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fi ca toate cazurile noi să apa-
ră la contacți cunoscuți, dar în  
prezent procentul este de nu-
mai circa 55%.5 Deficitul pare 
a fi generat de diverse erori ad-
ministrative, de liste incomple-
te ale contacților atunci când 
sunt identificate cazuri noi și, 
ceea ce este cel mai îngrijoră-
tor, de apariția unor cazuri din 
lanțuri de transmitere nedocu-
mentate. Organizația Mondială 
a Sănătății a estimat că pot fi 
omise până la un sfert din cazu-
rile noi.6

Răspunsul deficitar se expli-
că prin volatilitatea politică și 
sărăcia ce afectează partea de 
nord-est a RDC. Grupurile în-
armate îngreuiază eforturile de 
restrângere a epidemiei prin re-
stricționarea mișcării echipe-
lor de intervenție pentru Ebola 
și prin dislocarea populațiilor 
cu risc deja mobile. De la în-
ceputul lunii iunie au fost stră-

în această lună
EDITORIAL

Ţinând�în�frâu�virusul�Ebola��
Cea mai bună apărare o constituie infrastructura sănătății publice naționale

În data de 11 iunie 2019, 
Ministerul Sănătății din 
Uganda a confirmat faptul 
că un copil infectat cu viru-
sul Ebola trecuse granița din 
Republica Democrată Congo 
(RDC) în Uganda. A doua zi 
au mai fost confirmate două ca-
zuri conexe. 

Răspunsul eficient al statu-
lui Uganda pare să fi ținut sub 
control situația până acum, su-
gerând că activitățile de pregă-
tire din țările vecine reușesc să 
reducă riscul de răspândire glo-
bală. Ce e de făcut de-acum 
înainte în RDC este, însă, mai 
puțin clar, în contextul în care 
epidemia continuă să se răs-
pândească. 

Până în 9 iulie, în RDC erau 
confirmate 2 343 de cazuri de 
Ebola, dintre care 1 552 s-au 
soldat cu decesul persoane-
lor infectate. În cele trei săptă-
mâni precedente, în provincii-
le afectate, Ituri și North Kivu, 
fuseseră raportate 247 de ca-
zuri noi confirmate, reflectând 
în continuare o incidență ridi-
cată a cazurilor noi și o crește-
re constantă a propagării geo-
grafice a epidemiei. Tot în iu-
lie a fost semnalat un caz și în 
Goma, un oraș mare de tranzit, 
aproape de granița cu Rwanda. 
Recentele episoade de recru-
descență din zonele afectate 
mai demult sugerează că până 

și regiunile cărora li s-a acordat 
o atenție susținută întâmpină 
dificultăți în privința menținerii 
răspunsului. 

Supertransmițători
Epidemiile de Ebola tind să fie 
determinate de "supertransmi-
țători": indivizi care generează 
un număr disproporționat de 
cazuri secundare.2, 3 Aceasta în-
seamnă că e suficient ca doar 
unul sau doi să rămână nei-
dentificați pentru a apărea ia-
răși o revărsare de cazuri noi. 
Numărul tot mai mare al infec-
țiilor în rândul cadrelor medi-
cale, o sursă cunoscută de su-
pertransmițători, contribuie la 
caracterul precar al situației ac-
tuale.4 

Sunt încă vizibile deficiențe 
considerabile la nivelul activi-
tăților de supraveghere esenți-
ale, cum sunt, de pildă, cele de 
depistare a contacților. Ideal ar 

Țările cu cele 
mai extinse 
epidemii 
provocate 
de virusul 
Ebola sunt 
printre cele 
care au cea 
mai mare 
nevoie de 
săpun și de 
funcționari 
de sănătate 
publică 

Oamenii așteaptă să fie 
vaccinați împotriva infecției 
cu virusul Ebola la o clinică 
din Mabalako, RDC
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mutați din provincia afectată, 
Ituri, circa 300 000 de oameni.7 
Înmulțirea recentă a atacuri-
lor ce vizau personalul de in-
tervenție contribuie la împiedi-
carea în continuare a eforturi-
lor de izolare a bolii.8 Măsurile 
specifice sunt eficiente numai 
în condițiile participării volun-
tare a comunității relevante, iar 
în prezent acest element vital 
lipsește.9

Ce se poate face pentru ca 
epidemiile viitoare să nu ajun-
gă într-un astfel de stadiu? Câtă 
vreme este imposibil de prevă-
zut exact unde anume, pe teri-
toriul Africii de Vest sau al ce-
lei Centrale, va izbucni epide-
mia următoare, soluția pare a 
fi ridicarea nivelului infrastruc-
turii asistenței medicale prima-
re și a sănătății publice de bază 
în cea mai mare parte a conti-
nentului. 

Este puțin probabil ca prime-
le cazuri ale următoarei epide-
mii, critice pentru izolarea pre-
coce, să fie surprinse la timp 
de o echipă de intervenție de-
dicată.10, 11 Epidemia va începe 

printr-o persoană sau un grup 
mic de oameni, cu simptome 
ce nu pot fi diferențiate de cele 
ale bolilor infecțioase mult mai 
frecvent întâlnite.12 Dacă fo-
carul se oprește acolo sau va 
avansa spre o mare epidemie 
va depinde, în parte, de  
accesul celor infectați la un 
centru de îngrijiri medicale do-
tat cu testele de diagnostic ele-
mentare necesare pentru a ex-
clude rapid bolile obișnuite și 
cu echipament de protecție de 
bază – mănuși și  
dezinfectant.13 

Sănătatea publică 
Mult mai importantă ar putea 
fi, însă, prezența unor funcțio-
nari de sănătate publică loca-
lă cu resurse suficiente, în spe-
cial la nivel de district. Aceștia 
sunt cei mai în măsură să tragă 
semnalul de alarmă și să inițe-
ze măsuri ieftine, cu tehnologie 
minimă, dar eficiente împotriva 
epidemiei provocate de virusul 
Ebola – carantine, supraveghe-
rea siguranței înmormântărilor 
și implicarea comunității. 

Epidemia actuală depășește, 
probabil, capacitățile naționale 
ale RDC. Ar fi totuși o greșea-
lă să conchidem că intervenți-
ile internaționale de anvergu-
ră ar constitui soluția proble-
mei. Ca și în cazul atâtor alte 
boli infecțioase, probabilitatea 
unei epidemii de Ebola extinse 
ar fi mult redusă prin asigura-
rea unui nivel de bază al infra-
structurii sănătății publice na-
ționale în Africa de vest și cen-
trală. Nu este nicio coincidență 
că țările unde au proliferat cele 
mai ample epidemii de Ebola 
sunt printre cele care au cea 
mai mare nevoie de săpun și 
de funcționari de sănătate pu-
blică locali.14, 15

Freya Louise Jephcott,  
bursier cercetare, Queens’ College, 
University of Cambridge  
flj22@cam.ac.uk

EDITORIAL
Holding back Ebola  

A se cita: BMJ 2019;366:l4566 
Gāsiţi versiunea completā, cu bibliografie, 
la:  http://dx.. doi:10.1136/bmj.l4566

BOALĂ INFECŢIOASĂ  

Ebola�în�Africa:�lecţii�învăţate
Medicii Ian Crozier și Eugene Richardson au lucrat în Sierra Leone în perioada epidemiei 
din 2014-2016 și în Republica Democrată Congo în timpul celei actuale. Ei îi relatează 
jurnalistei Mara Kardas-Nelson cum anume au răspuns țările respective

Mara Kardas-Nelson: Ce di-
ferențe sunt între Sierra Leone 
și Republica Democrată Congo 
(RDC) în privința îngrijirilor  
clinice? 

Ian Crozier: Am ajuns în Sierra 
Leone în august 2014, în primele 
zile ale epidemiei. Nu aveam sufici-
enți medici, ne lipsea echipamentul 

necesar pentru monitorizarea clini-
că ori de laborator elementară, fo-
loseam pentru spital spații recon-
vertite sau corturi mari construite în 
grabă, neechipate pentru îngrijirea 
pacienților grav bolnavi și, adesea, 
nu dispuneam de protocoale ope-
raționale pentru acordarea asisten-
ței ori pentru protecția cadrelor me-
dicale. 

În general, în RDC, îngrijirile 
acordate la patul bolnavului au în-
registrat progrese semnificative în 
ultimii ani. Este deja o rutină să poți 
urmări îndeaproape semnele vita-
le ale unui pacient, iar testele și re-
zultatele de laborator pot fi accesate 
zilnic. Sunt mai multe unități de tra-
tament cu personal medical decât 
în Sierra Leone, frecvent dotate cu 
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specialiști indispensabili în pe-
diatrie, terapie intensivă și ob-
stetrică. Iar majoritatea îngriji-
rilor în provincia North Kivu, 
un loc fierbinte de maximă 
importanță, sunt acordate în 
spații inovatoare – de pildă, u-
nitățile biosecurizate ALIMA 
CUBE și cele de tratament cu 
un design ingenios, construite 
de Médecins Sans Frontières 
și Samaritan’s Purse – ce per-
mit un nivel superior de trata-
ment și interacțiune între paci-
enți, echipele clinice și mem-
brii familiei.

În RDC este posibilă fur-
nizarea unor îngrijiri care, în 
multe zone din Sierra Leone, 
nu puteau fi acordate la înce-
putul epidemiei. Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS) a 
difuzat protocoale noi pentru 
terapiile de susținere și m-am 

simțit încurajat în mod deose-
bit la vederea unui nivel mai 
avansat al acestui tip de îngri-
jiri, din ce în ce mai mult în-
corporat în “ADN-ul” inter-
venției.   

MK-N: În Africa de Vest, nu-
meroși bolnavi au rămas în 
comunitate, iar mulți dintre 
ei nu au solicitat deloc trata-
ment. Ați observat aceeași si-
tuație în RDC? 

Eugene Richardson: În 
Sierra Leone, pacienții nu s-au 
prezentat la centrele medica-
le, în parte, deoarece persona-
lul existent era insuficient pen-
tru a-i trata. Situația nu este 
automat aceeași în RDC, unde 
numărul de medici per capita 
e de patru ori mai mare. Dar 
pacienții au încă tendința de 

a se prezenta târziu la unități-
le de tratament și uneori mor 
după doar două-trei zile. Sau 
nu vin deloc.

Într-un articol din  
Lancet Infectious Diseases se re-
lata că se întâmplă așa din ca-
uza neîncrederii, în condiți-
ile în care se susținea faptul 
că numai 25% din populația 
RDC credea că Ebola există 
cu-adevărat. Articolul sugerea-
ză că epidemia e manipulată 
de "teoriile conspirației", ne-
luând însă în calcul istoria cât 
se poate de reală a exploată-
rii coloniale: conducerea bru-
tală a lui Leopold al II-lea al 
Belgiei în secolul 19 și fap-
tul că primul președinte ales 
democratic a fost asasinat cu 
sprijinul CIA în 1961. 

Există o suspiciune că străinii 
care vin aici nu urmăresc bi-
nele și interesul oamenilor din 
Congo, așa încât firește că po-
pulația nu vrea să coopereze 
cu forțele externe. Respingerea 
intervenției este acum aproape 
o reacție obișnuită.

Ani de-a rândul, oamenii au 
murit de malarie, pojar și con-

În RDC este 
posibilă 
furnizarea 
unor îngrijiri 
care, în 
multe  
zone din 
Sierra Leone, 
nu puteau 
fi acordate 
la începutul 
epidemiei 
Ian Crozier 
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Un angajat pregătește o unitate biosecurizată pentru pacienții cu Ebola la un 
centru de tratament din provincia North Kivu din Republica Democrată Congo
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flicte armate, știind că nu va 
veni nimeni să-i ajute. Apoi, 
dintr-o dată, văd cum apar in-
divizi din afara comunității lor 
cu mașini de teren și cu bani. 
Ei simt că toate acestea le sunt 
băgate pe gât. Au impresia că 
noi suntem cei care răspândim 
infecția cu Ebola. 

MK-N: O problemă vitală în 
epidemia din Africa de Vest a 
constituit-o lipsa medicilor lo-
cali. Este aceasta o problemă și 
în RDC? 

IC: Este remarcabil că majori-
tatea unităților de tratament au 
personal format preponderent 
din medici congolezi, nu din 
expatriați. Complet diferit față 
de Sierra Leone, unde majori-
tatea doctorilor erau din afara 
Africii de Vest. 

Medicii congolezi sunt incre-
dibil de competenți și au rezis-
tat într-o perioadă foarte difici-
lă, dacă ne gândim la toate ata-
curile ce au avut loc în North 
Kivu pe fondul insecurității ge-
nerale. Aceasta a afectat ca-
pacitatea de a furniza îngrijiri. 
Am fost în Butembo și Katwa 
în martie și aprilie, în perioada 
când au avut loc trei mari ata-
curi ce au vizat direct unitățile 
de tratament. A trebuit să mu-
tăm pacienții în mijlocul nopții, 
iar mai târziu ONG-urile s-au 
retras. Toate realizările pe care 
le-am remarcat – în ceea ce pri-
vește personalul, structurile, 
aprovizionarea și sistemele – 
stagnează când nu mai au trac-
țiunea sociopolitică necesară. 
Mi se pare impresionantă rezis-
tența medicilor congolezi. 

În Africa de Vest nu ne-am 
confruntat cu același nivel de vi-
olență, însă am observat această 
rezistență și în rândul cadrelor 
medicale din Sierra Leone, con-
fruntate cu restricții materiale 
serioase, ceea ce le-a fectat ca-
pacitatea de-a asigura îngrijiri. 

MK-N: Ce fac organizațiile in-
ternaționale? 

ER: Unele ONG-uri au pără-
sit RDC din cauza violenței, 
așa că OMS s-a aflat pe pozi-
ția executivă de transpunere 
în practică a obiectivelor pro-
puse, ceea ce nu prea semăna 
cu rolul mai tehnic pe care l-a 
avut în epidemia din Africa de 
Vest. OMS și-a asumat o mare 
parte din logistică – de exem-
plu, aprovizionarea, suprave-
gherea campaniilor de vacci-
nare, depistarea contacților. 
Se descurcă bine, chiar dacă, 
o mare parte din timp, nu a 
avut toate fondurile necesare. 
Responsabilii cu sănătatea pu-
blică din OMS AFRO [biro-
ul african regional] fac o treabă 
incredibil de bună, incluzând 
susținerea, în cadrul comunită-
ții, a educației privitoare la mo-
dul de răspândire a infecției cu 
virusul Ebola, la un vaccin ex-
perimental și la tratament. 

În Sierra Leone, operați-
unea era condusă de arma-
ta britanică, de cea locală și de 
ONG-uri. În RDC, Ministerul 
Sănătății avea un rol de con-
ducere, deși situația s-a schim-
bat de când a fost declarată sta-
rea de urgență internațională. 
Guvernul din Kinshasa a negli-
jat regiunea de-a lungul istoriei 
și a complotat pentru a o jefui, 
astfel încât ideea unui răspuns 

militarizat aici, de genul celui 
din Sierra Leone, nu poate fi 
concretizată, deoarece oame-
nii nu mai au încredere în ar-
mată după atâția ani de coflic-
te militare. 

MK-N: În RDC au fost oferi-
te tratamente experimentale 
în cadrul unui studiu controlat 
randomizat (RCT). Cum decur-
ge această intervenție? 

IC: Tratamentele au fost dis-
ponibile pe scară largă pentru 
pacienții care reușeau să ajun-
gă la un centru de tratament, la 
început prin programe de tes-
tare pilot, iar acum prin RCT. 
Conversațiile despre consimță-
mântul informat, ce au inclus 
detalii locale și antropologice, 
au fost analizate cu grijă, fiind 
inițiate de asistenți sociali și im-
plicând, adesea, supraviețuitori 
ai infecției cu Ebola. Studiul 
a fost condus de Institututul 
Național pentru Cercetare 
Biomedicală al RDC, în parte-
neriat cu Institutele Naționale 
ale Sănătății din SUA, cu OMS 
și cu ONG-uri. 

