
14 zile*† 

• Tratamente alternative – Ceftriaxonă 1 g, intravenos sau 
intramuscular, o dată pe zi, timp de 10 zile* 
– Procain penicilină G 1,2×106 unități, intramuscular, o 
dată/zi, timp de 10 zile† 
– Azitromicină 2 g, o singură doză orală† 

Boala latentă tardivă 
• Prima linie de  tratament 

– Benzatin penicilină G 2,4×106 unități, o doză 
intramusculară o dată pe săptămână, timp de trei 
săptămâni*† 
– Doxiciclină 100 mg oral, de două ori pe zi, timp de  
28 de zile*† 

• Tratamente alternative 
– Ceftriaxonă 1 g, intravenos sau intramuscular, o dată 
pe zi, timp de 10 zile* 
– Procain penicilină G 1,2×106 unități, intramuscular, o 
dată pe zi, timp de 14-21 de zile† 

*În conformitate cu ghidurile din SUA,11 Marea Britanie12 și Canada13 

†În conformitate cu ghidurile Organizației Mondiale a Sănătății14, cu 

cele britanice12 și cu cele europene15
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ori a titrurilor RPR în 6-12 luni de la 
tratament.11, 15

Pentru că BPG pătrunde greu în LCR,11 
neurosifilisul trebuie să fie tratat cu 
penicilina G apoasă, 4×106 unități intravenos 
la fiecare patru ore, timp de 10-14 zile. 
Managementul optim nu este clar în cazul 
în care neurosifilisul este exclus.11 Clinicienii 
pot fie să monitorizeze titrul RPR până 
când devine scăzut sau negativ, fie să repete 
tratamentul pentru sifilisul latent precoce ori 
tardiv.11  

Observaţii privind pacienţii cu HIV 

Adesea, sifilisul și infecția cu HIV există 
concomitent.32, 33 Pacienții cu sifilis trebuie să 
fie testați pentru HIV, iar dacă sunt negativi 
este indicată profilaxia preexpunerii.32, 34 
Se mai recomandă testarea pentru gonoree 
și Chlamydia. Pacienții HIV pozitivi au 
indicații suplimentare pentru evaluarea LCR 
(tabelul 3 pe bmj.com). În rest, diagnosticul și 
tratamentul rămân aceleași.31-37 

Cum ar trebui gestionată depistarea 
contacţilor? 

Contacții – cei care au avut contact sexual cu 
o persoană diagnosticată cu sifilis infecțios 
(precoce) în ultimele 90 de zile – trebuie 
să fie tratați cu o doză de BPG chiar dacă 
rezultatele lor la serologie sunt negative; 
la cei asimptomatici care au avut contact 
sexual cu o persoană infectată cu mai mult 
de 90 de zile în urmă, tratamentul ar putea fi 
amânat până când sunt disponibile rezultatele 
lor serologice, dar numai dacă se asigură 
monitorizarea. Este bine ca discuțiile despre 
depistarea contacților să nu fie stigmatizante și 
să țină cont de preocuparea pacienților pentru 
confidențialitate.

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

CLINICAL UPDATES 
Syphilis
A se cita: BMJ 2019;365: l4159 
G[si’i versiunea integral[ cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4159  

Ce tratamente sunt recomandate? 

În sifilisul primar, secundar și latent precoce, 
în lipsa afectării neurologice, tratamentul 
de prima linie constă în administrarea 
de benzatin penicilină G (BPG), 2,4×106 
unități într-o singură injecție intramusculară 
(caseta 2). Sifilisul latent tardiv se tratează cu 
aceeași doză de BPG timp de trei săptămâni, 
fără a se depăși 14 zile între doze (nu mai 
mult de șapte zile la femeia gravidă).11, 15 

Dozele de BPG suplimentar nu îmbunătățesc 
rezultatele tratamentului la pacienții cu sifilis 
precoce,28, 30 deși unele ghiduri sugerează că 
femeile gravide cu sifilis pot primi până la 
două doze.13 Benzatin penicilina G rămâne 
tratamentul de prima linie pentru că are 
acțiune prelungită (acoperind astfel timpul 
lung de diviziune al T. pallidum) și pentru 
că nu s-a dovedit rezistența la penicilină a 
sifilisului în cei 60 de ani de când este folosit 
antibioticul.28, 31 

Pacienții alergici la penicilină (în afara 
gravidelor) pot fi tratați cu doxiciclină11, 15 
deși, în comparație cu BPG, doxiciclina poate 
genera mai multe eșecuri ale tratamentului 
(definite conform CDC ca o creștere a titrului 
RPR de patru ori sau mai mult).28, 31 Nu 
există nicio alternativă la BPG în tratamentul 
femeilor gravide.

Cum se monitorizează? 

Pentru că nu există un test care să 
demonstreze vindecarea sifilisului, conversia 
la un RPR negativ este cea mai bună dovadă 
a succesului tratamentului.28 Pacienții trebuie 
să fie testați la începutul tratamentului și 
monitorizați la un interval de șase luni și de 
12 luni.  

Evaluarea lichidului cefalorahidian 

Indicațiile de puncție lombară și evaluare 
a lichidului cefalorahidian (LCR) includ 
simptomele neurologice sau boala terțiară.11, 

15 Analiza LCR poate fi luată în considerare 
la cei 10-20% dintre pacienții cu boală mai 
veche la care nu s-a obținut o scădere de patru 

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ 

• Luați în considerare sifilisul ca diagnostic diferențial 
al leziunilor și al erupțiilor cutanate genitale în rândul 
pacienților activi sexual? 

• Cum ați începe o conversație despre depistarea 
contacților cu un bărbat tânăr, recent diagnosticat?
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De ce era necesar acest studiu?

Se estimează că, în Marea Britanie, 850 000 de per-
soane au demență, fiind așteptate creșteri în următoa-
rele decenii. Nu există tratament curativ, deși medi-
camentele pot încetini boala la unele persoane. Mulți 
dintre cei cu demență sunt îngrijiți acasă de partenerul 
de viață sau de alți membri ai familei. 

Reabilitarea cognitivă este o metodă personaliza-
tă de tratare a demenței prin rezolvarea problemelor, 
menită să ajute persoana afectată și pe cele care o în-

grijesc în privința gestionării activităților zilnice la do-
miciliu, identificate ca fiind importante pentru bolnav, 
ce pot varia de la cumpărături până la amintirea date-
lor calendaristice. Dacă este eficientă, îi poate ajuta să 
se acomodeze mai bine cu diagnosticul de demență și 
să-și păstreze abilitățile pentru mai mult timp, în ciuda 
problemelor lor cognitive. Nu au existat studii clinice 
randomizate anterioare asupra reabilitării cognitive la 
persoanele cu demență.

În ce a constat acest studiu?

Studiul clinic randomizat, controlat, GREAT a recru-
tat și randomizat 475 de persoane cu demență, fiecare 
dintre ele având îngrijitor, fie la reabilitare cognitivă, 
fie la tratamentul obișnuit. Toți participanții au identi-
ficat unul până la trei obiective la începerea studiului: 
să învețe cum să folosească noua tehnologie, să găseas-
că lucruri în casă ori să ia parte la activități sociale. 

Cei repartizați la reabilitarea cognitivă au avut 10 
ședințe la domiciliul propriu, cu un terapeut ocu-

pațional sau asistent specializat în această tehnică. 
Terapeutul i-a ajutat pe participanți să identifice trei 
obiective și soluții pentru problemele care îi împiedi-
cau să le îndeplinească. Subiecții au mai avut patru șe-
dințe de menținere în ultimele șase luni ale perioadei 
de cercetare. 