Din ceea ce-am observat, 
la nivelul comunității există 
o bună înțelegere și accepta-
re a acestui studiu. Într-adevăr, 
aproape fiecare pacient care 

REPUBLICA DEMOCRATĂ 
CONGO

Oamenii 
simt că  
toate 
acestea le 
sunt impuse.  
Au impresia 
că noi 
suntem 
cei care 
răspândesc 
virusul  
Ebola 
Eugene 
Richardson
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iese dintr-o unitate de trata-
ment ca supraviețuitor a primit 
medicație specifică pentru vi-
rusul Ebola. E o schimbare re-
marcabilă față de epidemia din 
Sierra Leone și din Africa de 
Vest în general, unde numai 
sub 5% din toți pacienții au pri-
mit un tratament experimental 
în cadrul unui studiu sau unui 
program de testare pilot. 

MK-N: Epidemia din RDC 
continuă de un an. De ce nu se 
întrevede sfârșitul? 

ER: Mă tem că o strategie hi-
pertehnică, axată pe vacci-
nări și pe medicamente noi, 
are efecte contrarii celor scon-

tate. Poate să-i facă pe mulți să 
dea înapoi. Pentru a accesa in-
tervențiile, oamenii trebuie să 
treacă prin calvarul consimță-
mintelor și al birocrației. Asta 
nu face parte în mod normal 
din intervențiile medicale, ridi-
când suspiciunea unor motive 
ascunse. 

M-a surprins să constat atât 
de multe refuzuri. Într-un sat 
pe care l-am vizitat, s-au vacci-
nat doar opt din vreo două sute 
de oameni. Cred că e o reacție 
la ravagiile făcute de Kinshasa 
și de entitățile străine timp de 
multe decenii. 

Poate că ar fi bine să abor-
dăm situația într-un alt fel. De 
exemplu, ne-am putea gândi 

să-i plătim pe cei care se vacci-
nează în loc să presupunem că 
vor avea încredere într-o forță 
din afară. Va mai trebui să fur-
nizăm îngrijiri de bună calitate 
la nivel general, nu numai pen-
tru infecția cu Ebola, ci și pen-
tru malarie, obstetrică, servicii 
chirurgicale – nevoile obișnuite 
ale oamenilor. 

Mara Kardas-Nelson, jurnalist, 
Berkeley, SUA  
marajenn@gmail.com 

INFECTIOUS DISEASE  
Ebola in Africa: lessons learnt

A se cita: BMJ 2019;366:l5012 
Gāsiţi versiunea completā, cu bibliografie, 
la:  http://dx.. doi:10.1136/bmj.l5012

CONTROVERSE

Se�exagerează�eficienţa�listei� 
Organizaţiei�Mondiale�a�Sănătăţii� 
de�verificare�a�siguranţei�chirurgicale?�
David Urbach și Justin Dimick susțin că dovezile nu justifică susținerea listei 
Organizației Mondiale a Sănătății de verificare a siguranței chirurgicale.  
Alex Haynes și Atul Gawande afirmă însă, pe baza dovezilor oferite de studii, că 
salvează vieți

David R Urbach, profesor de chirurgie și 
politici sanitare, management și evaluare, 
University of Toronto, Canada

Justin B Dimick, profesor și șef al catedrei 
de chirurgie, University of Michigan 
jdimick@med.umich.edu

Carl Sagan obișnuia să spună că 
afirmațiile extraordinare trebuie să 
fie susținute prin dovezi la fel de ex-
traordinare. Celebrul astronom și 

specialist în comunicarea aspectelor 
științifice pleda pentru adoptarea 
unei atitudini sceptice față de feno-
menele pseudoștiințifice și paranor-
male ca astrologia și divinația, dar 
este rezonabil să solicităm un stan-
dard la fel de ridicat al dovezilor ști-
ințifice pe baza cărora a fost alcă-
tuită lista Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS) de verificare a si-
guranței chirurgicale. 

Până la urmă, listelor de verifica-
re le sunt atribuite puteri extraordi-
nare, aproape  miraculoase. Se pre-
tinde că o astfel de măsură simplă 
și ieftină poate scădea la jumătate 
cuantumul deceselor postoperato-
rii. Presupusul mecanism al unei a-
semenea reduceri semnificative a 
mortalității este la fel de fantastic: 
asigurarea unei identificări adecva-
te a membrilor echipei, pacientului 
și procedurii și confirmarea cunoaș-
terii, de către echipă, a procedurilor 
de îngrijire. 

Efecte atât de ample par a fi ne-
plauzibile, în special dacă se are în 
vedere faptul că majoritatea aces-
tor proceduri erau deja solicitate în 

da Succesul public al listelor de verificare a 
siguranței chirurgicale repezintă triumful 
erorii de selecție în fața științei aplicării 
riguroase
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spitalele moderne și că niciuneia nu 
i-a fost dovedit meritul de a redu-
ce mortalitatea chirurgicală atunci 
când a fost aplicată individual.

Populații și subgrupuri 
Ce fel de dovezi susțin eficiența lis-
telor de verificare? Majoritatea pro-
vin din studii "înainte-și-după", care 
au o valoare limitată în ceea ce pri-
vește demonstrarea relației cau-
ză-efect, fiind vulnerabile la eroarea 
sistematică. Din momentul în care 
mortalitatea operatorie a început să 
scadă, este întotdeauna justificată o 
atitudine prudentă în analiza ten-
dințelor longitudinale privitoare la 
siguranța chirurgicală. 

Singurul studiu randomizat 
al listelor de verificare publicat 
până în prezent a fost unul clinic 
controlat, pe grupuri randomizate 
secvențial, efectuat în doar două 
spitale. Studiul nu a găsit o 
reducere statistică a mortalității 
postoperatorii în urma folosirii 
vreunei liste de verificare, nici nu 
a sesizat vreo scădere a frecvenței 
complicațiilor, dar validitatea 
rezultatelor a fost criticată pentru 
că studiul nu a fost realizat în orb 
și a exclus (contrar principiului 
intenției-de-a trata) din brațul "listei 
de verificare" pacienții care nu s-au 
conformat intervenției.

Deși studiile cu populații 
întregi, în cadrul cărora listele 
de verificare a siguranței nu 
au demonstrat niciun impact 
al acestora asupra mortalității, 
analizele care au fost restrânse 
pentru a selecționa spitalele ori 
subgrupurile de pacienți au găsit 
efecte surprinzătoare. De exemplu, 
s-a constatat că introducerea listelor 
de verificare a siguranței în statul 
american Carolina de Sud nu a 
avut niciun impact global asupra 
mortalității, însă analizele ce vizau 
doar spitalele ce încheiaseră un 
program complex pentru siguranță 
– incluzând listele de verificare – au 
găsit reduceri mari și semnificative 
statistic ale mortalității operatorii. 

Această observație evidențiază 
un atribut comun al studiilor 
care au găsit un efect al listelor 
de verificare a siguranței asupra 

mortalității: selecția pacienților. 
Înr-un alt exemplu frecvent citat, 
un studiu "înainte-și-după" dintr-un 
spital olandez nu a sesizat nicio 
scădere statistică a mortalității 
operatorii după instituirea unei 
liste de verificare. Totuși, riscul 
de deces postchirurgical a fost 
redus cu mai mult de jumătate în 
rândul pacienților în cazul cărora 
fuseseră parcurse integral listele 
respective. Selectând subgrupurile 
pentru care se ținuse cont de 
întreaga listă de verificare (și 
comparându-le cu cele în cazul 
cărora nu se întâmplase așa), 
studiile au introdus o eroare de 
interpretare clară: vor exista 
numeroase diferențe semnificative 
între echipele sau spitalele care au 
avut în vedere listele de verificare, 
influențând, astfel, rezultatele 
intervenției chirurgicale.

O prezentare mai echilibrată
Succesul public al listelor de 
verificare a siguranței chirurgicale 
este un triumf al erorii de selecție 
în fața științei aplicării riguroase. 
Este regretabil, deoarece astfel 
de liste oferă beneficii reale și 
semnificative, ceea ce impune 
încurajarea fermă a utilizării lor în 
continuare. Avantajele implicate 
sunt legate, însă, de îmbunătățirea 
dinamicii echipei, de angajamentul 
asumat de asistenții perioperatori, 
de satisfacția personalului și de 
încurajarea acordării unui sprijin 
mai consistent pentru tratamentul 
chirurgical în centrele cu resurse 
insuficiente. Poate că toate acestea 
nu par a fi la fel de captivante ca 
pretenția de a reduce la jumătate 
riscul de deces operator, dar sunt 
la fel de importante și nu au nevoie 
de interpretările distorsionate ale 
dovezilor științifice empirice. 

O prezentare mai echilibrată și re-
alistă a beneficiilor listelor de veri-
ficare a siguranței ar fi mai credibi-
lă în fața unei comunități medicale 
sceptice, din ce în ce mai obosită de 
proliferarea măsurilor ce vizează si-
guranța pacientului, dintre care în-
grijorător de multe au și fost adop-
tate fără niciun fel de dovezi științi-
fice convingătoare.
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Atul A Gawande, profesor de chirurgie, 
Facultatea de Medicină Harvard, Boston, 
Massachussets

Organizația Mondială a Sănătății 
(OMS) a instituit lista de verifica-
re a siguranței chirurgicale ca pe 
o metodă de creștere a competen-
ței echipelor care furnizează îngri-
jiri chirurgicale. Aplicarea ei a fost 
asociată, de către un studiu pilot 
prospectiv, desfășurat în opt spita-
le diverse din lume, cu o scădere 
cu 46% a mortalității perioperatorii 
după tratamentul chirurgical al pa-
cienților internați. 

De atunci, numeroase studii au 
atestat documentar faptul că utili-
zarea constantă a listei de verificare 
reduce mortalitatea. O recentă ana-
liză a dovezilor a confirmat acest lu-
cru în cadrul multor centre care fo-
losesc protocoale de lucru diferite și 
a identificat o corelație evidentă în-
tre aderență și îmbunătățirea rezul-
tatelor. Ca urmare, lista de verifica-
re a fost adoptată cu entuziasm în 
numeroase medii medicale. O eva-
luare recentă a folosirii listei de ve-
rificare într-o analiză a rezultatelor 
mai multor studii internaționale a 
relevat utilizarea ei în 75% din tota-
litatea operațiilor avute în vedere.

Strategii de aplicare 
Se pare că principalul punct al dez-
baterii îl constituie posibilitatea re-
ală a aplicării listei de verificare. 
Dovezile sugerează fezabilitatea – 
dar e nevoie de timp pentru a o uti-
liza la nivelul populației și este im-
portant de stabilit cum anume. 
David Urbach și colegii săi de la 
Universitatea din Toronto, Canada, 
au prezentat o analiză ecologică a 
mortalității perioperatorii în provin-
cia Ontario după introducerea obli-
gatorie a listelor de verificare la ni-
vel regional, legiferată la scurt timp 
după raportul inițial al studiului pi-

lot. După o analiză foarte rapidă (la 
numai trei luni de la introducere), 
au constatat că reducerea mortali-
tății cu 8,5%, observată în toate ca-
zurile (incluzând procedurile efec-
tuate preponderent în ambulatoriu, 
ca oftalmologia și artroscopia), nu a 
atins semnificația statistică. 

În schimb, o analiză mai recentă 
a unei strategii, temeinic susținută 
în Scoția, de aplicare obligatorie a 
unei listei de verificare (analiză con-
centrată pe tratamentul chirurgical 
al pacienților internați, în cazul că-
rora exista o mai mare probabilita-
te ca ratele mortalității să fie afecta-
te) a găsit o reducere cu 39% a mor-
talității pe durata Scottish Patient 
Safety Programme (Programul 
Scoțian al Siguranței Pacientului), 
evidențiind faptul că folosirea lis-
tei de verificare era un element 
esențial al siguranței operațiilor 
efectuate. Nu s-au observat astfel de 
schimbări în cazul internărilor ce 
nu presupuneau tratament chirurgi-
cal, ceea ce scade probabilitatea ca 
o îmbunătățire a îngrijirilor la nivel 
mai general să fie responsabilă pen-
tru modificarea rezultatelor. 

O nouă aprofundare a mecanis-
mului listei de verificare se poa-
te găsi într-o analiză a programu-
lui mixt Safe Surgery (Chirurgie 
sigură) din Carolina de Sud (în 
anul 2015), pe bază de volunta-
riat, la nivel statal. A fost furnizat 
un protocol de utilizare structurat, 
împreună cu îndrumări privitoa-
re la apli care, la instruirea echi-
pei și la colaborarea intercolegia-
lă. Folosind datele de externare din 
întregul stat, s-a constatat că, după 
tratamentul chirurgical al pacienți-
lor internați, rata mortalității era cu 
22% mai mică în spitalele care au 
finalizat programul (modificări ine-
xistente în alte spitale de pe terito-
riul statului american), în cazul lor 
fiind observate și schimbări la nive-

nu Lista de verificare este una dintre cele 
mai eficiente metode de îmbunătățire a 
siguranței tratamentului chirurgical aplicate 
în ultimii ani
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lul practicilor chirurgicale bazate pe 
lucrul în echipă (de exemplu, îm-
bunătățiri ale comunicării cu 12% și 
ale coordonării cu 3%) – de aseme-
nea, cu cât erau mai pronunțate a-
ceste creșteri calitative, cu atât era 
mai mare reducerea asociată a mor-
talității perioperatorii.

Comunicarea în cadrul echipei
Lista de verificare a fost intenționat 
concepută ca o modalitate de con-
solidare a comunicării între mem-
brii unei echipe, iar datele prezenta-
te sugerează că într-adevăr așa este. 
Dovezile din studiul canadian ilus-
trează, însă, cât de importantă este 
strategia de aplicare pentru folo-
sirea eficientă a listei de verificare 
– la fel și analiza aplicării ei de că-
tre NHS England, unde impunerea 

prematură a utilizării listei fără ni-
ciun sprijin a condus la rate foarte 
ridicate ale documentării, dar la o 
implementare cu semnificație clini-
că neuniformă și inconsecventă.

Unii pot susține că efectul listei 
de verificare nu poate fi separat de 
programul de  aplicare și de instrui-
rea asociată. Echipele care au capa-
citatea de a-și ameliora activitatea 
au cele mai mari șanse de-a integra 
în fluxul lor de lucru o intervenție 
comportamentală atât de comple-
xă cum este lista de verificare, adu-
când studiilor referitoare la aplica-
rea listei de verificare reproșul că 
identifică numai "factorii de ame-
liorare." 

Nu negăm, însă chiar și echipele 
foarte motivate au nevoie de meto-
de de aplicare, iar dovezile sugerea-

ză că lista OMS de verificare a sigu-
ranței chirurgicale se numără prin-
tre cele mai eficiente metode de 
îmbunătățire a siguranței tratamen-
tului chirurgical introduse în ulti-
mii ani. Este necesar să ne străduim 
a învăța cum anume să-i asigurăm 
cele mai bune condiții de aplicare 
eficientă în diferite medii din întrea-
ga lume, să o îmbunătățim și să-i 
evaluăm în continuare rezultatele.

HEAD TO HEAD
Is WHO’s surgical safety checklist  
being hyped? 
A se cita: BMJ 2019;366:l4700

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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Riscul de tromboembolism recurent venos (TEV) după întreruperea tratamentului anticoagulant, la pacienții cu un prim eveniment 
de TEV neprovocat, în funcție de sexul participanților 

    Anii de urmărire    Frecvența evenimentelor la 100 de ani de urmărire  
Intervalul după per persoană  TEV recurent  per persoană*
tratamentul anticoagulant Bărbați Femei  Bărbați Femei  Bărbați Femei 
Primul an  3273.8  2528.1  377  205  11.9 (9.6 - 14.4); 76, <0.001  8.9 (6.8 - 11.3); 72, <0.001 
Al doilea an  2026.8  1738.1  160  97  7.3 (5.3 - 9.5); 63, <0.001  5.2 (3.6 - 7.0); 57, 0.003 
Incidența cumulativă în doi ani, % (CI 95%)      18.3 (14.4 - 22.5)  13.6 (10.1 - 17.5) 
Anii 3-5  2880.6  1891.7  125  57  4.4 (3.2 - 5.7); 60, 0.06  3.0 (1.6 - 4.7); 74, 0.01 
Incidența cumulativă în cinci ani, % (CI 95%)      28.6 (22.3 - 35.0)  21.2 (14.4 - 28.6) 
Anii 6-10  1820.6  1202.4  76  23  3.8 (1.6 - 6.9); 89, <0.001  2.0 (1.3 - 2.9); 0, 1.02 
Incidența cumulativă în 10 ani, % (CI 95%)      41.2 (28.4 - 55.6)  28.8 (19.8 - 38.4) 
*Datele sunt frecvența evenimentelor (CI 95%); I2 (%), valoarea P dacă nu se specifică altfel. Valoarea P este pentru heterogenitate.

cercetare

Întrebarea studiului  Care este riscul pe termen lung al 
tromboembolismului venos recurent (TEV), simptomatic, 
după întreruperea tratamentului anticoagulant, la pacienții 
cu un prim episod de TEV neprovocat?