Studiul a avut un protocol de lucru adecvat și a folo-
sit metode de evaluare standardizate, astfel încât rezul-
tatele ar trebui să fie credibile.

Ce s-a constatat?

• Persoanele din grupul de reabilitare cognitivă 
au spus că, după trei luni, abilitățile lor de a-și 
îndeplini obiectivele s-au îmbunătățit, în medie, 
cu 2,57 puncte pe o scală de 10 puncte. A fost 
conside rată semnificativă clinic o diferență de două 
puncte. Această îmbunătățire s-a menținut după 
nouă luni. 

• Persoanele din grupul cu tratamentul obișnuit au 
spus că abilitățile lor de a-și îndeplini obiectivele lor 
s-au îmbunătățit, în medie, cu mai puțin de un punct 
după trei luni, fără nicio îmbunătățire ulterioară 
după nouă luni. S-a apreciat că diferența dintre gru-

purile de control și cele cu reabilitare arată o dimen-
siune mare a efectului (coeficientul d Cohen 0,81). 

• În opinia îngrijitorilor, abilitatea s-a îmbunătățit, 
după trei luni, cu 2,7 puncte în grupul cu reabilitare 
cognitivă față de 0,83 puncte în grupul cu tratamen-
tul obișnuit, și s-a deteriorat ușor după nouă luni. 

• Cu toate acestea, rezultatele secundare, incluzând 
cogniția, calitatea vieții, stresul îngrijitorilor, 
starea sănătății, eficiența personală, depresia și 
anxietatea nu au arătat nicio diferență statistică 
semnificativă între grupuri, efectul fiind nul sau de 
amploare mic\.

SEMNALE NIHR  Transpunerea cercetării în practică 

Stabilirea�de�obiective�poate�ajuta�la�
îmbunătă’irea func’iilor pacien’ilor 
cu demen’ă�în�stadiu�incipient

Reabilitarea cognitivă orientată spre scop pentru stadiul incipient al bolii Alzheimer și al  
demen’elor înrudite: studiul clinic randomizat GREAT
Clare L, Kudlicka A, Oyebode J R și colab. 
Health Technol Assess 2019;23:1-242.  
Studiul clinic a fost finanțat de Programul de evaluare a tehnologiilor medicale al NIHR (National Institute for 
Health Research – Institutul Național pentru Cercetare în Sănătate) (număr proiect 11/15/04).S
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NIHR Signals le oferă 
factorilor de decizie din 
cadrul NHS (sistemul public 
de sănătate britanic), al 
sănătății publice și al 
asistenței sociale cele mai 
recente cercetări importante 
din NIHR și din alte 
organizații de cercetare în 
domeniul sănătății.
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Care sunt implicaţiile? 

Acesta este primul studiu randomizat, controlat, care arată că reabili-
tarea cognitivă are un efect durabil asupra abilității persoanelor cu de-
mență în stadiu incipient de a gestiona activitățile zilnice. Se pare că in-
tervenția i-a ajutat pe pacienți să creeze strategii și să se adapteze la di-
ficultățile vieții implicate de demență; ea este, însă, costisitoare, iar 
studiul nu a relevat niciun efect benefic asupra calității extinse a vieții. 

Comisarii trebuie să aprecieze dacă îmbunătățirile abilității de-a înde-
plini obiectivele funcționale sunt suficient de semnificative în contextul 
unei boli marcate de deteriorarea calității vieții și dacă beneficiul gene-
rat de ele merită costul intervenției. Conform ghodului NICE, reabilita-
rea cognitivă trebuie luată în considerare pentru persoanele cu demență ușoară. Studiul de față furnizează noi 
dovezi utile pentru luarea unei decizii.

NOŢIUNI DE BAZĂ

Educaţia medicală: feedback pentru medici în 
timpul instruirii
Emer Kelly,1 Jeremy B Richards2

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Monitorizarea și feedback-ul induc reflecția și 
modificarea constructivă a aptitudinilor 

• Feedback-ul este benefic pentru cursanți la toate 
nivelurile de competență, nu doar pentru cei cu 
deficite semnificative de cunoștințe și aptitudini 

• Feedback-ul eficient este relevant, specific și 
axat pe comportamente obiective 

1St Vincent’s University Hospital, Elm Park, Dublin  
2Beth Israel Deaconess Medical Center,  
Harvard Medical School, Boston, Massachusetts 
Coresponden’a la: E Kelly  
emer.kelly@svuh.ie

Furnizarea unui feedback eficient este o caracteristică esen’ială a unui 
statut de profesor bun. Atunci când este transmis corect, feedback-ul 
îmbunătă’ește aptitudinile medicilor și ale studen’ilor, facilitând învă’area 
pe tot parcursul vie’ii (figura). O sinteză a literaturii de specialitate din 
2013 a descris caracteristicile cursan’ilor interesa’i de feedback din punct 
de vedere al motiva’iei personale (autoevaluarea, autoperfec’ionarea, 
dezvoltarea personală și autoverificarea), ajungând la concluzia că 
atitudinea de urmărire a feedback-ului este benefică pentru fiecare 
persoană în parte în mediul de lucru și în cel educa’ional, deoarece le 
sus’ine adaptarea, învă’area și capacitatea de lucru.1

Ce spune ghidul actual în această privinţă?

Conform ghidului din 2018 al  
National Institute for Health and Care Excellence  
(NICE – Institutul Național pentru Excelență 
în Sănătate și Îngrijiri), clinicienii trebuie "să ia 
în considerare reabilitarea cognitivă sau terapia 
ocupațională pentru a sprijini abilitatea  

funcțională a persoanelor cu demență ușoară și 
moderată."

De asemenea, ghidul recomandă oferirea "unei 
game de activități pentru a stimula starea de bine, în 
funcție de preferințele persoanei", dar nu și formarea 
cognitivă sau terapia interpersonală.

Conflicte de interese: The BMJ a apreciat că nu există conexiuni de natură financiară cu companii comerciale în măsură să descalifice 
studiul în speță. Detalii cu privire la alte interese, la declinarea răspunderii și la permisiuni se găsesc pe bmj.com 

NIHR SIGNALS Translating research into practice 
Setting goals can help people with early stage dementia improve function
A se cita: BMJ 2019;365: l4223 
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În realizarea articolului de față nu a fost implicat niciun pacient. 
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educatorului cu privire la randamentul cur-
santului.5 

Ambele tipuri de feedback au roluri im-
portante în educația medicală; cu toate aces-
tea, cursanții sunt de părere că tipul formativ 
este cel mai relevant, dată fiind proximitatea 
și concentrarea lui pe comportamente și înda-
toriri clinice specifice, recent îndeplinite;6, 7 el 
se bazează pe premisa: "Spuneți-mi cum mă 
descurc acum, ca să pot avea rezultate mai 
bune data viitoare." 

De ce este important feedback-ul?

Feedback-ul detaliat și prompt cu privire la re-
zultatele activității este fundamental în edu-
cația medicală bazată pe competență și rezul-
tate. 

Învățarea unor concepte noi îmbogățeș-
te experiența de viață și schemele cognitive 
ale cursanților adulți.8 Deși gândurile și idei-
le lor pot fi mai bine fixate decât la elevii co-
pii, feedback-ul eficient poate reduce diferența 
dintre performanța reală și cea dorită. 