Metode  Sinteza sistematică și meta-analiza studiilor con-
trolate randomizate și a studiilor observaționale prospec-
tive care raportează TEV simptomatic după întreruperea 
tratamentului anticoagulant la pacienții cu un prim episod 
de TEV neprovocat, cărora le-a fost administrat tratamentul 
inițial timp de cel puțin trei luni. Doi investigatori au ana-
lizat independent studiile, au extras datele și au evaluat 
riscul de erori sistematice. Au fost solicitate clarificări ale 
datelor de la autorii studiilor eligibile. Evenimentele TEV 
recurente și anii de urmărire per persoană după întrerupe-
rea anticoagulantelor au fost folosite la calcularea ratelor 
pentru studiile individuale, iar datele au fost grupate cu 
ajutorul meta-analizei efectelor aleatorii. 

R[spunsul ;i limitele studiului  În această meta-analiză a 
18 studii implicând 7 515 de pacienți cu un prim episod 
de TEV neprovocat, riscul de TEV recurent după întrerupe-
rea anticoagulantelor a atins 10% în primul an, 16% la doi 
ani, 25% la cinci ani și 36% la 10 ani, 4% dintre evenimen-
tele TEV recurente ducând la deces. Riscul de TEV recurent 
după întreruperea anticoagulantelor a atins cote diferite la 
bărbați și la femei: 12% și, respectiv, 9%, în primul an, și 
41% și, respectiv, 29%, la 10 ani. Nefiind disponibile date-
le ce țin de pacient, autorii nu au putut efectua ajustări 
în funcție de alte variabile cu potențial de confuzie, cum 
este, de pildă, vârsta pacientului. 

Ce aduce nou prezentul studiu  La bolnavii cu un prim epi-
sod de TEV neprovocat, care au urmat tratament anticoa-
gulant timp de minimum trei luni, riscul de TEV recurent 
după întreruperea tratamentului este substanțial.   
Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Găsiți detalii 
referitoare la finanțare și la conflicte de interese în articolul complet de 
pe bmj.com. Nu sunt disponibile date suplimentare. 

Înregistrarea studiului PROSPERO CRD42017056309. 

Recurrent thromboembolism after anticoagulants 
ORIGINAL RESEARCH Systematic review and meta-analysis
Long term risk of symptomatic recurrent venous thromboembolism 
after discontinuation venous thromboembolism for first 
unprovoked venous thromboembolism event 
A se cita: BMJ 2019;366:l4363  
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4363 

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză sistematică şi meta-analiză

Riscul pe termen lung al 
tromboembolismului venos recurent, 
simptomatic, după întreruperea 
tratamentului anticoagulant pentru un 
prim eveniment de tromboembolism 
venos neprovocat 
Khan F, Rahman A, Carrier M și colab.

Tromboembolismul�recurent�după�
anticoagulante 
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COMENTARIU  Tratamentul anticoagulant pe 
termen lung necesită studii de lungă durată 

După un eveniment de 
tromboembolism venos 
(TEV) provocat, trata-
mentul anticoagulant 
standard este, de obicei, 
pe termen scurt. Există, 
însă, incertitudini cu 
privire la managementul 
optim al unui prim eveni-
ment de TEV neprovocat 
(i.e., nedeclanșat de facto-
ri ca intervențiile chirur-
gicale, traume sau stări 
hiperestrogenice).1 Astfel 
de pacienți au un risc 
de recurență mai mare 
decât cei cu factori de 
risc tranzitorii. Tratamen-
tul pe termen lung este 
administrat cu intenția de 
a reduce riscul de re-
curență,2, 3 deși beneficiul 
terapiei anticoagulante 
prelungite este contra-
carat de un risc excesiv 
de sângerare. Actuala 
incertitudine privitoare 
la raportul dintre riscuri 
și beneficii se reflectă 
în recomandările soci-
etăților profesionale.4-9 
Avem nevoie stringentă 
de mai multe dovezi ca 
să fundamentăm deciziile 
terapeutice pentru astfel 
de pacienți. 

Khan și colegii săi pre-
zintă rezultatele sintezei 
lor sistematice și ale 
meta-analizei referitoare 
la riscul pe termen lung al 
TEV după întreruperea 
tratamentului anticoagu-
lant pentru primul episod 
de tromboză venoasă pro-
fundă (TVP) neprovocat.10 

Ei au estimat un risc 
de recurență la un an 
de 10%. După primul 
an, riscul a scăzut trep-
tat, însă cel cumulativ 
s-a apropiat de 36% la 

10 ani. Aproape 4% 
dintre evenimente au fost 
fatale. În monitorizările 
pe termen lung, pacienții 
cu TVP distală izolată au 
avut, în mod constant, o 
frecvență a evenimentelor 
recurente mai scăzută 
decât cei cu un embolism 
pulmonar izolat, cu TVP 
proximală sau cu embo-
lism pulmonar și TVP 
coexistente. Riscul de 
recurență a fost mai mare 
la bărbați decât la femei. 

Un aspect remarcabil al 
acestei sinteze sistematice 
este că, în întreaga litera-
tură de specialitate publi-
cată pe durata a 50 de ani, 
au fost disponibili, în total, 
pentru participarea la 
cercetări, ceva mai puțin 
de 8 000 de subiecți, dis-
tribuiți în numai 18 studii 
de cohortă, dintre care 
14 sunt din studii clinice 
randomizate, implicând  
o populație selecționată 
ce s-ar putea să nu fie 
genera lizabilă la scara 
realității cotidie ne. În 
plus, jumătate din studii se 
bazează pe date vechi de 
peste un deceniu. 

Deficit al dovezilor
Pacienții se confruntă 
frecvent cu această 
afecțiune serioasă și cu 
consecințele ei ce le 
periclitează viața, având 
la dispoziție doar puține 

Trebuie să răspundem 
la întrebarea esențială 
dacă există realmente 
un beneficiu net 
al prelungirii 
tratamentului 
anticoagulant 
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dovezi pe care să-și întemeieze de-
ciziile. Într-o lume informatizată ar 
trebui să fie posibilă generarea unor 
estimări actualizate și personalizate 
ale riscului, bazate pe numere mari 
de pacienți, care să fie folosite în lu-
area unor decizii în timp real, astfel 
încât oamenii să poată face alegerile 
cele mai bune cu putință. 

În primul an după întreruperea 
anticoagulantelor s-a înregistrat 
o proporție considerabilă a re-
curențelor și a evenimentelor fatale. 
Trebuie să răspundem la întrebarea 
esențială dacă există realmente un 
beneficiu net al prelungirii terapiei 
anticoagulante și să identificăm 
agentul, intensitatea și durata trata-
mentului ce optimizează raportul 
dintre riscul de recurență și cel de 
sângerare. Aceasta are importanță 
în special pentru cele două treimi 
din pacienții acestui studiu care nu 
au avut nicio recurență și ar fi ex-
puși unui risc crescut de sângerare 
dacă tratamentul ar continua. 

Studiile randomizate ar fi ideale 
pentru o mai bună atestare docu-
mentară a beneficiilor și efectelor 
negative ale terapiei prelungite cu 
anticoagulante. Ar fi totuși dificil de 
realizat studii clinice randomizate 
pe termen lung, cu putere adecvată. 

Rezultatele lui Khan și ale cole-
gilor săi sugerează că unii pacienți 
cu un prim eveniment de TEV 

neprovocat pot avea un risc de 
recurență mai accentuat decât 
alții. Până când cercetătorii vor 
furniza dovezi mai multe și mai 
bune, estimările riscului bazate 
pe vârstă, sex, localizarea TEV și 
istoricul familial, printre altele, pot 
ajuta la identificarea subgrupu-
rilor cu șansele cele mai mari de 
a beneficia de tratamentul antico-
agulant mai îndelungat. Pot fi utile 
scorurile de risc existente, precum 
HERDOO2 (hiperpigmentarea, 
edemul sau roșeața la nivelul picio-
rului; concentrația D-dimerilor 
≥250 μg/l; obezitatea cu indicele 
masei corporale ≥30 sau vârsta 
mai înaintată, ≥65 de ani), DASH 
(valori anormale ale D-dimerilor 
după oprirea anticoagulantelor; 
vârsta <50 de ani; sexul pacienților; 
folosirea hormonilor la debutul 
TEV) și sco rul Vienna, dar sunt 
necesare mai multe cercetări pentru 
a se obține validitatea internă și 
externă a unor astfel de modele.11, 

12 De exemplu, vârsta înaintată este 
un factor de prognostic negativ 
pentru unul dintre scoruri (DASH) 
și pozitiv pentru altul (HERDOO2). 

Datele din registre mari prospec-
tive, incluzând RIETE (Registro 
Informatizado de Enfermedad 
TromboEmbólicasm)13 și alte regis-
tre naționale sau internaționale, ar 
putea contribui la perfecționarea 

estimării riscului și la armonizarea 
acestor metode. 

Mai mult decât orice, avem nevoie 
de o nouă strategie de generare a 
dovezilor care să utilizeze datele de 
la fiecare pacient pentru a furniza 
informațiile necesare susținerii unui 
tratament mai sigur pentru bolnavul 
următor, în cadrul unui ciclu de 
consolidare continuă a dovezilor. 
Pacienții trebuie să fie implicați 
ca parteneri în desfășurarea unor 
asemenea eforturi de cercetare.14 
Tromboembolismul venos este 
suficient de frecvent ca să avem 
capacitatea de a realiza o platformă 
pentru a genera cunoștințele de care 
avem nevoie și a clarifica procesul 
decizional. Până atunci, Khan și 
colegii săi merită felicitări pentru 
pașii importanți făcuți în cunoașterea 
estimării corecte a riscului de eveni-
mente TEV recurente.

Behnood Bikdeli 
bb2813@cumc.columbia.edu 

Harlan M Krumholz

Detalii despre autori pe bmj.com 

COMMENTARY Long term anticoagulation 
needs long term studies  
A se cita: BMJ 2019;366:l4686 
Gāsiţi articolul la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4686 

Întrebarea studiului  Asocierea dintre calitatea grăsimilor 
din alimentație și incidența diabetului de tip 2 este, oare, 
afectată de riscul genetic de instalare a bolii?

Metode  A fost efectuată o meta-analiză a datelor 
individuale ale participanților la studiile prospective de 
cohortă. Studiile eligibile au fost cele care aveau date 
genetice de la nivelul întregului genom și informații 
referitoare la calitatea grăsimilor din alimentație și la 
incidența diabetului de tip 2 în rândul participanților de 
origine europeană. Expunerile de maxim interes au inclus 
profilul riscului genetic de instalare a diabetului de tip 2 

CERCETARE ORIGINALĂ  Meta-analiza datelor individuale ale participanţilor 

Calitatea grăsimilor din alimentaţie şi 
riscul genetic de diabet de tip 2 
Merino J, din partea CHARGE Consortium Nutrition Working Group 

Să�înţelegem�epidemia�de�obezitate!�
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și calitatea grăsimilor alimentare. 
Rezultatele au fost evaluate prin 
prisma riscurilor relative, ajustate 
arbitrar, ale diabetului de tip 2 
incident pentru scorul riscului 
poligenic, a înlocuirii izocalorice a 
carbohidraților cu tipuri de grăsimi și 
a interacțiunii tipurilor de grăsimi cu 
scorul riscului poligenic.

R[spunsul ;i limitele studiului  Au 
fost incluse datele colectate de la 
102 350 de participanți la 15 studii 
prospective de cohortă, care nu 
aveau diabet la momentul înrolării. 
După evaluarea profilului riscului 
genetic de diabet de tip 2 și a calității 
grăsimilor din alimentație, analiza a 
arătat că riscul genetic (riscul relativ 
1,64, interval de încredere 95% 
1,54-1,75, la creșterea cu 10 alele 
de risc a scorului riscului poligenic) 

a fost asociat cu incidența diabetului 
de tip 2. Și calitatea grăsimilor 
din alimentație a fost corelată cu 
incidența bolii: risc relativ 0,90 
(interval de încredere 95% 0,82-0,98) 
la o creștere cu 5% a energiei 
furnizate de grăsimile polinesaturate 
în locul carbohidraților, risc relativ 
0,99 (0,97-1,00) la o augmentare cu 
1 g/zi a aportului de grăsimi omega-6 
polinesaturate în locul carbohidraților 
și risc relativ 1,10 (1,01-1,19) la o 
creștere cu 5% a energiei furnizate 
de grăsimile mononesaturate în 
locul carbohidraților. Nu s-a găsit 
nicio dovadă a interacțiunilor între 
profilul riscului genetic și calitatea 
grăsimilor din alimentație la nivelul 
incidenței diabetului de tip 2. Natura 
observațională a protocolului de lucru 
al studiului, eroarea de măsurare a 
aportului alimentar și numărul limitat 

de variante incluse în scorul poligenic 
sunt deficiențe serioase ale actualului 
studiu.

Ce aduce nou prezentul studiu 
Rezultatele sugerează că riscul 
genetic și calitatea grăsimilor din 
alimentație sunt asociate individual 
cu incidența diabetului de tip 2. 
Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Găsiți detalii referitoatre 
la finanțare pe bmj.com. Autorii nu au niciun 
conflict de interese. Datele, codul statistic 
și procedeele tehnice sunt disponibile de la 
autorul respectiv.

ORIGINAL RESEARCH Individual participant 
data meta-analysis
Quality of dietary fat and genetic risk of 
type 2 diabetes
A se cita: BMJ 2019;366:l4292
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4292

Calitatea 
grăsimilor din 
alimentație și 
riscul genetic 
au fost asociate 
individual 
cu incidența 
diabetului de tip 2, 
dar studiul nu a 
găsit nicio dovadă 
a interacțiunii 
dintre factori

Interacțiunea dintre aportul de grăsimi totale și pe subtipuri și scorul riscului poligenic la nivelul riscului pentru  
diabetul de tip 2 

   Direcția interacțiunii în    Dimensiunea
Factor alimentar Interacțiunea β (SE) Valoarea P*  studiile incluse† τ2‡  eșantionului
Grăsimi totale, energie % 0.019 (0.015)  0.20  +−+++−++–+–  0  102 350 
PUFA, energie %  0.049 (0.061)  0.43  –++++++++−+–+  0.003  102 350 
MUFA, energie % 0.040 (0.032)  0.22  +−+++−−++−+−  0  102 350 
SFA, energie %  −0.017 (0.031)  0.58  +−+−−+−+−  0  102 350 
PUFA omega-3, g/zi  0.025 (0.030)  0.40  −?+−?−+++−+++  0.002  80 704 
PUFA omega-6, g/zi  0.007 (0.005)  0.13  −?++?−+++−+−+  0  80 704 
Total grăsimi trans, g/zi  0.009 (0.017)  0.56  −?−??−+−?−+++  0  68 171 
*Pentru interacțiune. 
†Pentru fiecare factor alimentar sunt arătate valoarea P a interacțiunii combinate, heterogenitatea și dimensiunea eșantionului. Direcția interacțiunii reprezintă semnul β în 
fiecare cohortă (cohortele prezentate în ordine alfabetică: ARIC, BHS, CHS, DCH, EPIC-InterAct, FHS, FINRISK, Health 2000, HPFS, Inter99, MDC-CC, MESA, NHS, RS-1, WGHS). 
‡Pentru a evalua heterogenitatea a fost folosită variația între studii (τ2). 
PUFA=grăsimi polinesaturate; MUFA=grăsimi mononesaturate; SE=eroarea standard; SFA=grăsimi saturate; ?=indisponibile.
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Întrebarea studiului  Care sunt 
efectele creșterii aportului de 
acizi grași polinesaturați (PUFA) 
omega-3, omega-6 și totali asupra 
diagnosticului de diabet și a 
metabolismului glucozei?