E posibil ca feedback-ul să pară mai eficient 
atunci când cursantul are deficite semnificati-
ve în privința cunoștințelor sau a aptitudinilor, 
dar este dorit și poate fi benefic la orice nivel 
de competență.9, 10 

Deși literatura despre feedback este vastă și 
marcată de lipsa recomandărilor bazate pe do-
vezi de bună calitate sau de ghiduri recunos-
cute pe plan internațional, consensul opiniilor 
și analizele rezultatelor cantitative și calitative 
disponibile sugerează că feedback-ul eficient 
constă în observații făcute într-un mediu pro-
pice, fără ton critic, axate pe aptitudini și com-
portamente specifice, dar într-un număr limi-
tat, pentru a evita copleșirea cu informații a 
cursanților.2, 3 

Articolul de față se adresează clinicienilor 
care predau, evidențiind cum anume pot fur-
niza un feedback eficient studenților și medici-
lor în timpul instruirii și de ce este important. 
Oferim medicilor și clinicienilor educatori 
strategii și metode specifice pentru crearea și 
furnizarea unui feedback eficient cursanților 
din domeniul medical.  

Ce este feedback-ul?

O definiție de lucru utilă a feedback-ului este: 
"informațiile ce descriu competența într-o 
anumită activitate, cu intenția de-a îndruma 
competența viitoare în aceeași activitate sau în 
activități asemănătoare."4 Feedback-ul poate fi 
de natură formativă ori cumulativă. 

Feedback-ul formativ este furnizat fie în tim-
pul unei întâlniri sau experiențe specifice, fie 
la scurt timp după aceasta, și vizează expri-
marea unor opinii constructive cu privire la 
comportamente, acțiuni sau aptitudini specifi-
ce (vezi caseta), permițându-i cursantului să-și 
îmbunătățească rezultatele activității în timpul 
procesului de învățare.5 

Feedback-ul cumulativ are loc, de regulă, la 
sfârșitul unui curs și oferă evaluarea sau opinia 

Învă’ământul clinic este un ciclu continuu de progres  
bazat pe feedback

EXEMPLU DE FEEDBACK FORMATIV 

Un coleg specialist observă un medic rezident care 
efectuează prelevarea gazelor arteriale (ABG) de 
la un pacient și notează că acesta nu efectuează 
procedura eficient. Cum ar trebui să abordeze  
furnizarea feedback-ului? 
• Rezolvați problema prompt, pentru a fi în avantajul 

imediat al cursantului și al pacienților următori. 
Elementele de instruire pot fi oferite în timpul real 
al observării, în special dacă este important pentru 
siguranța pacientului. O ședință după procedură va 
permite rememorarea corectă și feedback-ul bazat 
pe observație. 

• În timpul ședinței, întrebând cursantul "Cum ai 
descrie tehnica ta și pașii efectuați în prelevarea 
ABG?", îl veți încuraja să reflecteze asupra 
experienței avute și să identifice singur aspectele 
ce necesită îmbunătățire. 

• Rezervați-vă 2-3 minute ca să oferiți un feedback 
concentrat, formativ, prin discutarea tehnicii 
optime de prelevare a ABG, în comparație și în 
contrast cu modul în care medicul rezident a 
efectuat procedura. Instruirea ar trebui să aibă loc 
departe de patul bolnavului, cu un supraveghetor 
de încredere care să poată oferi o strategie 
competentă. 

• Planificați observarea unei alte încercări de 
prelevare a ABG.

Performanță

Îmbunătățire

Acțiune 

Reflecție

Feedback
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"[Feedback-ul] a fost inutil și foarte dur... a cre-
at o atmosferă jenantă și nu puteai spune ni-
mic în acel moment"; "Am fost foarte supă-
rat").17 

Feedback-ul este mai puțin intimidant și 
mai dorit de cursanți dacă face parte din cul-
tura mediului lor de studiu.10, 14 Prin urmare, 
încurajați-i să fie interesați de primirea feed-
back-ului chiar de la începutul rotației sau în-
tâlnirii clinice și să ceară ca instructorii și co-
legii să furnizeze comentarii referitoare la re-
zultatele activității lor clinice.7 Sprijiniți-i să  
anticipeze și să acorde prioritate feedback-ului 
frecvent, încurajați-i să noteze aspectele evi-
dențiate în cursul lui, care îi pot ajuta să re-
flecteze asupra lor și să le încorporeze într-o 
manieră constructivă.18

Creați un contract sau o "alianță" educațio-
nală cu cursanții de la începutul întâlnirii clini-
ce, responsabilizându-i să solicite și să foloseas-
că feedback-ul.3 Un contract educațional formal 
implică educatorii și cursanții, care identifică și 
acceptă obiectivele, resursele și strategiile de în-
vățare, metoda de evaluare și calendarul com-
pletării activităților educaționale.19 În practi-
ca clinică, o variantă mai puțin formală a unui 
contract educațional poate include consultarea 
cursanților la începutul unei experiențe clini-
ce pentru a identifica obiectivele, așteptările și 
programarea feedback-ului în timpul și la sfâr-
șitul rotației sau sesiunii clinice. 

Axați-vă pe comportamentele ce pot fi 
schimbate, nu pe personalitatea cursanților ori 
pe caracterul lor.20 Abordați-i pe cei cu o ap-
titudine inițial slabă într-o manieră care să nu 
pară a le afecta respectul de sine și stabiliți îm-
preună obiectivele ce vizează îmbunătățirea 
situației.10 Cursanții ale căror atitudini riscă să 
prejudicieze siguranța pacientului pot avea ne-
voie de o remediere mai intensă decât cea ofe-
rită de feedback-ul formativ standard; proble-
mele legate de siguranța pacientului trebuie să 
fie evaluate de la caz la caz, pentru a facilita 
crearea și aplicarea unui plan educațional in-
dividualizat.

Timpul şi locul

Nu este prevăzută o anumită frecvență a fur-
nizării feedback-ului, dar dacă ne referim la 
logistică, este important să alegem "momen-
tul potrivit și persoana potrivită, la locul po-
trivit."7

Deși furnizarea feedback-ului formativ cu 
prima ocazie ivită este cea mai bună practică 
pentru aptitudinile procedurale, un feedback 
mai formal necesită, de obicei, planificare, 
ceea ce înseamnă că sfârșitul săptămânii sau 

Gândiți-vă ce se poate întâmpla în absența 
feedback-ului: de exemplu, rezultatele bune nu 
vor fi consolidate, cele slabe rămân necorecta-
te, iar cursanții se bazează pe ceea ce aud de 
la colegi, pe presupuneri și pe încercări, în de-
trimentul pacienților.11 

Responsabilizarea cursanţilor

Consensul și analizele calitative ale episoade-
lor de feedback înregistrate sugerează că aces-
ta are eficiență maximă atunci când constă în-
tr-o conversație bidirecțională ce stimulează 
autoevaluarea, autoreflecția și învățarea conti-
nuă autodirijată, precum și atunci când se ba-
zează pe împărtășirea obiectivelor educaționa-
le și clinice.12-15 

Invitând cursanții să-și evalueze proprii-
le rezultate, feedback-ul încurajează învăța-
rea reflectivă.16 Astfel, cursantul își propune 
să reflecteze asupra sensului și implicațiilor 
feedback-ului la nivelul experiențelor și cunoș-
tințelor sale. 