Metode  Am efectuat o sinteză 
sistematică și ometa-analiză pe baza 
explorărilor în Medline, Embase, 
CENTRAL și în registrele studiilor.  
A inclus studii randomizate 
controlate, cu durata de cel puțin 
24 de săptămâni, care au evaluat 
efectele creșterii aportului de 
acid α-linolenic, de omega-3 
cu lanțuri lungi, de omega-6 
sau de PUFA totali, colectând 
date referitoare la diagnosticul 
diabetului, glicemia à jeun sau 

insulină, hemoglobina glicozilată 
(HbA1c) și/sau evaluarea modelului 
homoeostatic pentru rezistența la 
insulină (HOMA-IR). Analiza statistică 
a inclus meta-analize ale efectelor 
aleatorii, folosind riscul relativ și 
diferența medie, alături de analize 
ale sensibilității. Riscul de erori 
sistematice a fost evaluat prin metoda 
Cochrane, iar calitatea dovezilor prin 
sistemul GRADE.

R[spunsul ;i limitele studiului  
Omega-3 cu lanțuri lungi a avut 
un efect slab sau nul asupra 
diagnosticului de diabet (risc relativ 
1,00, interval de încredere 95% 
0,85-1,17; 58 643 de participanți; 
la 3,7% dintre subiecți s-a instalat 
diabetul) sau asupra metabolismului 

glucozei. Nu au fost observate 
diferențe între efecte nici în analizele 
sensibilității, nici în studiile cu durată 
mai lungă. A fost sugerată existența 
unui impact negativ atunci când doza 
suplimentară de omega-3 cu lanțuri 
lungi a depășit 4,4 g/zi. Creșterea 
aportului de acid α-linolenic, de 
omega-6 și de PUFA totali a avut 
aparent un efect slab sau nul asupra 
indicatorilor metabolismului glucozei, 
însă datele referitoare la aceste 
intervenții au fost limitate, doar 
câteva studii implicând un mic risc 
imediat de erori sistematice.

Ce aduce nou prezentul studiu  
Dovezi extinse furnizate de 
studiile randomizate controlate 
sugerează că o creștere a aportului 
de omega-3 cu lanțuri lungi are un 
efect slab sau nul asupra prevenției 
și tratamentului diabetului zaharat 
de tip 2. Datele privitoare la efectele 
exercitate de acidul α-linolenic,  
de omega-6 și de PUFA totali sunt  
mai puțin clare, fiind prea  
restrânse. 
Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Actuala cercetare a fost 
finanțată de Organizația Mondială a Sănătății. 
Autorii vor distribui bazele de date ale studiilor 
efectuate și au publicat deja un articol însoțitor 
care le detaliază. 

Înregistrarea sintezei sistematice  
PROSPERO CRD42017064110.

ORIGINAL RESEARCH Systematic review 
and meta-analysis of RCTs
Omega-3, omega-6, and total dietary 
polyunsaturated fat for prevention and 
treatment of type 2 diabetes mellitus
A se cita: BMJ 2019;366:l4697  
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4697

CERCETARE ORIGINALĂ  Sinteză sistematică şi meta-analiză a RCT

Grăsimile polinesaturate alimentare omega-3, omega-6 şi totale în prevenţia 
şi tratamentul diabetului zaharat de tip 2 
Brown TJ, Brainard J, Song F, Wang X, Abdelhamid A, Hooper L, din partea Grupului PUFAH 

Rezumat

Sursele datelor

Rezumat vizual
Grăsimile nu pot învinge diabetul 
Eficienţa publicată a grăsimilor polinesaturate 
în prevenţia şi tratamentul diabetului zaharat 
de tip 2Analiz[ sistematic[ ;i meta-analiz[

Creșterea aportului de omega-3 cu lanțuri lungi a avut un efect slab sau 
nul asupra diagnosticului ori metabolismului glucozei – sunt posibile 
efecte negative la doze mari. Au fost neclare efectele altor grăsimi 
polinesaturate

83 RCT

Intervenție Comparator

121070 de participanți Adulți, cu excepția gravidelor și 
a pacienților în stare critică, cu 
sau fără diabet sau tulburări ale 
metabolismului glucozei  

Aport de grăsimi 
polinesaturate 

mai mic decât în 
intervenție

Aport mai mare de: 

omega-3 cu lanțuri lungi 

acid α-linolenic 

omega-6

grăsimi polinesaturate totale

Doza medie: 20 g/zi omega-3 cu lanțuri lungi 
Durata medie a studiului: 33 de luni

Compara’ii ale 
interven’iei 

Rezultate Omega-3 cu lanțuri lungi 
Riscul relativ (CI 95%)

Diferența medie (CI 95%)

(scorul GRADE)

Calitatea dovezilor

Diagnostic de 

Mic

Mic

Moderat

Moderat

Moderat

HbA1c, %

Insulină à jeun, pmol/l 

Glucoză plasmatică, mmol/l 

HOMA-IR

Dispari’ia simptomelor 
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Întrebarea studiului  Care este magnitudinea și forma aso-
cierilor doză-răspuns dintre intensitățile activității fizice 
măsurate cu accelerometrul și perioadele de sedentarism 
și mortalitatea globală?

Metode  Actuala sinteză sistematică și meta-analiza ar-
monizată au fost efectuate pe baza unor studii de cohortă 
prospective ce au evaluat activitatea fizică și perioadele 
de sedentarism prin accelerometrie. Datele participanților 
la nivel individual au fost armonizate și analizate la nivelul 
studiului. Perioadele de sedentarism, activitatea fizică 
totală și activitatea fizică specifică în funcție de intensitate 
au fost clasificate prin sferturi (cel mai puțin activ sau cel 
mai puțin sedentar ca referință) ale intensității activității 
fizice la nivelul studiului, iar pentru a studia asocierile 
specifice cu mortalitatea globalăau fost folosite analizele 
Cox ale regresiei proporționale a riscurilor. Rezultatele 
studiului au fost sintetizate aplicând meta-analiza efecte-
lor aleatorii. Au fost explorate datele la nivel individual din 
opt studii (n=36 383, vârsta medie 62,6 ani), cu moni-
torizare de 5,8 ani (interval de 3,0-14,5 ani) și 2 149 de 
decese (5,9%).

R[spunsul ;i limitele studiului  Orice activitate fizică, 
indiferent de intensitate, a fost asociată cu un risc mai 
mic de mortalitate, corelația doză-răspuns fiind neliniară. 
Riscurile relative pentru mortalitate au fost 1,00 (referin-
ță – cel mai puțin activ) în primul sfert, 0,48 (interval de 
încredere 95% 0,43-0,54) în al doilea, 0.34 (0,26-0,45) în 
al treilea și 0,27 (0,23-0,32) în al patrulea (cel mai activ). 
Riscurile relative corespunzătoare pentru activitatea fizică 
ușoară au fost 1,00, 0,60 (0,54-0,68), 0,44 (0,38-0,51) 
și 0,38 (0,28-0,51), iar pentru activitatea de la moderată 
la viguroasă 1,00, 0,64 (0,55-0,74), 0,55 (0,40-0,74) și 
0,52 (0,43-0,61). Perioadele de sedentarism au fost asoci-
ate cu un risc crescut de deces. Rezultatele pot fi genera-
lizate numai la adulții de vârstă mijlocie sau mai înaintată 
din SUA și din Europa Occidentală. 

Ce aduce nou prezentul studiu  Rezultatele sugerează că 
activitatea fizică de orice intensitate, inclusiv cea ușoa-
ră, este corelată cu o reducere substanțială a riscului de 
deces într-o manieră doză-răspuns. Dimensiunile efectelor 
pentru asocierile dintre activitatea fizică și riscul de deces 

sunt de circa două ori mai mari decât cele raportate în stu-
diile anterioare ce evaluau activitatea fizică autoraportată, 
fiind observate la niveluri de activitate posibil de atins de 
către segmente mari ale populației.    
Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Finanțatorii 
studiilor individuale nu au avut niciun rol în această lucrare. Nu au existat 
conflicte de interese. Datele rezumatului pot fi obținute de la autorul 
corespondent (ulf.ekelund@nih.no). 

Înregistrarea studiului PROSPERO CRD42018091808.

Every step you take 
ORIGINAL RESEARCH Systematic review and harmonised 
meta-analysis
Dose-response associations between accelerometry measured 
physical activity and sedentary time and all cause mortality 
A se cita: BMJ 2019;366:l4570  
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4570  

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză sistematică şi meta-analiză armonizată 

Asocierile doză-răspuns dintre activitatea fizică măsurată  
prin accelerometrie şi perioadele de sedentarism şi  
mortalitatea globală 
Ekelund U, Tarp J, Steene-Johannessen J și colab. 

Fiecare�pas�pe�care�îl�faceţi�

Asocierile doză-răspuns între activitatea fizică totală și mortalitatea globală. 
Modelare prin folosirea funcțiilor spline cubice restrânse cu noduri la a 25-a, 
a 50-a și a 75-a centilă de distribuție specifică în funcție de expunere din 
medianele sferturilor (de la cel mai puțin activ până la cel mai activ).  
Referința pentru expunere este stabilită ca media medianelor din grupul 
de referință (cel mai puțin activ). Numărul pe minut (cpm) este o măsură 
a activității fizice totale medii din perioada de evaluare, obținută prin 
împărțirea mișcării (activitatea fizică) acumulate totale, măsurată cu 
accelerometrul, la timpul (în minute) în care a fost purtat monitorul  
de către participant

Modelul funcțiilor spline, având ca referință 140 cpm  

Limitele intervalului de încredere 95% 

Activitatea fizică totală (cpm)
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COMENTARIU  Mergeţi mai mult pe jos şi staţi jos 
mai puţin: chiar şi exerciţiile uşoare sunt asociate cu 
un risc mai mic de deces

În anii '50, studiul șoferilor de autobuz din Londra 
a arătat că aceștia aveau o frecvență a bolii corona-
riene cardiace mai mare decât colegii lor controlori.1 
De atunci, studiile observaționale au sugerat, în mod 
repetat, că sedentarismul este dăunător, iar activitatea 
fizică este benefică pentru sănătate și longevitate.

Ghidurile recomandă cel puțin 150 de minute 
de activitate fizică aerobică de intensitate moderată 
sau 75 de minute de activitate viguroasă în fiecare 
săptămână.2, 3 Dovezile ghidurilor se bazează, în principal, 
pe autoraportarea cuantumului, intensității și frecvenței 
activității. Autoraportarea este, totuși, predispusă la erori 
de memorie și de comunicare, existând posibilitatea sub-
estimării activității de intensitate redusă și a supraestimării 
activității globale.4 În plus, autoraportarea este imprecisă. 

Introducerea senzorilor purtați pe corp în ultimul de-
ceniu a permis obținerea unor date mai obiective și mai 
exacte cu privire la cuantumul și intensitatea activității 
fizice, ducând la progresul considerabil al specialității. 
Persistă, însă, inconsecvența și incertitudinea, în special 
în legătură cu magnitudinea efectelor și cu influența 
nivelurilor reduse de activitate fizică asupra sănătății. 

Sinteza sistematică și meta-analiza efectuate de Ekelund 
și colegii săi combină studii de bună calitate, ce analizează 
impactul activității fizice măsurate de senzori și pe cel al 
comportamentului sedentar asupra mortalității.7

Rezultatele arată relații neliniare doză-răspuns între 
toate măsurile activității, incluzând perioada sedentară 
și mortalitatea globală la adulți. O perioadă de peste 
9,5 ore de sedentarism zilnic, în afara somnului, a fost 
asociată cu un risc de deces semnificativ statistic mai 
mare. În schimb, mortalitatea a scăzut abrupt odată cu 
creșterea volumului total al activității fizice până la un 
platou de 300 pe minut în timpul în care a fost purtat 
accelerometrul. O scădere la fel de abruptă a mortalității 
s-a observat la creșterea duratei activității fizice ușoare 
până la un platou de circa 300 de minute pe zi.

Beneficii mai mari 
Noua meta-analiză lămurește constatările anterioare și 
confirmă că până și activitatea ușoară, ca mersul pe jos, 
este benefică. Dimensiunile efectului observat în cazul 
activității fizice și mortalității au fost substanțial mai mari 
decât cele raportate anterior, posibil datorită îmbunătăți-
rii preciziei măsurării și reducerii variațiilor. 

Persistă încă unele întrebări, în special dacă efectul 
activității fizice continuă peste un anumit prag. Studiile 
anterioare care au folosit numărarea pașilor pentru a 
cuantifica activitatea au raportat și un platou după o 
scădere abruptă inițială a mortalității.8, 9 În plus, este 
neclar dacă efectul activității se cumulează pur și simplu 
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ori dacă distribuția și complexitatea activității în timpul 
zilei sau al săptămânii au vreo relevanță. Nu știm dacă 
sedentarismul și activitatea fizică sunt factori indepen-
denți ori dacă reprezintă cele două fețe ale aceleiași 
monezi. Pentru a explora aceste interdependențe este 
necesară folosirea metodelor statistice noi, ca analizele 
de compoziție.10 

Analiza actuală presupune că nivelurile activității 
fizice rămân constante de-a lungul timpului, ceea ce nu 
reflectă realitatea. Schimbări ale duratei și intensității 
activității fizice apar pe toată durata vieții. Sunt nece-
sare date longitudinale și metode noi care să examineze 
direcțiile activității. Acestea sunt importante și pentru a 
elimina riscul cauzalității inverse, conform căreia boala 
determină o activitate redusă și nu invers. 

În afara acestor detalii, mesajul clinic pentru medicii 
generaliști, funcționarii din sănătatea publică, decidenții 
politici și populație pare clar: fiecare pas contează și 
chiar și  activitatea ușoară este benefică. Găsirea unor 
modalități de a limita perioadele de sedentarism și de 
a crește activitatea la orice nivel ar putea îmbunătăți 
considerabil sănătatea și reduce mortalitatea. 

Intervențiile eficiente includ prescrierea activității 
fizice de către medicii din asistența primară, în special 
cu monitorizare în comunitate.11 Este promițătoare și 

apelarea la instructori pentru sănătate.12 Prescrierea 
mișcării este mai ieftină decât multe intervenții farma-
ceutice pentru boala cardiovasculară și mai eficientă în 
îmbunătățirea anilor de viață ajustați pentru calitate.13 

Creșterea activității fizice la nivelul populației este 
problematică, iar schimbarea susținută a comportamen-
tului este potirul sfânt al asistenței primare și al sănătății 
publice.14  În acest context, mersul pe jos este un obiec-
tiv promițător pentru intervenție.15 E simplu, accesibil 
(gratuit), realizabil chiar și pentru adulții mai vârstnici și 
are doar rareori contraindicații. 

În concluzie, rezultatele obținute de Ekelund și colegii 
săi sunt importante și ușor de interpretat: ar trebui să ne 
mișcăm mai mult, să ședem mai puțin și să-i încurajăm și 
pe ceilalți să facă la fel.

Jochen Klenk  
jochen.klenk@uni-ulm.de Ngaire Kerse  

Detalii referitoare la autoare pe bmj.com 

COMMENTARY Walk more and sit less: even light exercise is linked 
to a lower risk of death
A se cita: BMJ 2019;366:l4611 
Gāsiţi articolul la: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4611 

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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comentarii
OPINIE PERSONALĂ    Jonathan Glass 

Apicultor,�negustor�de�blănuri,�
degustător�de�ceai:�notaţi�detaliile�
din�viaţa�fiecăruia�dintre�pacienţii�
pe�care�îi�consultaţi!
Să aflăm cine e persoana din fața noastră, nu numai ce patologie prezintă, este ceea ce contează  
cel mai mult în îngrijirile pe care le acordăm

În departamentul unde lucrez sunt 
oarecum renumit pentru scrisorile 
mele. După fiecare consultație ini-
țială am scris că pacientul pe care 
tocmai îl văzusem era apicultor, ne-
gustor de blănuri, degustător de 
ceai, colector de deșeuri sau medic 
specialist ginecolog. Scrisorile după 
consultațiile de control menționau 
că pacientul urma să facă o croa-
zieră pe Mediterana, să-și sărbăto-
rească a 80-a zi de naștere la Brands 
Hatch sau – ca într-o scrisoare pe 
care am revăzut-o azi și pe care am 
scris-o anul trecut – că vara era prea 
secetoasă pentru albinele sale, așa 
că producția de miere va fi mică.  

Din când în când am fost ironizat 
de colegi pentru adăugarea acestor 
detalii "inutile". Cu siguranță, o scri-
soare de la un specialist în chirurgie 
ar trebui să conțină numai informa-
ții referitoare la schimbările făcute 
în medicație, la planurile de opera-
ție sau la condițiile necesare pentru 
externare ori retrimitere la consult 
de specialitate.  