Față de ordinul unidirecțional ori de comen-
tariul critic, este preferabil dialogul, în care 
atât cursantul cât și instructorul au de comun 
acord sugestii de îmbunătățire.12, 13 Studiile ca-
litative ale relatărilor cursanților arată expe-
riențele negative provocate de comentariile 
personale care sunt contraproductive pentru 
un feedback eficient ("Am tăcut și am ascul-
tat... după care m-am dus acasă și am plâns"; 

 Pregătiți terenul: informați cursantul că feedback-ul  Încurajează
 este programa și identificați un loc corespunzător,   pregătirea și participarea
 având timp rezervat cursantului
 Organizați-vă propriile observații și comentarii specifice  Crește eficiența 
  feedback-ului 
1. Precizați: "Începem feedback-ul"  Cursantul își dă seama că
  începe ședința de feedback  
2.  Cereți cursantului 2-3 elemente specifice ale unei  Dezvoltă aptitudini de  
 aptitudini sau unui comportament  pe care consideră  autoreflecție și încredere în  
 că și le-a însușit bine  sine 
3.  Consolidați elementele pozitive și contestați Încurajează autoevaluarea 
 inadvertențele autoevaluării cu exemple specifice  mai aprofundată și 
  continuă dialogul 
4.  Rugați cursantul să-și evalueze propria performanță,   Dezvoltă aptitudini de 
 identificând ce a mers bine și ce consideră că necesită învățat autodirijate 
 îmbunătățire
5.  Oferiți feedback specific, receptiv la comportamentul Oferiți o analiză obiectivă 
 și performanța cursantului (folosind exemple) (nu subiectivă) a 
  rezultatelor activității 
6.  Conveniți în privința aspectelor vizate, reflecției Se ia în considerare 
 continue și dezvoltării în întâlnirile clinice viitoare stabilirea unor obiective 
7.  Conveniți asupra unui plan de acțiune, cu angajamente Se ia în considerare 
 specifice și acțiuni atât pentru instructor cât și pentru stabilirea unor obiective 
 cursant
8.  Conveniți în privința calendarului implementării reflecției  Se ia în considerare 
 și schimbărilor de comportament și a unui plan de stabilirea unor obiective 
 evaluare.  Invitați-l pe cursant să creeze un plan de 
 îmbunătățiri, în locul unei liste cu ce trebuie făcut.
9.  Rugați cursantul să sintetizeze punctele de "luat acasă"  Repetă și consolidează 
 din feedback aspectele discutate

 Acțiunile educatorului în furnizarea feedback-ului  Justificare

ETAPELE FURNIZÃRII FEEDBACK-ULUI
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al unei zile de clinică ar putea oferi prilejuri 
mai adecvate de-a oferi un feedback cumulativ 
pentru cursanți.15-21 

Locul este la fel de important ca timpul, 
ceea ce înseamnă că există șanse mai mari 
ca feedback-ul să fie auzit, prelucrat și pus în 
practică dacă instructorul caută un moment în 
care mediul este liniștit. Feedback-ul cel mai 
eficient este cel acordat într-un loc privat fără 
agitație, departe de secțiile și spațiile aglome-
rate, unde prezența persoanelor neimplica-
te poate perturba furnizarea și recepționarea 
unui feedback constructiv. Pentru a avea o dis-
cuție sinceră și concentrată, evitați holurile, 
lifturile, camerele de lucru și alte spații de uz 
comun. Pe lângă dificultățile asociate cu găsi-
rea unui loc adecvat pentru un feedback efici-
ent, alte bariere includ presiunea timpului din 
cauza obligațiilor clinice ori de altă natură, 
distragerea atenției sau întreruperile, precum 
și disconfortul generat de un feedback nega-
tiv. În privința constrângerilor legate de timp, 
stabilirea de comun acord a unui moment po-
trivit pentru întâlnirea de feedback poate re-
duce probabilitatea ca obligațiile clinice să fie 
un obstacol și permite înlocuirea în activitatea 
clinică pentru scurt timp, dacă este necesar. 
Distragerea atenției și întreruperile pot fi mi-
nimalizate prin predarea pagerelor sau anun-
țarea celorlalți membri ai echipei că nu veți fi 
disponibili pentru activitățile clinice. În fine, 
disconfortul produs de feedback-ul negativ 
poate fi diminuat prin conceperea unei "pro-
ceduri de feedback".  

Elaboraţi o procedură de feedback 

O strategie bine gândită și structurată pen-
tru furnizarea unui feedback formativ concen-
trat pe comportament și în timp real poate ofe-
ri mijloacele necesare asigurării un feedback 
consistent, semnificativ și eficient.21 Tabelul 
de la pag. 327 sintetizează o strategie în eta-
pe de pregătire pentru feedback și de furniza-
re a acestuia.

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

ESSENTIALS 
Medical education:  giving feedback to doctors in training
A se cita: BMJ 2019;366:l4523 
G[si’i versiunea integral[ cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4523  

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ

• Cum puteți asigura integrarea feedback-ului în cultura 
mediului dumneavoastră de instruire? 

• Ce părere aveți despre ședințele de feedback suboptim? 
• Ce dificultăți întâmpinați în furnizarea feedback-ului în 

cabinetul dumneavoastră și cum ați putea să le rezolvați?

CE GÂNDESC 
PACIENŢII NOŞTRI 

Am găsit 
speranţă în 
moarte
Molly Bartlett discută 
despre modul cum pot 
fi purtate conversațiile 
dificile legate de  
oprirea tratamentului 
și relatează cum a luat 
decizia de a se bucura 
de timpul rămas

În urmă cu 20 de ani am fost diagnosticată cu carcinom cu 
celule renale și am făcut o  nefrectomie. Până în 2013 au 
mai apărut trei tumori. Am studiat cu mare atenție trata-
mentele oferite – o operație sau dializă. M-am simțit obliga-
tă să "lupt" și să nu flutur steagul alb prea repede. Însă ni-
ciunul dintre tratamente nu vindeca boala, iar a purta un 
război cu propriul corp putea să însemne pierderea unui 
număr de zile încă bune. Am decis să sar de pe banda ru-
lantă medicală și să nu mai urmez niciun tratament. E po-
sibil ca, asupra multora dintre cei aflați în situații asemă-
nătoare cu a mea, prietenii și familia să facă presiuni ca să 
se trateze și să aștepte apariția unui leac, chiar dacă tera-
piile oferă numai o infimă speranță de-a mai obține ceva 
timp. Am vrut să mă concentrez pe calitatea acestui răgaz 
ce mi-a mai rămas și am norocul că partenerul meu este în-
țelegător și mă sprijină, respectându-mi decizia.

Conversa’ii dificile 
După ce m-am hotărât să refuz tratamentul, am vrut trans-
parență și sinceritate din partea cadrelor medicale în legă-
tură cu ceea ce avea să urmeze. Am mai vrut și un spațiu 
unde puteam discuta opțiunile, în care nu era inclusă cea 
privitoare la "niciun tratament". Unele cadre medicale au 
presupus că aș dori totuși un tratament și uneori simțeam 
că nu era loc pentru a gândi altfel. Le-am scris câte o scri-
soare celor implicați în îngrijirea mea, pentru că nu aveam 
încredere că îmi puteam menține decizia și că pot să o ex-
plic cuiva față în față. Scrisoarea m-a ajutat foarte mult să 
îmi împărtășesc dorințele și să colaborez cu cadrele medi-
cale la finisarea detaliilor planificării pe mai departe. Fiind 
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capabilă să iau această decizie, am simțit din nou că 
dețin controlul asupra propriei mele persoane.

"Nimic" poate însemna speran’ă 
Atunci când auzi că nu mai sunt necesare alte inves-
tigații sau tratamente disponibile poți să simți că nu 
mai e nimic de făcut – ai sentimentul că ești abando-
nat, fără nicio speranță. Pentru mine însă, "nimic" a 
însemnat să-mi trăiesc zilele ce mi-au mai rămas în-
tr-un mod relevant – adică, să mă concentrez pe a trăi 
bine azi. Am vrut să fiu eu însămi în această perioa-
dă crucială, iar continuarea tratamentului ar fi putut 
împiedica asta. M-a făcut să reflectez asupra propriei 
vieți și asupra modului în care vreau să trăiesc aceas-
tă parte a ei. 

Timpul meu este prețios și încă mă mai pot bucura 
de multe – să ies în grădină, să ascult păsările, să fiu în 
compania partenerului meu, a prietenilor, a familiei și 
a pisicii. Am început și să privesc stelele. Am găsit spe-
ranță în a mă pregăti pe mine și pe cei dragi și în a-mi 
împlini dorințele. Și aceasta mi se pare o perioadă în 
care încă mai pot să mă implic în relațiile cu cei dragi și 
în viața socială. Sper că împărtășirea experienței și de-
ciziilor mele cu studenții la medicină și cu alții a contri-
buit la shimbarea atitudinilor față de alegerile pacientu-
lui și față de decizia opririi tratamentului. 

Speranța poate fi găsită în multe feluri. Speranța că 
cei din jurul meu vor primi sprijinul de care au nevoie. 
Speranța că voi  putea controla deciziile ce mă privesc. 
Speranța de-a avea confort la sfârșitul vieții și de a fi 

ajutată să-l obțin așa cum îmi place mie. Prioritatea 
mea acum este să-mi păstrez atitudinea pozitivă și să 
mă bucur de timpul rămas.

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

WHAT YOUR PATIENT IS THINKING  
I found hope in dying 
A se cita: BMJ 2019;366:l2416 

TRANSPUNEREA 
EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ

• Cum puteți include "niciun 
tratament în continuare" 
ca o opțiune pentru 
pacienți? 

• Când și cum ați putea să îi 
încurajați pe pacienți să-și 
scrie ori să-și înregistreze 
dorințele? 

• Această pacientă a vrut 
să ia singură hotărârea 
de a nu mai continua 
tratamentul pentru cancer. 
Cum puteți ajuta membrii 
familiei unui bolnav care a 
luat o astfel de decizie?

RESURSE SUPLIMENTARE

• Ce facem acum? Întrebari de pus după diagnosticul terminal 
https://compassionindying.org.uk/library/what-now-questions-
terminaldiagnosis/ 

• Deciziile mele https://mydecisions.org.uk/
• Informații și sprijin gratuit de la Compassion in Dying 0800 999 2434,  

info@compassionindying.org.uk,  
www.compassionindying.org.uk

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Scrierea unei scrisori îi poate ajuta pe pacienți să își 
exprime dorința de-a avea conversații dificile 

• Opțiunea opririi tratamentului trebuie să fie discutată 
cu pacienții la fel de serios ca orice altă opțiune 
terapeutică 

• Nu presupuneți niciodată că pacienții vor dori să 
continue tratamentul! Ar trebui ca ei să aibă controlul 
asupra deciziei dacă au această capacitate

M-am simțit 
obligată să 
"lupt" și să  
nu flutur 
steagul alb 
prea curând
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Problema

Leziunea renală acută (LRA) este un sindrom 
caracterizat de un declin brusc al funcției rena-
le. Incidența LRA este de până la 0,2% în ca-
drul populației2 și între 8,4% și 17,6% la bolna-
vii spitalizați.3, 4 Circa două treimi din cazurile 
de LRA identificate în spital au debutat înain-
te de internare, în comunitate.5 Leziunea renală 
acută este asociată cu spitalizări mai îndelunga-
te, cu risc crescut de progresie spre boala rena-
lă cronică (BRC) și cu o mortalitate mai mare 
(în spital6 și pe termen lung).3, 7 Identificarea 
promptă a LRA și managementul precoce ini-
țiat în asistența primară sunt esențiale pentru 
ameliorarea evoluției bolii. 

Identificarea LRA în asistenţa primară

Leziunea renală acută în comunitate este gene-
rată, cel mai frecvent, de infecții ca gripa sau 
gastroenterita, cu depleție asociată de lichide.8 
Pacienții se prezintă, în general, cu simptome 
nespecifice, dar li se identifică un risc crescut 
de apariție a LRA (caseta 1).9 Leziunea rena-
lă acută poate fi confirmată fie întâmplător, fie 
prin screening țintit, ce arată un nivel crescut al 
creatininei serice, mai mare decât cel avut an-
terior (tabelul 1).1 Pentru a ajuta la identifica-

INVESTIGARE RAŢIONALĂ 

Investigarea leziunii renale acute în asistenţa 
primară
Indre K Semogas,1 Amy Davis,2 Imran Rafi,3 Christopher Anderson,3, 4 Nicholas M P Annear1, 3, 5

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Leziunea renală acută (LRA) în comunitate este 
provocată, cel mai frecvent, de infecții în care se 
asociază depleția de lichide (de exemplu, gripa 
sau gastroenterita), dar 10% dintre cazuri sunt 
consecința uropatiei obstructive 

• Leziunea renală acută este asociată cu spitalizări 
mai lungi, cu risc accentuat de progresie spre 
boala renală cronică (BRC) și cu mortalitate mai 
mare în spital și pe termen lung 

• După un episod de LRA, evaluați pacienții în 
asistența primară pentru a le indica tratamentul 
adecvat și a le reintroduce medicamentele 
întrerupte, precum și pentru screeningul BRC

1Department of Acute Medicine,  
St George's University Hospitals NHS Foundation Trust, London 
2Department of Radiology, Epsom & St Helier Hospital NHS Trust, London 
3Institute of Medical and Biomedical Education,  
St George's University of London 
4Department of Urology, St George's University Hospitals NHS Foundation Trust 
5Department of Renal & Transplantation Medicine,  
St George's University Hospitals NHS Foundation Trust 
Coresponden’a la: N M P Annear  
nickannear@doctors.org.uk
Această serie de articole ocazionale oferă o actualizare a utilizării optime a 
testelor de  diagnostic esențiale în investigarea inițială a prezentărilor clinice 
frecvente sau importante. Consultanții seriei sunt Steve Atkin, profesor de 
medicină la Weill Cornell Medical College Qatar și Eric Kilpatrick,  
șeful departamentului de chimie clinică de la Sidra Medical and Research 
Center, Qatar și profesor onorific la departamentul de biochimie clinică de la 
Hull Royal Infirmary, Hull York Medical School. Dacă doriți să ne sugerați  
o temă pentru această serie de articole, vă rugăm să trimiteți un e-mail la 
practice@bmj.com.

Un bărbat în vârstă de 65 de ani cu obezitate, diabet, hipertensiune, 
osteoartrită și un istoric de două luni de simptome persistente de tract 
urinar inferior s-a prezentat la cabinetul de medicină de familie cu o stare 
de disconfort general. Medicamentele pe care le lua regulat includeau 
metformină, gliclazidă, ramipril și ibuprofen. La examinare, tensiunea sa 
arterială era 150/96 mm Hg. Examenul digital rectal a evidențiat o prostată 
netedă, mărită. Analiza urinii a arătat proteinurie de 2+. Testele sângelui au 
eviden’iat o concentrație a creatininei serice de 160 µmol/l, fa’ă de  
78 µmol/l cu trei săptămâni înainte; nivelul antigenului specific al  
prostatei (PSA) era 6 µg/l. 