Problema mea este că dictez și 
semnez peste 1 600 de scrisori pe 
an. Consult anual circa 400 de paci-

enți noi de urologie și o mulțime de 
pacienți care vin la control. Mi se 
pare că, dacă reduc medicina la o 
piatră, la o prostată ori la un rinichi, 
cei pe care îi văd sunt în pericol de 
a se contopi cu o mulțime anonimă 
de cazuri uitate și repetitive, apa-
rent identice. Dacă rezum medici-
na la un testicul, la o durere lomba-
ră sau la o ureteroscopie, o deper-
sonalizez și dezumanizez pacienții. 

Medicina practicată în acest mod își 
pierde culoarea, varietatea și fasci-
nația, încetează să implice o relație 
reală cu o altă ființă umană. 

A efectua o consultație așa cum 
trebuie și a face un pacient să se 
simtă confortabil presupune măies-
trie.  

Să aflați pe cine aveți în față, nu 
numai ce patologie prezintă, este e-
sențial pentru ceea ce se va întâm-

Dacă reduc medicina la un 
testicul, la o durere lombară 
sau la o ureteroscopie, 
o depersonalizez și 
dezumanizez pacienții



     – Edi’ia în limba român[ | Nr. 9, 2019 | VOLUM 26356

pla în continuare. Un clinician ar 
trebui să știe ce este important pen-
tru un pacient. Voi vedea anual cir-
ca 100 de pacienți cu hematurie, câ-
teva sute cu pietre, zeci cu simpto-
me de tract urinar inferior (STUI) 
și mulți cu infecții de tract uri-
nar (ITU). Dar voi vedea un sin-
gur web designer cu o tumoră rena-
lă, numai un colector de deșeuri cu 
STUI, doar o secretară de consul-
tant cu ITU. Definind aceste roluri 
și menționându-le în scrisorile mele, 
pot asocia patologiei o față umană 
atunci când mă întâlnesc din nou cu 
un pacient. 

O consultație de control care în-
cepe prin a întreba despre o vacan-

ță, un eveniment în familie sau un 
loc de muncă nou îi arată pacientu-
lui că îți pasă de el ca persoană, nu 
doar de organul pentru care a venit 
să te vadă. 

Angajament total 
Sunt un medic cu volum mare de 
consultații, dar nu cred că asta tre-
buie să însemne o asistență de ca-
litate slabă, fără implicare. Putem 
să ne angajăm plenar, chiar în con-
dițiile impuse de NHS, amintin-
du-ne cine sunt pacienții noștri. 
Cunoscându-mi ceva mai bine pa-
cienții, mă asigur că felul în care 
abordez tratamentul lor este co-
rect nu pentru un rinichi cu o tu-

moră, ci pentru omul care are acea 
problemă de sănătate. Pentru a face 
asta am nevoie de un ajutor de me-
morie, pe care mi-l oferă scrisori-
le către mine însumi. Mai sunt și 
alte beneficii. Astăzi, de exemplu, 
am primit un borcan de miere de la 
apicultorul meu, fiindcă și-a amintit 
că l-am întrebat despre albine.

Jonathan Glass este medic specialist urolog la 
Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, 
Londra   
jonathan. glass@gstt.nhs.uk

PERSONAL VIEW    Jonathan Glass 
Beekeeper, fur trader, tea taster: note the 
details of your patients’ lives 
A se cita: BMJ 2019366:366:l4553

ANALIZĂ

Cum�să�facem�distincţia�între�
opiniile�şi�dovezile�din� 
ghidurile�clinice�
Experiența experților poate fi utilă la elaborarea unor recomandări ferme, dar sunt necesare  
structuri clare pentru a se evita confuziile, spun Holger J Schünemann și colegii săi

sfera sănătății publice sau 
într-un alt domeniu relevant, 
capabili să ia decizii legate de 
dovezi. Argumentele acestor 
raționamente trebuie să fie 
identificate, selecționate, 
evaluate, sintetizate și 
prezentate în mod sistematic 
și transparent.1-3 Uneori 
însă, folosirea sistematică 
și transparentă a dovezilor 
poate fi greu de aplicat, în 
cazul dovezilor nepublicate 
sau al celor indirecte, al 
bolilor rare, al informațiilor 
contextuale absente sau al 
resurselor limitate. În astfel de 
situații, obținerea dovezilor 
de la experți poate fi eficientă, 

Pentru elaborarea ghidurilor 
clinice bazate pe dovezi 
este nevoie de oameni cu 
experiență în clinică, în 

iar aceștia pot fi singura ori 
principala sursă de dovezi.  

Folosirea experților ca sursă 
de dovezi pune mai multe 
probleme și poate părea în 
conflict cu medicina bazată 
pe dovezi. Oricum, obiectivul 
este de a folosi cu înțelepciune 
experiența, în contextul 
dovezilor.4 Susținem că există 
o diferență între dovezile 
furnizate de experți (dovezile 
experților) și opiniile acestora 
și că modul în care dovezile 
experților sunt folosite la 
elaborarea unui ghid are o 
influență importantă asupra 
robusteții și credibilității 
ghidului. 

MESAJE ESENŢIALE

• Rolul experților în cadrul unui comitet pentru 
elaborarea de ghiduri clinice este de a lua 
decizii bazate pe cele mai bune dovezi 
existente 

• Atunci când dovezile din cercetare nu sunt 
disponibile, pot fi folosite dovezile experților 

• Dovezile experților sunt diferite de opiniile 
acestora, ce includ păreri referitoare la dovezi 

• Este necesar ca dovezile experților să fie 
colectate sistematic și puse la dispoziția 
membrilor comitetului înainte de întâlniri 
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de clasificare se regăsește 
și în prezent în ierarhizarea 
dovezilor.9, 10 Opinia experților 
nu este, însă, același lucru cu 
dovada. 

Atunci când experții 
documentează elaborarea unei 
recomandări, este important să 
clarifice dovezile ce le susțin 
opiniile.11 Atenția trebuie să 
se concentreze pe dovezile 
obținute de la experți, nu pe 
opiniile lor.     

În situațiile în care opiniile 
experților se bazează pe dovezi 
ce nu sunt accesibile altor 
membri ai comitetului, li se va 
solicita experților să prezinte 
dovezile respective (caseta 1). 
Ceilalți membri ai comitetului 
pot lua apoi decizii bazate mai 
mult pe dovezile furnizate 
decât pe opiniile și concluziile 
experților.   

Pe lângă neajunsul 
amestecării opiniilor și 
dovezilor, folosirea dovezilor 
furnizate de experți la 
fundamentarea ghidurilor 
prezintă câteva dificultăți. Vom 
descrie în continuare fiecare 
problemă și soluțiile propuse 
de noi, urmând schema 
conceptuală din tabel.   

Nediferențierea opiniilor 
experților de dovezile furnizate 
de aceștia
Diferența între opiniile și 
dovezile experților este 
similară celei dintre rezultatele 
unui studiu de cercetare și 
concluziile autorilor, ce includ 
interpretarea rezultatelor. Dacă 

Care este diferența dintre 
dovezile experților și  
opiniile lor? 
În acest context, dovezile pot 
fi definite ca fapte (reale ori 
declarate) menite a fi utilizate 
în sprijinul unei concluzii.5 
O opinie este o perspectivă 
sau un raționament format cu 
privire la ceva, nu neapărat pe 
baza unor fapte.6 De exemplu, 
un pacient ar putea spune: 
"Mi s-a detectat cancerul de 
prostată prin screeningul 
antigenului specific al prostatei 
(PSA) și sunt încă în viață după 
10 ani." E vorba de o dovadă. 
Afirmația "Screeningul PSA 
mi-a salvat viața" este, însă, o 
opinie. La fel, un expert clinic 
ar putea declara: "Am operat 
100 de pacienți cu cancer 
de prostată și niciunul nu a 
murit din cauza acestei boli." 
Aceasta este o dovadă. Nu 
este același lucru cu a spune: 
"Prostatectomia este eficientă." 
Aceasta este o opinie. În 
ambele cazuri, opinia se poate 
baza pe dovada respectivă, dar 
în mod clar, dovada nu este 
aceeași cu concluzia. 

Folosirea dovezilor furnizate 
de experți la documentarea 
ghidurilor
Un expert poate fi definit ca "o 
persoană care are foarte multe 
cunoștințe sau abilități într-un 
anumit domeniu."7 Într-un 
atare context, noțiunea include 
pacienți și reprezentanți ai 
acestora care pot dobândi 
experiență și înțelegere prin 
confruntarea personală cu o 
boală sau cu o intervenție, ca și 
cadrele medicale cu experiență 
și competență clinică. Este 
adesea nevoie de experți 
pentru interpretarea dovezilor, 
iar oamenii cred uneori că 
opiniile experților sunt dovezi. 
De exemplu, Grupul Operativ 
Canadian pentru Examinarea 
Periodică a Sănătății în 1979 
a inclus opiniile experților 
cu statutul celui mai scăzut 
nivel de dovezi.8 O astfel 

un expert oferă o opinie (o 
concluzie) și nu îi descrie clar 
fundamentul, adică dovada 
ce o susține, este imposibil de 
știut care e dovada sau cât de 
credibilă este opinia. 

Aproape întotdeauna, 
opiniile experților sunt 
bazate pe dovezi. Dovezile 
pot fi furnizate fie de studii 
clinice randomizate, fie de 
alte observații sau experiențe 
colectate sistematic, ca 
studiile de cohortă, cele de 
tip caz-control ori cercetarea 
calitativă. Pot să provină și 
din observații sau experiențe 
adunate într-o manieră 
nesistematică. Există două 
motive pentru care dovezile 
din cercetare sunt privilegiate 
în procesul de elaborare a 
ghidurilor. În primul rând, 
metodele sistematice au un 
risc redus de a induce în 
eroare prin subiectivism sau 
prin fenomenul întâmplării. 
În al doilea rând, raportarea 
transparentă a metodelor 
utilizate la colectarea și analiza 
observațiilor sau experiențelor 
le permite celorlalți să evalueze 
calitatea ori certitudinea 
dovezilor.14  

Introducerea inoportună a 
dovezilor experților 
Comitetele ghidurilor au 
adesea discuții nestructurate 
sau dificil de controlat, în 
timpul cărora experții introduc 
uneori dovezi neincluse în 
documentele pregătite în 
prealabil pe baza sintetizării 

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

Caseta 1 | Folosirea dovezilor experților în conceperea ghidurilor  

Definim dovezile experților ca observații sau experiențe obținute de la persoane bine 
informate sau cu abilități într-un anumit domeniu. O descriere a dovezilor experților 
ar trebui să minimalizeze interpretarea măsurii în care dovezile susțin sau nu o 
concluzie. Dacă sunt sintetizate corect, dovezile pot fi tratate la fel ca prezentările ori 
seriile de cazuri. 

În bolile rare, de exemplu, ar putea exista puține dovezi de cercetare în măsură 
să documenteze o recomandare, incluzând întrebările despre efectele intervențiilor. 
Într-un ghid recent, privitor la tratamentul sindromului anticorpilor antifosfolipidici 
catastrofal, am solicitat experților să descrie numărul pacienților pe care i-au 
văzut și să estimeze amploarea efectului variatelor intervenții.12 Am folosit o formă 
structurată pentru a colecta aceste informații astfel încât să poată fi agregate și 
prezentate comitetului ghidului în sinteza rezultatelor.
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Conflictele de interese 
Un conflict de interese 
apare atunci când interesele 
secundare ale unei persoane 
interferă cu deciziile legate 
de interesele lor principale 
sau le influențează.15 Interesul 
principal al membrilor unui 
comitet de elaborare a unui 
ghid este de a face recomandări 
adecvate. Interesele secundare 
pot fi de natură financiară, 
ca sponsorizarea cercetării, 
obținerea de venituri din 
consultanță sau deținerea 
de acțiuni. Ele mai includ și 
interese intelectuale, precum 
cercetarea și publicațiile 
personale ori loialitatea 
profesională și instituțională.16 

Experții din comitetele 
ghidurilor au adesea conflicte 
de interese financiare sau 
intelectuale. Unii au realizat 
cercetări și au publicat lucrări 

dovezilor, ceea ce poate să 
genereze confuzie, o evaluare 
incorectă a  dovezilor 
respective și o influență 
inadecvată asupra deciziilor și 
recomandărilor comitetului. 

Soluția noastră la această 
problemă este de a stabili și 
a accepta reguli privitoare 
la momentul în care pot fi 
introduse dovezile, inclusiv 
cele ale experților. În mod 
normal, dovezile noi nu ar 
trebui să fie introduse după 
transmiterea documentelor 
relevante către membrii 
comitetului, în vederea 
comentării și finalizării lor. 
Dacă sunt acceptate excepții, 
ar trebui să existe un acord 
asupra condițiilor ce permit 
introducerea unor dovezi 
noi și o procedură adecvată 
(a se vedea, ca exemplu, 
caseta 2). 

relevante pentru tema ghidului, 
iar alții au interese financiare. 
Conflictele de interese nu 
implică automat o prezentare 
sau o evaluare părtinitoare a 
dovezilor, dar sunt asociate cu 
erorile sistematice, angrenând 
un risc important și putând 
afecta credibilitatea percepută 
a ghidului.15, 17  

Principiile declarării 
intereselor și rezolvării 
conflictelor de interese 
legate de ghiduri18 trebuie 
să fie aplicate atât la nivelul 
dovezilor experților cât și la 
cel al participării la discuțiile și 
deciziile comitetului. 

Evaluarea inadecvată a 
dovezilor experților 
Riscul de erori sistematice 
pentru dovezile obținute de la 
experți este mare, în principal 
din cauză că metodele 
sistematice și transparente 
sunt doar rareori folosite 
la colectarea, analizarea și 
evaluarea dovezilor respective. 
Dovezilor experților pot 
fi afectate de erorile de 
memorie, atunci când experții 
își amintesc numai selectiv 
faptele, ca și de alte erori 
cognitive.19 În plus, ele sunt 

Caseta 2 | Introducerea dovezilor experților în timpul unei întâlniri a 
comitetului ghidului  

Organizația Mondială a Sănătății a creat o serie de ghiduri privitoare la 
screeningul cancerului cervical și la tratamentul neoplaziei cervicale 
intraepiteliale (CIN) împreună cu reprezentanții țărilor cu venituri mici 
și medii. Dovezile experților au fost colectate la una dintre întâlnirile 
comitetului unde a apărut o problemă în timpul discuțiilor membrilor. 

Întrebarea era cine ar trebui să efectueze crioterapia pentru 
stadiile CIN 2–3: asistentele instruite, moașele sau medicii? Decizia 
depinde, în parte, de diferențele salariale dintre asistente, moașe și 
medici, devenind clar, în cursul discuției, că acestea variau de la o țară 
la alta. În unele centre, salariile medicilor rezidenți erau mai mici decât 
cele ale asistentelor sau moașelor. Comitetul avea dovezi ce sugerau că 
asistentele obțineau rezultate mai bune decât medicii. Cu toate acestea, 
a recomanda ferm ca asistentele să trateze CIN fără a ține cont de salarii 
ar putea restricționa efectuarea crioterapiei în unele centre cu resurse 
limitate, făcând mai mult rău decât bine. 

Ideal, ar fi fost bine ca informațiile despre salarii să fi fost adunate 
înainte de întâlnirea comitetului. Dat fiind faptul că nu se procedase așa, 
nu ar fi avut sens ca membrii comitetului să ignore, pur și simplu, salariile 
relative. Prin urmare, au fost rugați să descrie clar, în timpul întâlnirii, 
informațile pe care le aveau despre salarii, astfel că pentru întregul comitet 
au fost disponibile aceleași dovezi, iar argumentul a putut fi documentat în 
raportul ghidului.

Schema conceptuală pentru folosirea dovezilor experților la documentarea ghidurilor 

Probleme legate de dovezile experților Soluții propuse
Nediferențierea opiniilor experților de dovezile acestora Identificarea și descrierea conținutului dovezilor ex
 perților și a raționamentelor și interpretării acelor 
 dovezi 
Introducerea inoportună a dovezilor experților  Stabilirea unor reguli privitoare la momentul în care 
 pot fi introduse dovezile experților 
Conflictele de interese  Stabilirea unei proceduri de declarare și rezolvare a
 conflictelor de interese 
Evaluarea inadecvată a dovezilor experților  Colectarea și evaluarea sistematică și transparentă a
 dovezilor experților 
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supuse acelorași riscuri de 
eroare ca dovezile cercetării, 
precum și riscului de inducere 
în eroare prin fenomenul 
întâmplării. Atunci când 
metodele folosite la colectarea 
și analizarea acestor dovezi nu 
sunt transparente, este dificil de 
evaluat credibilitatea lor.   