Caseta 1 | Factori care justifică investigarea pentru 
leziunea renală acută (LRA) la pacienții cu boală acută* 

• Vârsta >65 de ani
• Istoric medical de

– boală renală cronică
– LRA în antecedente
– insuficiență cardiacă
– insuficiență hepatică

• Expunere la medicamente nefrotoxice în cursul 
săptămânii anterioare

• Expunere la substanță de contrast în cursul săptămânii 
anterioare

• Factori ce predispun la hipovolemie (ca dependența de 
îngrijitor pentru aportul de lichide) 

• Dovezi clinice de hipovolemie
• Sepsis 
• Istoric, factori predispozanți sau simptome de obstrucție 

urologică  

*Recomandări de la National Institute for Health and Care Excellence (NICE)9

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

Articolul a fost 
evaluat și susținut 
de un grup mic 
de pacienți de 
la clinica de 
LRA, care s-au 
vindecat în urma 
tratamentului.
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rea precoce, în Marea Britanie, alertele elec-
tronice de LRA ar trebui să însoțească toate 
analizele de sânge din asistența primară și se-
cundară, atenționându-i pe clinicienii respon-
sabili despre un episod de LRA.10 O problemă 
frecvent întâlnită este imposibilitatea diferenți-
erii LRA de BRC pe baza unui singur rezultat 
de test sanguin, fără a cunoaște valorile anteri-
oare, deși alte rezultate la analizele de sânge și 
imagistică pot sugera ferm existența unei BRC 
de fond (caseta 2).10, 11

Care este investigaţia următoare? 

Evaluarea clinică inițială implică analiza para-
metrilor sanguini pentru a exclude complicații 
severe (hiperpotasemia, uremia și hipovolemia 
sau hipervolemia12, 13). Vor fi indicate investiga-
ții suplimentare pentru a determina cauza LRA 
(tabelul 2).10, 14 Factorii care justifică o evaluare 
mai urgentă includ hiperpotasemia, suspiciunea 
de obstrucție a tractului urinar, suspiciunea de 
boală renală intrinsecă, istoric de BCR sau tran-
splant renal, starea de slăbiciune generală, istori-
cul de LRA.

Analiza urinii 
Efectuați examenul sumar de urină cu strip în 
toate cazurile de LRA, ca un screening rapid 
al patologiei tratabile.9 Prezența leucocitelor 
și/sau nitriților poate indica bacteriurie, infec-
ție de tract urinar sau pielonefrită; hematuria și 
proteinuria singure pot sugera glomerulonefri-
ta, iar leucocitele fără alte modificări pot indica 
nefrita interstițială.9

Testele sanguine 
Testele sanguine de confirmare a LRA 
pot evidenția anomalii ce impun interven-
ție urgentă (ca, de pildă, hiperpotasemia).13 
Hemoleucograma completă, testul proteinei C 
reactive și profilul osos trebuie efectuate pen-
tru a detecta infecția, inflamația sau anomaliile 
electrolitice. Dacă fie nu există nici cauză clară, 
fie se suspectează boala renală intrinsecă, pot fi 
efectuate teste sanguine suplimentare, odată cu 

Tabelul 1 | Clasificarea leziunii renale acute KDIGO1 

Stadiul LRA Creatinina serică   Debitul urinar 
Stadiul 1  1,5-1,9 × creatinina inițială * sau   <0,5 ml/kg/oră în șase ore 
 >26 μmol/l în 24 de ore
Stadiul 2  2,0-2,9 × creatinina inițială *  <0,5 ml/kg/oră în 12 ore 
Stadiul 3  3,0 × creatinina inițială * sau   <0,3 ml/kg/oră în 24 de ore sau
 >353,6 μmol/l*ori   Anurie de 12 ore
 inițierea tratamentului de substituție renală 
 sau scăderea eGFR la <35 ml/min la  
 pacienții <18 ani   
KDIGO = Kidney Disease: Improving Global Outcomes (boala renală: îmbunătățirea rezultatelor 
globale). eGFR = rata estimată a filtrării glomerulare. 
*Aplicabilă dacă se presupune că modificarea creatininei a apărut în ultimele șapte zile

Caseta 2 | Teste de sânge și urină de luat în 
considerare atunci când este investigată  
leziunea renală acută (LRA) 

În toate cazurile 
• Analiza urinii 

– Microscopie, cultură și sensibilitate la antibiotice 
dacă fie există suspiciune clinică de infecție urinară, fie 
analiza urinii este pozitivă pentru nitriți sau leucocite 
– Raportul proteine:creatinină dacă analiza urinii este 
pozitivă pentru proteinurie ori hematurie

• Teste de sânge 
– Hemoleucograma completă – anemia normocitară 
poate sugera boala cronică renală (BCR) 
– Ureea și electroliții (căutați hiperpotasemia în mod 
special în cazurile de LRA și BCR) 
– Profilul osos (nivelurile crescute de fosfat seric pot 
sugera BRC de fond) 
– Proteina C reactivă (mărită în infecție sau în  
inflamație) 

Suspiciune de boală renală intrinsecă* 
• Teste de sânge suplimentare 

– Bicarbonatul seric și clorurile (căutați acidoza 
metabolică în LRA și în BRC) 
– Creatinkinaza (poate indica leziunea musculară – de 
exemplu, rabdomioliza) 
– Viteza de sedimentare a eritrocitelor (crescută în 
infecții sau în inflamații) 

Teste imunologice 
– Anticorpi antinucleari (crescuți în multe  
boli autoimune) 
– Anticorpii anti-ADN dublu catenar – crescuți în lupusul 
eritematos sistemic (LES)
– Anticorpii citoplasmatici anti-nucleari (crescuți în 
vasculită, dar și în infecții) 
– Anticorpii anti membrană bazală glomerulară (crescuți 
în boala cu același nume) 
– Factorul reumatoid (crescut în artrita reumatoidă și în 
crioglobulinemie) 
– Nivelurile complementului (C3 și C4) (scăzute în LES 
activ și în crioglobulinemie) 
– Electroforeza imunoglobulinelor/proteinelor serice și 
urinare (screening pentru mielomul multiplu) 

Teste serologice 
– titrul antistreptolizinei O (crescut după infecția 
streptococică) 
– serologia hepatitei B și C (antigenul de suprafață al 
hepatitei B, anticorpii anti-hepatită C) 
– serologia HIV (anticorpii anti-HIV-1 și anti-HIV-2) 

*Pot fi efectuate în asistența primară după trimiterea urgentă la 

specialist
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trimiterea urgentă la nefrologie (caseta 2). După 
orice episod de LRA trebuie repetate nivelurile 
creatininei serice împreună cu evaluarea clinică 
(caseta 2). Aceasta va ajuta la identificarea LRA 
refractare și la îndrumarea managementului.1, 10

Ecografia 
Ecografia de tract urinar este investigația de 
elecție în suspiciunea de uropatie obstructi-
vă.9 Circa 10% dintre cazurile de LRA în co-
munitate sunt provocate de uropatia obstructi-
vă 15; în 95% dintre ele se va constata hidrone-
froză.16 Cauzele rezultatelor fals negative sunt 
obstrucția timpurie ori compresiunea extrin-
secă, prin care este împiedicată dilatația ure-
terelor. Rezultatele fals pozitive pot apărea în 
sarcină sau în refluxul vezicoureteral.11 Alte 
patologii neobstructive, găsite frecvent la eco-
grafie, includ nefrolitiaza, variantele anatomi-
ce și ecogenitatea alterată a parenchimului re-
nal.11 Ecografia poate ajuta la diferențierea între 
LRA și BCR: reducerea dimensiunilor rini-
chilor și îngroșarea corticală și parenchimală 
sugerează BRC de fond.11

Trimitere pentru ecografie renală urgentă 
Dacă este disponibilă, o scanare a vezicii după 
micțiune poate accelera investigația. Dacă se 
suspectează, însă, că uropatia obstructivă sau 
pielonefrita ar fi cauzele LRA, este nevoie de o 
ecografie renală urgentă. Un istoric de malig-
nitate abdominală ori pelvină, de hiperplazie 
benignă de prostată, vezică neurogenă, nefroli-
tiază și tratamente asociate cu fibroza retroperi-
toneală ridică suspiciunea de uropatie obstructi-
vă.19 Alte trăsături sugestive includ un istoric de 
simptome de tract urinar, oligourie sau anurie 
și o vezică, masă abdominală ori prostată pal-
pabile la examinare. 

Actualele ghiduri britanice recomandă ca 
ecografia să fie efectuată în următoarele 24 de 
ore dacă fie se suspectează obstrucția, fie nu 
poate fi identificată nicio cauză.9 Trăsăturile 
sugestive de pionefroză (febră, durere în flanc 
și/sau disurie asociată cu leucociturie, urina cu 
nitriți-pozitivi la analiză și markerii inflamatori 
crescuți în sânge) necesită ecografie în decurs 
de maximum șase ore, probabil prin trimitere 
de urgență în asistența secundară.9 

Managementul LRA

Managementul adecvat al pacienților stabili cli-
nic cu LRA în stadiile 1-2 poate fi efectuat fie 
în asistența primară, fie în clinici ambulato-
rii, în funcție de disponibiltatea serviciilor loca-
le de specialitate. La bolnavii cu LRA se reco-
mandă hidratarea, tratarea infecțiilor, oprirea 

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ

• Gândiți-vă la ultimul dvs. pacient diagnosticat cu LRA. Cum a fost tratat? 
• După citirea acestui articol, cum vă veți schimba strategia de investigare și 

tratare a LRA? 
• Gândiți-vă la următorul pacient programat în clinică. Are risc de apariție a LRA?

Tabelul 2 | Cauzele leziunii renale acute (LRA)  
(adaptate după Think Kidneys10, 14)  

 Cauze specifice Istoric Examinare
Sepsis,  • Sepsis  • Simptome de infecție • Starea volumului
hipoperfuzie,  • Insuficiență de organ  • Aport oral de lichide sanguin (reumplerea
hipovolemie • Deshidratare  • Istoric de insuficiență  capilară, presiunea
 • Hemoragie cardiacă, renală și  venoasă jugulară,
  hepatică pulsul, tensiunea 
   arterială) 
   • Sursa de infecție 
Medicație • Medicație care  • Istoricul medicației:
/Toxicitate  contribuie la hipovolemie  - AINS, diuretice, agenți
 sau la hipotensiune  antihipertensivi
 • Medicații nefrotoxice  - medicamente care se
 • Expunere recentă la  acumulează, 
 substanță de contrast producând LRA
  - medicamente noi ce 
  pot provoca LRA
  (de pildă, IPP) 
Obstrucție  • Hipertrofia benignă  • Simptome de tract • Masă palpabilă
 de prostată  urinar inferior abdominală sau pelvină
 • Malignitate prostatică,  • Istoric de: • Vezică palpabilă
 pelvină ori abdominală - malignitate • Prostată mărită
 • Litiază renală sau  - litiază renală
 vezicală  - radioterapie pelvină
 • Fibroză retroperitoneală • Istoric familial de 
  malignitate 
Boala renală  • Glomerulonefrita  • Istoricul medicației • Analiza urinii
primară sau • Nefrita interstițială • Istoric de:  • Erupții pe piele
intrinsecă • Mielomul  - dispnee sau hemoptizie
Istoric  - erupție eritematoasă 
  - durere de spate sau 
  osoasă 
  - pierdere ponderală  
AINS = medicamente antiinflamatorii nesteroidiene. IPP = inhibitori ai pompei de protoni.

Ecografia transversală a rinichiului drept, arătând dilatația sistemului pelvicaliceal 
(săgeata), sugestivă de hidronefroză
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medicației nefrotoxice și întreru-
perea temporară a diureticelor, a 
inhibitorilor enzimei de conversie 
a angiotensinei (ACE) și a blocan-
telor receptorilor angiotensinei II 
(ARB).1, 21 

În  situații particulare, ca asocie-
rea insuficienței cardiace, poate fi 
necesară o strategie mai nuanțată, 
implicând realizarea unui compro-
mis între funcția cardiacă și cea re-
nală. Deși dovezile de la nivelul co-
munității nu sunt suficiente, un mod 
de abordare adecvat este de a tra-
ta pacientul, nu rezultatul analizelor 
de sânge.10 Managementul ulterior 
depinde de etiologie: pentru uropa-
tia obstructivă va fi necesară trimi-
terea la specialistul urolog.9 Dacă 
este identificată LRA în stadiul 3 se 
recomandă trimiterea urgentă la ne-
frologie. Aceeași indicație este vala-
bilă și în suspiciunea de boală rena-
lă intrinsecă, în cazurile în care nu 
a fost identificată nicio cauză clară a 
LRA, în LRA refractară sau la pa-

cienții cu transplant renal. Este de 
preferat ca bolnavii cu stare genera-
lă alterată să fie urmăriți în cadrul 
unei unități medicale pentru cazuri 
acute, în funcție de context.9 

Pentru a asigura informarea adec-
vată a pacienților, oferiți-le broșuri 
(de exemplu, Understanding Acute 
Kidney Injury22), dar și posibilitatea 
de a discuta despre LRA.

Managementul după vindecarea LRA 
După vindecare, evaluați pacienții 
în asistența primară pentru a reco-
manda tratamentul adecvat și a re-
introduce medicamentele întrerup-
te în timpul episodului de LRA.8, 23 
Indiferent de etiologie și de mana-
gement, evaluați toți pacienții cu 
LRA la un interval de trei luni, pen-
tru a detecta BRC în evoluție.1 

Evoluţia pacientului

A fost diagnosticată LRA în sta-
diul 2; pacientul a fost reevaluat ca 

stabil clinic, fără complicații seve-
re. O ecografie urgentă în ambula-
toriu a evidențiat hidronefroză bi-
laterală (figura) și o prostată mări-
tă, care comprima vezica (fig. 2 de 
pe bmj.com). Pacientul a fost cate-
terizat și a început tratamentul cu 
α-blocante și finasteridă. Nivelul 
creatininei sale serice a revenit la 
valoarea anterioară episodului de 
LRA, 80 µmol/l. A fost apoi planifi-
cat managementul urologic definitiv 
al obstrucției prostatei. 

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

RATIONAL TESTING 
Investigating acute kidney injury in primary care
A se cita: BMJ 2019;365: l4007 
G[si’i versiunea integral[ cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4007

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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Hazel Talbot, consultantă la 
Yorkshire and Humber Infant 
and Children’s Transport 
Service – serviciu de transport 
pentru copii – cunoscut ca 
Embrace, și-a redescoperit 
pasiunea demult uitată pentru 
jocul de netball.