Soluția noastră la această 
problemă este de a folosi 
metode sistematice și 
transparente la colectarea 
și evaluarea dovezilor 
experților. Este de dorit ca 
metodele respective să fie 
articulate clar și discutate cu 
membrii grupului la începutul 
procesului de elaborare a 
ghidului, ceea ce presupune 
existența unor întrebări 
formulate explicit, a unor 
metode clare de obținere și 
evaluare a dovezilor, precum și 
a punerii dovezilor la dispoziția 
publicului. 

Primul pas în luarea deciziei 
legate de utilizarea dovezilor 
experților este identificarea 
întrebărilor la care nu se 
poate răspunde cu ușurință 
folosind dovezile din cercetare 
și care sunt importante 
pentru a hotărî ce anume să 
se recomande. Întrebările 

pot fi referitoare la oricare 
dintre criteriile unei scheme 
GRADE de "dovezi pentru 
decizie" – de exemplu, dacă 
problema este o prioritate (cât 
este de importantă în privința 
beneficiilor sau a posibilității 
realizării unor economii), care 
sunt posibilele efecte dezirabile 
și indezirabile ale intervențiilor 
asupra sănătății, cum apreciază 
oamenii rezultatele principale, 
care sunt costurile intervențiilor, 
efectele asupra echității, 
acceptabilitatea și fezabilitatea 
intervențiilor.21, 22 Pot fi 
incluse și întrebări privitoare 
la corelarea rezultatelor cu 
deciziile de management.23 
Dovezile experților provenite 
de la pacienți pot fi în mod 
special importante pentru 
concluziile despre modul 
în care oamenii apreciază 
rezultatele principale, incluzând 
felul cum este percepută și 
acceptată intervenția, precum și 
cât este de fezabilă. 

În ghidul referitor la 
sindromul anticorpilor 
antifosfolipidici catastrofal 
(caseta 1) am evaluat dovezile 
ca pentru o serie de cazuri și 
am cotat prin metoda GRADE 
certitudinea dovezilor ca foarte 
scăzută, din cauza riscului de 
eroare și impreciziei. 

Alte tipuri de dovezi pot fi 
adunate în același fel, folosind 
forme structurate pentru 
colectarea datelor în scrisorile 
de la experți, indiferent de 
tipul dovezilor furnizate (a se 
vedea exemplul din anexa 
de pe web), agregându-le și 
utilizând criterii adecvate 
pentru a le evalua. Dovezile 
experților evaluate critic pot fi 
apoi prezentate unui comitet 
al ghidului în același mod ca 
dovezile din cercetare, cu o 
sinteză concisă a dovezilor sub 
forma unei scheme de "dovezi 
pentru decizie" și o trimitere 
la un raport mai detaliat de la 
experți, care este făcut public. 
Apoi pot fi puse în discuția 
comitetului într-o manieră 
similară celei folosite în cazul 
dovezilor din cercetare. 
Caseta 4 prezintă avantajele 
strategiei noastre.   

Mergând mai departe cu 
dovezile experților 
Timpul suplimentar și resursele 
necesare pentru a colecta 
și a evalua oficial dovezile 
experților pot fi un dezavantaj 
pentru unii realizatori de 
ghiduri. De asemenea, prin 
strategia propusă de noi s-ar 
putea acorda o importanță 
excesivă dovezilor experților, 

Caseta 4 | Avantajele implicării transparente a experților și dovezilor lor 
în recomandările ghidului

• Separă dovezile experților de opiniile lor
• Reduce influența experților cu opinii puternice, "convingătoare", dar care nu se 

bazează pe dovezi întemeiate 
• Reduce introducerea dovezilor la limită în timpul discuțiilor comitetului 
• Identifică și gestionează conflictele de interese în legătură cu dovezile experților 
• Furnizează o înregistrare transparentă a dovezilor experților folosite la 

documentarea opiniilor comitetului 
• Diminuează influența rapoartelor realizate de experți care pot fie să-și 

generalizeze în exces (neintenționat) propria experiență la întreaga masă a 
pacienților, fie să aibă sentimentul că sunt presați să susțină tratamente noi 
pentru că reprezintă o organizație sau un grup de interes pentru o boală anume

• Asigură asumarea responsabilității, de către experți pentru dovezile pe care le 
furnizează, având grijă ca acestea să fie depuse oficial și înregistrate, ca și cele 
din cercetare 

• Evaluează sistematic și transparent dovezile experților  
• Pregătește membrii comitetului pentru întâlniri, furnizându-le acestora dovezile 

experților mai degrabă înaintea întrunirilor decât ulterior 
• Recunoaște și capitalizează competența pacienților prin colectarea dovezilor 

relevante de la ei, în special în privința valorilor, preferințelor și tratamentelor 
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deși acest risc ar trebui să 
fie diminuat prin evaluarea 
dovezilor experților la fel 
ca aceea a dovezilor din 
cercetare. De fapt, ne-am 
aștepta ca, în urma strategiei 
noastre, dovezile experților să 
cântărească mai puțin. În plus, 
noi nu sugerăm substituirea 
dovezilor din cercetare într-un 
astfel de mod decât în cazul în 
care acestea sunt indisponibile 
sau inadecvate. 

Am verificat folosirea 
formelor standardizate de 
raportare pentru colectarea 
dovezilor experților în 
câteva situații.12-26 Atât 

evaluarea calitativă cât și cea 
cantitativă a acestei strategii 
ar putea documenta deciziile 
referitoare la momentul și 
modul aplicării, furnizând în 
același timp îndrumări mai 
detaliate și mai multe exemple 
pentru a-i facilita aplicarea. 
Oricum, problemele pe care 
le-am idenificat sunt cele 
obișnuite. Credem că strategia 
noastră are o argumentare 
convingătoare și îi încurajăm 
pe ceilalți să o încerce.

Holger J Schünemann, profesor, 
McMaster GRADE Centre and 
Department of Health Research 
Methods, Evidence, and Impact, 

McMaster University Health Sciences 
Centre, Hamilton, Ontario, Canada 
schuneh@ mcmaster.ca   

Yuqing Zhang, conferențiar universitar, 
Ningbo GRADE Center,  
Nottingham Health China Centre,  
University of Nottingham Ningbo, 
China     

Andrew D Oxman,  
director de cercetare,  
Expert Evidence in Guidelines, 
Centre for Informed Health Choices, 
Norwegian Institute of Public Health, 
Oslo din partea Expert Evidence  
in Guidelines Group  
(detalii cu privire la autori pe bmj.com)

ANALYSIS

How to distinguish opinion from 
evidence in guidelines
A se cita: BMJ 2019;366:l4606

OPINIE BMJ    Wendy Mitchell

Pentru cei care suferă de demenţă, avem 
nevoie de speranţă – iar cercetarea ne-o oferă
Privirea aceea plină de milă, cuvin-
tele care te bântuie: "nu putem face 
nimic…" mă tulbură și acum, după 
câțiva ani. Nu mă îndoiesc că trebu-
ie să fie demoralizant pentru un cli-
nician să pună mereu diagnosticul 
de demență. Până la urmă, nu a mai 
apărut niciun tratament medicamen-
tos nou de peste 20 de ani. Nu este 
un domeniu de cercetare "atrăgător" 
deși, fără îndoială, orice descoperire 
importantă ar câștiga un binemeritat 
loc de cinste în cărțile de istorie. 

În concluzie, îmi pot imagina cum 
se simte medicul. Dar dacă el este 
trist, cum credeți că se simte paci-
entul? Dacă un medic afirmă că nu 
se poate face nimic, de obicei îl cre-
dem. Plecăm descurajați și ne închi-
puim că acesta e sfârșitul. Și totuși, 
nu ar trebui să fie așa. Să nu uităm 
că există ceva ce medicii pot ofe-
ri împreună cu suportul – și aceas-
ta este posibilitatea implicării în cer-
cetare.

Imediat ce am fost diagnosticată 
cu demență am dorit să iau parte la 
cercetare – până la urmă, nu există 
niciun tratament, iar după diagnosti-

cul unei boli progresive, debilitante, 
terminale, mintea se concentrează 
pe aici și acum. Implicarea mă ajută 
să mă simt mai bine pentru că știu că 
pot contribui la eliminarea inevitabi-
lității pe care un astfel de diagnostic 
o presupune în prezent. Fără cerce-
tare nu putem schimba viitorul. Noi, 
cei care suferim de demență, avem 
nevoie de speranță, pe care cerceta-
rea ne-o oferă. 

Cercetarea socială și tehnologică 
sunt la fel de importante ca studiile 
clinice ale medicamentelor, în speci-
al pentru aceia dintre noi care avem 
demență acum. Trebuie să găsim 
cele mai bune soluții pentru a trăi și 
a ne adapta la această boală și cele 
mai eficiente modalități de-a avea 
grijă de cei care nu se mai pot îngri-
ji singuri. 

Știu că poate fi foarte greu pentru 
cercetători să găsească participanți, 
cauza fiind, uneori, neînțelegerea 
semnificației pe care o are cercetarea 
și ce presupune aceasta. Trebuie să 
normalizăm discuțiile despre cerce-
tare, iar pentru asta avem nevoie de 
implicarea medicilor specialiști, a ce-

lor generaliști, a asistentelor distric-
tuale sau a terapeuților ocupaționali, 
a fizioterapeuților, de fapt, a oricărui 
cadru medical. 

Normalizarea discuțiilor despre 
cercetare ar normaliza și implicarea. 
Așa că, data viitoare când un medic 
crede că nu se poate face nimic, mai 
gândiți-vă! 

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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GÂNDIRE CRITICĂ  Matt Morgan 

Medicii�ar�trebui�să�mai�iasă�şi�
afară�din�spitale
Anul trecut am făcut ceva ce mi s-a părut greu, 
neliniștitor și riscant. A fost însă, în multe privințe, un 
simplu act pe care asistenții medicali comunitari îl fac 
în fiecare zi. Nu implica o procedură complexă sau 
un tratament. Ba chiar purtam blugi în timpul  
efectuării ei. 

Așadar, am intrat în casa unui pacient pe care îl 
îngrijisem când era grav bolnav, cu mulți ani în urmă. 
Am trecut granițele de neon sigure ale spitalului "meu" 
și am pășit în lumina blândă a lumii "lui" de acasă. Mai 
degrabă eu eram vizitatorul, musafirul în viața sa, decât 
el în a mea. A fost o experiență care m-a schimbat, o 
modalitate intensă de a naviga prin ceața medicinei ce 
ne împresoară în spitale. 

Până atunci, "controlul pacientului" însemna 
pentru mine să văd un pat gol în unitatea de terapie 
intensivă. Asta însemna că pacientul fie a murit, fie era 
mai bine. Uneori priveam mai departe prin această 
fereastră, fie vizitând bolnavii în secție după ce erau 
transferați de la terapie intensivă, fie căutându-le data 
externării în computerul spitalului. Pentru colegii mei, 
o mențiune de genul "nu s-a prezentat" la un cabinet în 
ambulator poate însemna ceva similar: pacientul 
nu a venit, probabil pentru că era ori mai bine, ori mai 
rău. 

Această perspectivă binară asupra viitorului nu 
reflectă, desigur, viața reală. Supraviețuirea este bună, 
dar nu întotdeauna suficientă, iar noi ar trebui să ne 
străduim să facem ce este important pentru pacienți. 
Cum am putea încadra mai bine în realitate aceste 
speranțe decât văzând cum își duc pacienții traiul de zi 
cu zi? 

Înainte de a vedea reversul medaliei nu eram pregătit 
să recomand varianta optimă de control. Această formă 
de monitorizare poate fi un concept rareori aplicat 
în medicina de spital, dar trebuie să o învățăm de la 
colegii noștri din comunitate, care o cunosc de decenii. 
Stând în casa acelei persoane – văzând dușul adaptat, 
auzind copiii cum se joacă în grădină, mirosind 
mâncarea gătită acasă – mi-am reamintit ce este, de 
fapt, medicina. Nu o externare dintr-o secție sau din 
spital, ci întoarcerea la viață. 

Am ajuns să mă gândesc la asta ca la o "monitorizare 
aprofundată" și cred că poate ajuta la combaterea 
nihilismului în tratamentul unor afecțiuni ca leziunea 
cerebrală traumatică sau stopul cardiac. Am vizitat 
mai târziu o familie în care viața nu a mai putut fi 

reluată: pacientul murise. Dar și într-o astfel de situație 
ne putem arăta empatia și omenia, discutând mai de 
timpuriu despre delicata problemă a supraviețuirii și 
luând împreună decizii cu privire la tratamentele de 
susținere a vieții. 

Desigur, un asemenea fel de monitorizare trebuie să 
se realizeze în condiții de siguranță și să ofere sprijin 
pentru toți cei implicați. Poate să nu fie compatibilă 
cu toți pacienții, cu toate familiile sau cu toate cadrele 
medicale. Nu este aplicabilă la fiecare întâlnire. Dar 
poate că, din când în când, vom reuși să schimbăm 
scenariul și, în loc de consultație, să ne programăm o 
plimbare în parc cu pacienții.

Matt Morgan este consultant în terapie intensivă la  
Spitalul Universitare din Țara Galilor     
mmorgan@bmj.com

CRITICAL THINKING    
Hospital doctors should step 
outside
A se cita: BMJ 2019;366:l4914

Supraviețuirea 
nu este 
întotdeauna 
suficientă,  
ar trebui să  
ne străduim  
să facem 
ceea ce este 
important 
pentru  
pacienți
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PERSPECTIVĂ APROFUNDATĂ  David Oliver

Exorcizarea�politicilor�fantomă�
S-a scris mult despre "curriculum-ul ascuns" din 
instruirea clinică, cel neoficial, ce ne poate influența 
comportamentele, percepțiile și valorile. Medicina de 
spital are o problemă paralelă, a politicilor ascunse sau 
"fantomă", care nu sunt scrise oficial, dar au devenit 
practică acceptată. 

Sunt conștient de asta pentru că mă ocup de 
tratamentul bolilor acute ale vârstnicilor, dar colegii 
din alte specialități au și ei sperietorile lor. Voi da 
câteva exemple. 

În ciuda unui elan normativ în direcția evaluării 
pacienților de către un clinician expert, nu este 
obligatoriu ca fiecare pacient să fie examinat zilnic de 
un doctor specialist ori să obțină binecuvântarea unui 
medic înainte de a pleca acasă. Externarea pe baza 
unor criterii, condusă de un asistent sau de un terapeut, 
poate fi, adesea, o alternativă. 

Când problema principală de prezentare a unui 
pacient internat acut este de natură vasculară, 
ortopedică, urologică ori de chirurgie generală, dar nu 
are nevoie neapărat de o operație urgentă, pot apărea 
dispute între echipa chirurgicală și cea medicală cu 
privire la persoana care are responsabilitate continuă, 
chiar dacă există reguli și protocoale acceptate. 

Medicii și terapeuții ocupaționali discută în mod 
obișnuit despre tratament cu familiile pacienților la 
telefon, aceasta fiind o necesitate, dar le-am auzit 
adesea pe asistente spunând că nu este permis, din 
cauza confidențialității și a protecției datelor. Legea 
Protecției Datelor nu interzice astfel de apeluri, iar 
politicile spitalului și instruirea personalului medical 
recomandă prudență în privința consimțământului sau 
a identității angajatului care dă asemenea telefoane – 
fără o interdicție generală.

Echipele multidisciplinare din secții au un aport 
valoros la evaluare și la tratament. Nu reiese însă că 
toți pacienții vor fi supuși unei evaluări obligatorii 
ocupaționale sau de fizioterapie înaintea externării. 
Dacă pentru alți membri ai echipei este indubitabil 
faptul că pacienții se pot îngriji singuri, terapeuții ar 
trebui să se concentreze pe evaluări mai complexe, 
prin care își pot aduce cel mai bine contribuția. 

Există în paralel un risc al potențialei 
deprofesionalizări dacă fiecare bolnav cu diabet, 
depresie, delir ori demență care însoțesc o boală acută 
– sau fiecare pacient care moare – este automat trimis 
la serviciul de psihiatrie colaborator ori la asistenții 
medicali specialiști. Aceste echipe au un grad ridicat de 
profesionalism, însă de tot ce este elementar ar trebui 
să se ocupe generaliștii competenți, neaplicând automat 
regula "trimitere pentru toți". 

Putem face altfel atât de multe alte lucruri. Unul 
dintre numeroasele exemple a fost descris de 
Health Foundation în studiile de flux-cost-calitate din 
Sheffield și Warwick. Aceasta a schimbat obiectivul 
atenției de la "evaluare la externare" – în care 
nimeni nu putea pleca acasă fără o serie de evaluări 
funcționale efectuate în spital – la "externare pentru 
evaluare," în care pacienții erau trimiși acasă cu suport 
mult mai devreme, pentru evaluări la domiciliu. 

Rezultatele au fost impresionante: schimbarea a fost 
integrată și adoptată în altă parte, arătând ce se poate 
face dacă nu lăsăm politicile "fantomă" să bântuie 
prin secții. Să le vedem, să le spunem pe nume și să le 
exorcizăm!

David Oliver este medic specialist în geriatrie ;I  
medicin[ general[ acut[, Berkshire 
davidoliver372@googlemail.com

ACUTE PERSPECTIVE David Oliver  
Exorcising phantom policies
A se cita: BMJ 2019;366:l4949
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LA ZI ÎN PRACTICA CLINICĂ  

Managementul cancerului colorectal 
Kilian G M Brown,1, 2, 3 Michael J Solomon,1, 2, 3, 4 Kate Mahon,4, 5 Sarah O’Shannassy2, 3

Rezecția chirurgicală este tratamentul 
de elecție. Chimioterapia sistemică și 
radioterapia pelvică locală sunt modalități 
importante de tratament adjuvant. Medicul 
din asistența primară joacă un rol esențial 
în coordonarea strategiilor de management 
multimodale, tot mai complexe, pentru 
pacienții cu cancer colorectal. 

Ce investigaţii trebuie să fie solicitate înainte 
de operaţie?

Pentru a confirma un diagnostic nou de cancer 
colorectal este esențial să se efectueze biopsia 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Solicitați testarea nivelului seric al antigenului 
carcinoembrionar (CEA) și tomografia 
computerizată (CT) a toracelui, abdomenului și 
pelvisului pentru stadializarea bolii pacienților cu 
cancer colorectal nou diagnosticat 

• Chirurgia laparoscopică este standardul de 
îngrijiri pentru cancerul de colon, dar rolul ei în 
cancerul rectal rămâne controversat 

• Pacienții cu cancer colorectal, în special cei 
supuși chimioradioterapiei pentru cancer rectal, 
au un risc crescut de malnutriție

• Majoritatea bolnavilor supuși rezecției cu 
păstrarea sfincterului (adică fără colostomie 
permanentă) suferă de disfuncție intestinală. 
Disfuncția urinară și cea sexuală sunt frecvente 
după chirurgia pentru cancer rectal 

• După operație, revedeți nivelul seric al CEA la 
un interval de minimum șase luni, timp de trei 
ani, și solicitați cel puțin două examene CT ale 
toracelui, abdomenului și pelvisului în primii trei 
ani, pentru a detecta recurența1Surgical Outcomes Research Centre (SOuRCe), Sydney 

2The Institute of Academic Surgery at Royal Prince Alfred Hospital, Sydney 
3Department of Colorectal Surgery, Royal Prince Alfred Hospital, Sydney 
4University of Sydney, New South Wales 
5Department of Medical Oncology, Chris O’Brien Lifehouse, Sydney 
Coresponden’a la: M J Solomon  
professor.solomon@sydney.edu.au

educaţie

Cancerul colorectal este, la nivel mondial, al treilea tip 
de cancer ca frecvență a diagnosticării și a patra cauză 
de mortalitate legată de cancer.1

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

Un pacient a avut bunăvoința de a revizui acest articol pentru The BMJ. A cerut 
informații suplimentare cu privire la protocoalele ERAS și la semnificația lor 
pentru pacienți, a recomandat furnizarea unor informații referitoare la efectele 
secundare ale chimioterapiei și radioterapiei, care au fost ulterior incluse în 
articol. Îi mulțumim pacientului evaluator pentru contribuția sa.
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Cum puteți pregăti pacienții pentru intervenția 
chirurgicală?
Multe etape ale evaluării preoperatorii încep 
în asistența primară. Luați în considerare 
trimiterea la un consult de specialitate 
pentru investigarea cardiopulmonară și 
pentru evaluarea pacienților cu comorbidități 
notabile. În general, optimizarea 
preoperatorie este coordonată în continuare 
de o clinică de preinternare pentru cancerul 
colorectal sau de una pentru evaluare 
preoperatorie.

Îmbunătățirea recuperării după operație 
(ERAS) 
Programele ERAS (caseta 1) sunt considerate 
standardul de îngrijire în managementul 
perioperator al pacienților supuși chirurgiei 
colorectale. Ele vizează reducerea impactului 
intervenției chirurgicale asupra bolnavului 
și optimizarea recuperării postoperatorii, 
folosind o gamă de intervenții perioperatorii.

Există diferențe mari între instituții în 
privința protocoalelor ERAS și a respectării 
lor. Conform unei meta-analize (13 studii 
controlate randomizate, 1 910 pacienți), 
utilizarea protocoalelor ERAS la pacienții 
supuși chirurgiei colorectale a redus durata 
spitalizării (diferența medie 2,44 zile, interval 
de încredere 95% de la -3,06 la -1,83 zile, 
P<0,00001) și complicațiile în general 
(risc relativ 0,71; interval de încredere 95% 
0,58-0,86, P=0,0006).8

Stomaterapia 
După chirurgia colorectală, unii pacienți 
necesită o stomă temporară sau permanentă, 
ceea ce le poate afecta calitatea vieții.9 
Probabil că își vor face griji în legătură cu 
impactul stomei asupra reluării stilului de 
viață normal, cu scurgerile de la nivelul 
stomei, cu mirosul și lipsa de intimitate. 
Complicațiile fizice frecvente includ 
excoriațiile pielii, hernia parastomală, 
retracția sau prolapsul stomei.10 Decizia de 
a crea o stomă este complexă și depinde 
de factori legați de tumoră (localizare, 
dimensiuni și stadializare), de tratament (cu 
ori fără radioterapie), de pacient (vârstă, 
comorbidități, preferințe, sindroame de 
polipoză ereditară) și de necesitatea efectuării 
sau nu a intervenției chirurgicale de 
urgență, ca în cazul obstrucției ori ischemiei 
intestinale. În centrele de chirugie plastică este 
necesară, de obicei, o colostomie permanentă 
la pacienții cu tumori rectale joase sau la cei la 
care este implicat complexul sfincterului anal. 
Cei cu tumori situate între regiunea mijlocie 

endoscopică, urmată de examenul histologic 
al probei prelevate. Ulterior sunt necesare mai 
multe investigații pentru stadializarea clinică, 
pe baza cărora se va stabili prognosticul și 
managementul consecutiv – unele dintre 
ele pot fi planificate de către medicul din 
asistența primară, în funcție de organizarea 
locală.

Medicii din asistența primară 
Ghidurile britanice și cele 
australiene4, 5 recomandă obținerea 
unei tomografii computerizate (CT) a 
toracelui, abdomenului și pelvisului, 
pentru a evalua gradul invaziei locale și 
diseminarea regională, precum și pentru a 
identifica metastazele la distanță. Tabelul 1 
(pe bmj. com) descrie stadializarea tumorii pe 
baza gradului de invazie locală (stadiul T), a 
implicării ganglionilor limfatici locoregionali 
(stadiul N) și a prezenței metastazelor la 
distanță (stadiul M). Atunci când trimiteți 
pacienții nou diagnosticați la un chirurg 
specialist colorectal, furnizați toate examenele 
imagistice anterioare disponibile, ce pot fi 
revizuite, pentru a evita diagnosticarea greșită 
a leziunilor vechi ca metastaze. Evaluați 
hemoleucograma completă, electroliții 
și funcția renală a pacientului. În plus, 
solicitați de la început testul antigenului 
carcinoembrionar (CEA) seric pentru a 
putea compara nivelul inițial al acestuia cu 
valorile posttratament, în cadrul procesului de 
supraveghere a bolii.

Investigațiile de specialitate 
Chirurgii specialiști sau medicii oncologi 
pot solicita investigații suplimentare. Atunci 
când este contraindicată substanța de contrast 
intravenoasă pentru CT, poate fi utilă 
imagistica prin rezonanță magnetică (IRM) 
a ficatului pentru a detecta metastazele sau 
pentru a caracteriza mai detaliat metastazele 
hepatice potențial rezecabile identificate la 
CT. Alături de stadializarea CT, IRM pelvină 
cu rezoluție mare este investigația inițială 
de stadializare de elecție pentru pacienții cu 
cancer rectal.

Îmbunătățirea recuperării după operație (ERAS) 
programate pentru cancerul colorectal 

Principiile ERAS includ:
• educația și consilierea preoperatorii 
• optimizarea stării nutriționale preoperatorii 
• protocoalele de anestezie 
• nutriția enterală precoce 
• prevenția ileusului postoperator 
• analgezia postoperatorie optimă 
• mobilizarea precoce7 
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și cea inferioară a rectului pot avea nevoie de o 
ileostomie temporară. Inversarea stomei poate fi 
luată în considerare după trei luni. 

Programați o consultație preoperatorie 
în centrele de chirurgie plastică în vederea 
stomaterapiei. Aceasta poate avea loc în 
ambulatoriu și implică examinarea de către 
stomaterapeut și alegerea unui loc adecvat 
pentru stomă. Adesea, consultația pentru stomă 
nu e fezabilă dacă intervenția chirurgicală este 
efectuată într-o unitate de urgență în afara 
programului de lucru, caz în care locul stomei 
este ales de un medic primar chirurg.

Pregătirea intestinului 
Pregătirea mecanică a intestinului implică 
folosirea soluțiilor laxative osmotice orale (și/sau 
rectale) și a unei diete cu lichide clare timp de 
24 de ore, în perioada preoperatorie, pentru 
a goli intestinul. Mai multe studii controlate, 
randomizate, și meta-analizele consecutive, 
incluzând o sinteză Cochrane publicată în 
2004,13 nu au reușit să evidențieze vreo reducere 
a infecțiilor ori a scurgerilor de la nivelul 
anastomozelor.14-16 De atunci, pregătirea mecanică 
a intestinului a fost mai puțin agreată în rândul 
chirurgilor, în special pentru rezecțiile de colon, 
dar este în curs de reevaluare în prezent, după 
ce câteva studii americane au arătat scăderea 
frecvenței infecțiilor postoperatorii în urma 
pregătirii mecanice a intestinului cu antibiotice 
orale.17-19 Deși există incertitudini, ghidurile 
britanice actuale nu recomandă folosirea de 
rutină a pregătirii mecanice a intestinului 
înaintea rezecțiilor pentru cancer colorectal, dar 
menționează că le-ar putea fi utilă pacienților 
supuși rezecției restaurative pentru cancer 
rectal.20

Intervențiile nutriționale 
Malnutriția se întâlnește frecvent în rândul 
pacienților cu cancer ca urmare a chimioterapiei, 
radioterapiei și chirurgiei, dar și ca efect 
metabolic al malignității. Pacienții cu cancer 
colorectal au un risc mai mare de malnutriție 
în comparație cu cei care au alt tip de cancer.21 
Deși evaluarea și suportul nutrițional sunt 
oferite de rutină înaintea chirurgiei colorectale, 
datele  despre eficiența lor sunt în continuare 
insuficiente. 

Administrarea preoperatorie de carbohidrați 
este adesea luată în considerare la pacienții supuși 
chirurgiei plastice pentru cancer colorectal. În 
ziua premergătoare operației este administrată 
oral o soluție de carbohidrați limpede, prima oară 
înainte de miezul nopții și din nou cu 2-3 ore 
înaintea intervenției.

Care sunt opţiunile chirurgicale pentru  
cancerul colorectal? 

Figura 1 ilustrează prognosticul pentru pacienții cu can-
cer de colon și rect pe baza stadiului bolii, ce va influența 
decizia terapeutică. Supraviețuirea poate varia în funcție 
de câțiva factori de prognostic. De obicei, echipa de spe-
cialiști discută despre aceasta cu pacienții, informându-i 
cu privire la rezultatele și complicațiile posibile ale chi-
rurgiei și ale tratamentelor adjuvante.

Chirurgia deschisă
În cazul tumorilor maligne ale colonului și rectului se ex-
cizează segmentul intestinal cu tumora și pediculul vascu-
lar care o alimentează, având grijă să nu rămână niciun 
element de malignitate la nivelul marginilor. Rezecția ra-
dicală a mezenterului, care conține  pediculul vascular de 
alimentare și drenarea limfatică duce la limfadenectomia 
regională. Figura 2 arată diverse rezecții colorectale efec-
tuate în funcție de localizarea anatomică a tumorii.

Chirurgia laparoscopică 
Colectomia laparoscopică este recunoscută, în prezent, 
ca o alternativă sigură la chirurgia deschisă pentru can-
cerul de colon, deși operația durează mai mult. Conform 
unei meta-analize anterioare (13 studii controlate ran-
domizate, 4 013 operații), rezecția laparoscopică a dus la 
îmbunătățiri modeste ale rezultatelor pe termen scurt, 
incluzând o reducere a mortalității perioperatorii (riscul 
relativ 0,33; P=0,005), a pierderii de sânge (diferența me-
die ponderată 0,11 l; P<0,00001), a complicațiilor legate 
de plagă (riscul relativ 0,65; P=0,01) și a duratei spitaliză-
rii (diferența medie ponderată 1,7 zile; P<0,00001), pre-
cum și o reluare mai rapidă a funcției intestinale spon-
tane (diferența medie ponderată 23,9 ore; P<0,00001).24 
Îngrijorarea cu privire la evoluția oncologică și la supra-
viețuirea asociată cu rezecția laparoscopică a persistat 
până când studiile controlate, randomizate, multicentrice 
au furnizat rezultatele pe termen lung.25-28 O meta-anali-
ză a 12 studii controlate randomizate nu a arătat nicio di-
ferență semnificativă statistic între chirurgia laparosco-
pică și cea deschisă în privința mortalității prin cancerul 
de colon (1 575 de pacienți, 14,6% versus 16,4%, interval 
de încredere 95% 0,61-1,06, P=0,15) sau prin cel rectal 
(578 de pacienți, 9,2% v 10,0%, interval de încredere 95% 
0,37-1,19, P=0,16).29

În prezent se continuă dezbaterea despre rolul rezecți-
ei rectale laparoscopice, atât în privința siguranței onco-
logice cât și a efectelor funcționale,30 precum continența 
și funcția sexuală.31 

Care sunt complicațiile posibile? 
Imediate 
Scurgerea anastomotică este o complicație setrioasă, spe-
cifică pentru chirurgia colorectală, și o sursă importan-
tă de morbiditate și mortalitate.34 Alte complicații imedi-
ate sunt cele care implică chirurgie abdominală majoră și 
spitalizare, incluzând infecția (în special la locul operați-
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ei), hemoragia, tromboembolismul 
venos și lezarea neintenționată a al-
tor structuri anatomice.

Pe termen lung 
Peste 80% dintre pacienții supuși 
rezecției cu păstrarea sfincteru-
lui (adică fără colostomie perma-
nentă) se vor confrunta cu un anu-
mit grad de disfuncție intestinală 
postoperatorie, denumită, mai re-
cent, sindrom de rezecție anterioa-
ră. Acesta poate include frecvența 
crescută a eliminării, incontinență 
sau obstrucția defecației.35 Factorii 
de risc includ terapia neoadjuvantă 
și tumorile joase din punct de ve-
dere anatomic.36 Pacienții trebuie 
să fie informați înainte de operație 
despre posibilitatea problemelor in-
testinale postoperatorii. O analiză 
sistematică (14 studii nerandomi-
zate) nu a arătat nicio diferență în-

tre rezultatele privind calitatea vie-
ții ale pacienților cu sfincter păstrat 
și ale celor cu colostomii perma-
nente, însă heterogenitatea studiu-
lui nu a permis efectuarea unei me-
ta-analize.37, 38 

Incontinența urinară și disfunc-
ția sexuală sunt și ele probleme im-
portante la pacienții care fac tra-
tament multimodal pentru cancer 
rectal. Au fost mai puțin studiate 
decât calitatea vieții legată de func-
ția intestinală,39-41 însă în perioada 
preoperatorie este bine să se discu-

te atât despre dispareunia la femei 
cât și despre disfuncția erectilă la 
bărbați. Folosirea băncii de spermă 
înainte de tratament poate fi o op-
țiune, care în Marea Britanie este 
oferită, în prezent, în anumite si-
tuații, prin intermediul sistemului 
public de sănătate (NHS).