Talbot lucrează pentru un 
serviciu de transport non-stop 
specializat pentru sugari și 
copii grav bolnavi care au 
nevoie de îngrijiri într-un alt 
spital. 

"Este cel mai bun 
serviciu din lume," spune ea. 

"Suntem singurul serviciu 
cu adevărat integrat din 
Marea Britanie și ne ocupăm de 
transferuri la terapie intensivă, 
precum și de repatrieri 
pediatrice și neonatale. Echipa 
de aici este extraordinară 
și pe toți ne interesează să 

DE�CE... joc�netball
Consultanta în transport de urgență pediatric și neonatal Hazel Talbot îi povestește  
lui Adrian O'Dowd cum anume reluarea sportului i-a oferit o modalitate excelentă de 
a se relaxa și i-a ameliorat sănătatea.

CARIERE

CUM�SĂ�FACEŢI SCHIMBAREA

• Trebuie să vă cunoașteți obiectivul – exercițiu,  
o sănătate mai bună, interacțiune socială,  
detensionare

• Asigurați-vă că toți cei de acasă sunt de acord 
• Rețineți că trebuie să vă recuperați după sport și să fiți  

în formă pentru muncă 
• Aveți răbdare – încercați câteva activități sau săli de sport 

până găsiți ce vă convine
• Discutați cu colegii de serviciu despre planurile pe care  

le aveți și găsiți de comun acord posibilitatea de  
a le adapta 
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îmbunătățim calitatea și să facem ca 
lucrurile să meargă mai bine."  

Munca e plină de satisfacții, dar 
și intensă. "Este cel mai uimitor 
serviciu, neobișnuit și realmente 
stresant," afirmă ea, dar practicarea 
unui sport a ajutat-o să-și găsească 
echilibrul. "Fiind consultant, este 
foarte ușor să muncești dublu față 
de cât ar trebui," spune ea. "Acum, 
netball-ul mă motivează să spun: Nu, 
nu mă ocup de asta fiindcă mă duc să 
joc netball."  

I-a plăcut sportul la școală și la 
facultate, dar au intervenit munca și 
copiii. "Am avut o pauză de 18 ani de 
când am terminat studiile universitare 
și până am început să joc din nou," 
spune ea. "Fiica mea juca pe la 10 
ani. O duceam acolo și stăteam pe 
bancă, arzând de dorul de a juca."  

Șansa ei a apărut prin programul 
"Back to Netball" (Înapoi la netball), 

condus de England Netball și 
conceput pentru a le face pe femei 
să joace din nou. "Am găsit o 
sucursală locală și m-am înscris. Pe 
urmă cineva mi-a recomandat să iau 
legătura cu antrenorul de la YMCA 
din Leeds. M-am dus la unul dintre 
antrenamentele lor și m-au rugat să 
joc în echipa de seniori. Mi-a plăcut 
la nebunie. Acum joc și pentru echipa 
mea locală, Weatherby Angels, 
alcătuită din persoane de vârste 
diferite."

Pentru a se putea antrena, Talbot a 
discutat programul de lucru cu colegii 
ei, explicându-le că dorește să-și facă 
în continuare partea ei de activitate 
dar, dacă s-ar putea, ar prefera să nu 
fie de serviciu joia. "Nu a trebuit să 
tai din munca pe care o făceam, ci 
doar s-o organizez altfel", spune ea. 

Este convinsă că sportul i-a fost de 
folos pentru sănătate și pentru starea 

de bine. "M-a ajutat să mă concentrez 
pe altceva. Aveam 40 de ani și 
devenisem puțin paranoică, mi-era 
frică să nu fac infarct. Eram și 
îngrijorată că nu sunt sănătoasă și că 
nu sunt un bun exemplu pentru copiii 
mei. Netball-ul mi-a dat imboldul de 
care aveam nevoie. Este în același 
timp un relaxant total – nu mă 
gândesc la nimic altceva atunci când 
joc."

Adrian O'Dowd, Londra 

CAREERS
WHY I . . . play netball    

A se cita: BMJ 2019;366:l4356

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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Din: Walsh LK, Donelle J, Dodds I și colab. 
Vaccinarea antigripală în timpul sarcinii.  
The BMJRo 2019;8:303-305.

1. Singurul posibil efect negativ, asociat vaccinării 
antigripale în sarcină, asupra sănătății nou-născutului  
a fost riscul de:
A. Astm bronșic
B. Infecții
C. Cancer
D. Tulburări neurologice
E. Diabet zaharat

Din: Patrick O´Byrne, Paul MacPherson.  
Sifilisul. The BMJRo 2019;8:320-323.

2. Alegeți afirmațiile corecte referitoare la sifilis:
A. Este o boală infecțioasă cauzată de Treponema pallidum
B. Rata incidenței sifilisului este în scădere în întreaga lume 
C. Majoritatea cazurilor sunt întâlnite la homosexuali
D. Sifilisul netratat nu provoacă complicații pe termen lung
E. Tratamentul este bazat pe antibiotice

3. Leziunea tipică sifilisului primar este:
A. Ulcer genital dureros, pruriginos
B. Ulcer genital nedureros, indurat (șancru)
C. Erupție cutanată difuză, simetrică la nivelul trunchiului
D. Alopecie segmentară
E. Goma sifilitică

4. Diagnosticul de sifilis se bazează preponderent pe:
A. Metode imagistice
B. Biopsia ulcerului genital
C. Teste genetice
D. Teste serologice
E. Teste imunologice

5. Tratamentul de primă linie a sifilisului se face cu:
A. Cefort
B. Doxiciclină
C. Amoxicilină
D. Azitromicină
E. Benzatin penicilină G

Din: Emer Kelly, Jeremy B Richards.  
Educația medicală: feedback pentru medici în 
timpul instruirii. The BMJRo2019;8:325-329.

6. Feedback-ul formativ presupune:
A. Realizarea lui, de regulă, la sfârșitul unui curs

B. Realizarea lui în timpul unei întâlniri sau experiențe 
specifice
C. Îmbunătățirea rezultatelor activității în timpul procesului 
de învățare
D. Exprimarea opiniei evaluatorului cu privire la 
randamentul cursantului
E. Exprimarea unei opinii (atitudini) constructive cu privire 
la comportamente sau aptitudini specifice

Din: Indre K Semogas, Amy Davis, Imran Rafi, 
Christopher Anderson, Nicholas MP Anear. 
Investigarea leziunii renale acute în asistența 
primară. The BMJRo 2019;8:330-333.

7. Leziunea renală acută se asociază cu:
A. Risc crescut de progresie spre boală renală cronică
B. Risc crescut de progresie spre insuficiență  
multiorganică 
C. Spitalizări mai îndelungate
D. Mortalitate mai mare intraspitalicească și pe termen  
lung
E. Insuficiență hepatică acută

8. În comunitate, leziunea renală acută este datorată, 
cel mai frecvent:
A. Gripei
B. Gastroenteritei
C. Infecțiilor nozocomiale
D. Tuberculozei
E. Infecției cu HIV

9. În cazul suspiciunii de uropatie obstructivă, 
investigația de elecție este:
A. Sumarul de urină
B. Ionograma serică
C. Urografia 
D. Ecografia de tract urinar
E. Uro-CT (tomografie computerizată)

10. Alegeți manifestările clinice sugestive pentru 
pionefroză:
A. Disuria
B. Hematuria
C. Febra
D. Durerea abdominală
E. Leucocituria

Chestionar realizat cu sprijinul UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca
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