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

CLINICAL UPDATES 
Management of colorectal cancer
A se cita: BMJ 2019;366:l4561 
G[si’i versiunea integral[ cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4561

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN 
PRACTICÃ 

• Cum ați discuta despre funcțiile 
intestinală, urinară și sexuală cu pacienții 
care au fost supuși chirurgiei colorectale 
pentru cancer? 

• Cât de des controlați stomele pacienților 
pentru a observa dacă există excoriații ale 
pielii, hernie, retracție sau prolaps? 

• Câți dintre pacienții dumneavoastră cu 
cancer colorectal au risc de malnutriție?

Fig. 2 | Diagramă ce arată diferite rezecții de colon și rect efectuate în funcție de localizarea tumorii (Ilustrație de Scott Holmes, CMI, tipărită cu 
permisiune de la Baylor College of Medicine, https://www.bcm.edu/healthcare/care-centers/general-surgeryprocedures/colon-resection)
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 Colectomie totală 
abdominală

Hemicolectomie dreaptă 
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extinsă 

Fig. 1 | Supraviețuirea relativă la cinci ani în funcție de stadiu pentru pacienții cu cancer de colon 
și rectal (adaptat după Cancer Research UK)
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LA ZI ÎN PRACTICA CLINICĂ  

Cancerul esofagian: riscuri, prevenţie şi 
diagnostic
Sri G Thrumurthy,1, 2 M Asif Chaudry,2 Sasha SD Thrumurthy,3 Muntzer Mughal4 

Ce este cancerul esofagian? 

Cancerul esofagian se referă la tumorile care 
își au originea în mucoasa esofagiană și pot 
progresa local, la submucoasa din profunzime 
și stratul muscular, invadând, în final, struc-

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Incidența cancerului esofagian continuă să 
crească în țările dezvoltate 

• Bărbații au o probabilitate de peste două ori mai 
mare de a fi afectați decât femeile 

• Cele două subtipuri histologice principale sunt 
adenocarcinomul (asociat cu obezitatea și cu 
refluxul gastroesofagian) și carcinomul cu celule 
scuamoase (asociat cu consumul de alcool și de 
tutun) 

• Refluxul este frecvent la începutul bolii; disfagia 
și odinofagia apar adesea în boala avansată local 
sau tardivă 

• Investigația optimă este endoscopia 
gastrointestinală superioară, cu biopsia țesutului 
suspect

1Department of Surgery, Epsom and St Helier University Hospitals, Sutton    
2Department of Surgery, Royal Marsden Hospital, London    
3Department of Gastroenterology, Tan Tock Seng Hospital, Singapore   
4Department of Surgery, University College Hospital London 
Coresponden’a la: S G Thrumurthy  
sri.thrumurthy@nhs.net  

În prezent, cancerul esofagian este cea de-a șasea cauză de deces asociat 
cu cancerul din lume.1 Incidența globală a bolii a crescut semnificativ în 
ultimele patru decenii.2, 3 Datele recente de la Organizația Mondială a 
Sănătății sugerează că incidența standardizată după vârstă este mai mare 
în estul Asiei decât în oricare altă regiune a lumii.1 În această analiză, 
“cancerul esofagian“ se referă la adenocarcinomul esofagului și al 
joncțiunii gastroesofagiene, deoarece fiziopatologia și prezentarea clinică 
asemănătoare permit stadializarea și managementul lor ca entități similare 
(cancerul gastric este stadializat diferit).4  

În ultimul deceniu, adoptarea pe scară tot mai largă a programelor de 
trimitere precoce la specialist în Marea Britanie, America de Nord și Europa 
de Vest a dus la îmbunătățirea detectării bolii în stadiul inițial, curabil,5-7 
ceea ce, alături de noile terapii endoscopice și de strategiile terapeutice 
perioperatorii, a dus la îmbunătățirea ratelor supraviețuirii globale.8  

Analiza de față are ca obiectiv ghidarea medicilor generaliști în 
procesele de trimitere și diagnostic precoce ale cancerului esofagian, ca 
și evidențierea riscului și a strategiilor preventive actuale.

Fig. 1 | Straturile peretelui 
esofagian și progresia 
stadială a tumorii 
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vent cancer esofagian întâlnit în anii '60. Ca 
urmare, însă, a creșterii incidenței bolii reflu-
xului gastroesofagian (BRGE) și a esofagului 
Barrett la bărbați tineri, în rest sănătoși, din 
țările dezvoltate, adenocarcinomul esofagian 
a devenit, la ora actuală, cel mai frecvent sub-
tip în toată Europa Occidentală și în America 
de Nord.2, 11, 13 

Cancerele esofagului inferior și joncțiunii 
gastroesofagiene sunt, tipic, adenocarcinoame, 
adesea asociate cu BRGE, cu esofagul Barrett, 
cu un indice de masă corporală crescut și cu 
sexul masculin. 

Metastazele ambelor subtipuri de cancer 
apar, de obicei, în ganglionii limfatici perieso-
fagieni, în ficat și plămâni. 

Factorii de risc

Majoritatea factorilor de risc se aplică la toate 
formele de cancer esofagian, dar unii sunt spe-
cifici pentru anumite subtipuri. Caseta 1 pre-
zintă factorii de risc frecvenți.    

Vârsta
Incidența cancerului esofagian crește semnifi-
cativ după vârsta de 45 de ani, fiind maximă 
la cei în etate de peste 85 de ani.1 Mai mult de 
85% dintre cazuri implică persoane cu vârsta 
peste 55 de ani.15 În Marea Britanie, 41% dintre 
cazuri afectează pacienții cu vârsta ≥75 de ani 
(fig. 2).16 Incidența la bărbați este maximă între 
85 și 89 de ani, iar la femei după 90 de ani.14   
 
Sexul masculin
La nivel mondial, cancerul esofagian are o 
preponderență substanțială la bărbați (rapor-
tul bărbați:femei 2,4:1), ce nu poate fi expli-

turile adiacente, ca arborele traheobronșic, 
nervul recurent laringian, aorta toracică sau 
diafragma (fig. 1).

Adenocarcinomul și carcinomul cu celule 
scuamoase sunt responsabile de peste 95% din 
toate cazurile de cancer esofagian din întrea-
ga lume.9 Cazurile rămase pot fi atribuite unor 
subtipuri histologice ca sarcomul, carcinomul 
cu celule mici, limfomul, melanomul și corio-
carcinomul, dar acestea sunt doar rareori în-
tâlnite, chiar și în centrele terțiare.10 

Carcinomul esofagian cu celule scuamoase 
– care este adesea asociat cu consumul de al-
cool și de tutun și afectează în special esofagul 
superior și pe cel mijlociu – a fost cel mai frec-

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

Am discutat cu cinci pacienți tratați cu succes pentru cancer esofagian în 
centrele noaste și monitorizați de rutină în ambulatoriu. Principalele lor 
preocupări erau legate de factorii de risc mai puțin cunoscuți (ca obezitatea și 
sexul masculin) și prezentarea întârziată la medic. Am accentuat aceste aspecte 
în articol pentru a le atrage atenția medicilor generaliști.  

Lucrarea de față a fost revizuită și de o pacientă cu cancer intestinal, care a 
subliniat cât de devastatoare este vestea unui diagnostic de cancer. Ea a scos în 
evidență și însemnătatea pe care o au sensibilitatea, empatia și raționamentul 
corect al clinicienilor atunci când discută cu pacienții despre diagnostic și 
management. Aceste aspecte importante au fost incluse în manuscris.

Caseta 1 | Factorii de risc pentru cancerul esofagian 
• Vârsta
• Sexul masculin 
• Fumatul de tutun 
• Excesul ponderal și obezitatea 
• Consumul de alcool 
• Esofagul Barrett 
• Boala refluxului gastroesofagian 
• Alimentația săracă în fructe și legume 
• Infecția cu papilomavirusul uman (HPV) 

Fig. 2 | Incidența anuală 
medie și ratele incidenței 
specifice pe vârste a 
cancerului esofagian în 
Marea Britanie între 2014 și 
2016 (adaptat după  
Cancer Research UK14)

Cazurile la 
femei 

Cazurile la 
bărbați

Ratele la 
femei

Ratele la 
bărbați 

Vârsta la diagnostic (ani)

N
um

ăr
ul

 m
ed

iu
 d

e 
ca

zu
ri

 n
oi

 p
e 

an

R
at

a 
in

ci
de

nț
ei

 la
 1

00
 0

00



– Edi’ia în limba român[ | Nr. 9, 2019 | VOLUM 26 369

la până la 40% dintre persoanele cu esofag 
Barrett displazic.20 Riscul ca esofagul Barrett 
fără displazie să evolueze spre cancer este de 
aproximativ 0,33%, dar atinge 10% la pacien-
ții în cazul cărora sunt identificate leziuni cu 
displazie de grad înalt.18, 21 

Actualul ghid al European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy (Societatea 
Europeană de Endoscopie Gastrointestinală) 
recomandă supraveghere endoscopică pen-
tru esofagul Barrett fără displazie la un inter-
val de cinci ani pentru o lungime a mucoasei 

cată prin factori de risc ca BRGE și obezita-
tea.1, 11, 27 Ratele la bărbați variază, însă, în-
tre un maximum de 170 la 1 000 000 în estul 
Asiei și 8 la 1 000 000 în vestul Africii, iar la 
femei, asemănător, de la 78 la 1 000 000 în es-
tul Africii la un minimum de 2 la 1 000 000 în 
Micronezia/Polinezia (fig. 3). 

Consumul de tutun și alcool 
Un studiu din SUA a constatat că, în 
comparație cu nefumătorii, persoanele care 
fumează au un risc considerabil mai mare 
de a dezvolta carcinom esofagian cu celule 
scuamoase [risc relativ 9,27 (CI 95% 4,04-
21,29)] și adenocarcinom [risc relativ 3,70 
(2,20-6,22)].33 Același studiu a arătat că un 
consum zilnic de peste trei băuturi alcoolice 
(fiecare de circa 13 g de alcool) duce la o 
creștere semnificativă a riscului de carcinom 
esofagian cu celule scuamoase [risc relativ 
4,93 (2,69-9,03)] comparativ cu un aport de 
maximum o băutură alcoolică pe zi. Nu s-a 
observat o creștere similară a riscului de 
adenocarcinom esofagian.33 

Numeroase studii de cohortă ajustate pen-
tru fumat au semnalat faptul că, la cei care 
beau în mod obișnuit alcool – o băutură alcoo-
lică cel puțin odată pe săptămână, ≥ șase luni 
– riscul de cancer esofagian este de 2-7 ori mai 
mare față de riscul mediu al populației.29, 35 

De asemenea, a fost demonstrat efectul si-
nergic al fumatului și al consumului excesiv de 
alcool. O analiză a cinci studii de tip caz-con-
trol, implicând 2 609 participanți, a constatat 
că, prin combinația unui aport >249 ml etanol 
zilnic și fumat de tutun negru, riscul de can-
cer esofagian a crescut substanțial [risc relativ 
106,89 (CI 95% 44,91-254,41)].36  

Esofagul Barrett
Leziuni premaligne, cu displazie de grad înalt 
și cancere esofagiene incipiente se găsesc 

Esofag Barrett benign • Reflux cronic   • Gastroscopia și biopsia diferențiază stricturile din esofagul Barrett benign 
 • Disfagia este rară de metaplazia intestinală benignă, de displazie și de cancerul invaziv 
Strictură peptică benignă • Reflux cronic  • Gastroscopia confirmă strictura de aspect benign
 • Disfagie lent progresivă   
Acalazie • Istoric îndelungat de regurgitație   • Examenul cu bariu evidențiază defectul de umplere tipic, în "cioc de
 • Fără istoric de reflux   pasăre" 
 • Poate fi clinic imposibil de diferențiat de cancerul  •Gastroscopia este vitală pentru evaluarea mucoasei și biopsie,
 esofagian diferențiind acalazia de pseudoacalazie* (ce poate mima acalazia clinic și 
  radiologic) 
  • În stadiul inițial, acalazia este raportată frecvent ca "aspect normal" la 
  gastroscopie, care are o sensibilitate scăzută pentru această tulburare  
  • Testarea prin manometrie esofagiană evidențiază relaxarea incompletă 
  a sfincterului esofagian inferior
*Pseudoacalazia se referă la dilatația esofagului similară celei din acalazie, dar secundară îngustării esofagului distal din alte cauze decât denervarea primară. Aceste cauze 
includ malignitatea (tipic, cancerul submucoasei gastrice) cu extindere la esofagul distal

Patologie  Trăsături clinice diferențiale  Investigații diferențiale 

Diagnosticele diferențiale frecvente ale cancerului esofagian 

Caseta 2 | Criteriile NICE pentru trimiterea la un consult de specialitate a 
pacienților cu suspiciune de cancer esofagian6 
Criterii de trimitere urgentă
Pentru efectuarea gastroscopiei cu acces direct în decurs de două săptămâni
• Disfagia sau
• Vârsta ≥55 de ani, scădere în greutate și oricare dintre următoarele: 

– durere abdominală superioară
– reflux  
– dispepsie

Criterii de trimitere neurgentă
Pentru gastroscopia cu acces direct
• Hematemeză sau
• Vârsta ≥55 de ani, cu oricare dintre următoarele: 

– dispepsie rezistentă la tratament
– durere abdominală superioară și anemie
– creșterea trombocitelor asociată cu greață, vărsături, scădere în greutate, 

reflux, dispepsie ori durere abdominală superioară
–  greață sau vărsături cu scădere în greutate, reflux, dispepsie ori durere 

abdominală superioară

Caseta 3 | Investigații planificate de specialiști pentru caracterizarea mai 
detaliată a cancerului esofagian diagnosticat endoscopic  
• Tomografia computerizată (CT) – folosită la determinarea TNM (invazia tumorii, 

implicarea ganglionilor limfatici, metastaze) și la stadializare4, 39, 40  
• Imagistica prin rezonanță magnetică (IRM) – poate confirma natura leziunilor 

echivoce ce nu pot fi caracterizate complet pe CT41,42  
• Tomografia cu emisie de pozitroni cu CT (PET-CT) – detectează metastazele la 

distanță care nu sunt vizibile la stadializarea numai prin CT43  
• Ecografia endoscopică – furnizează cea mai precisă caracterizare 

locoregională a bolii și poate fi folosită împreună cu puncția-aspirație cu ac fin 
pentru a stadializa ganglionii nedeterminați din vecinătatea tumorii44  

• Laparoscopia de diagnostic – adjuvantă în stadializare pentru a exclude 
metastazele peritoneale care popate că nu au fost evidente la PET-CT43,45  

Peste 
jumătate 
dintre 
pacienții 
cu cancer 
esofagian 
se prezintă 
la medic 
cu boală 
avansată
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Barrett de 1-3 cm și la trei ani pentru o lungi-
me de 3-10 cm.22  

Prezentare 

Din cauza distensibilității peretelui esofagian 
și a capacității sale de a face loc pentru pasa-
jul bolului alimentar ingerat, e posibil ca paci-
enții cu cancere esofagiene incipiente (stadiile 
0-II) să nu prezinte simptome evidente.15 Peste 
jumătate din toți pacienții cu cancer esofagi-
an se prezintă cu boală avansată (stadiile III și 
IV) – simptomele cele mai frecvente în acest 
stadiu sunt disfagia și odinofagia.38 

Refluxul (pirozis) și dispepsia (indigestia) 
sunt cele mai frecvente simptome de 
prezentare la cei cu adenocarcinom în stadiu 
inițial.38 La pacienții cu boală avansată local, 
dificultățile la înghițit preced scăderea în 
greutate severă.38  

Bolnavii cu tumori esofagiene avansate local 
(tipic, carcinom cu celule scuamoase) pot avea 
și voce răgușită din cauza compresiei, de către 
tumoră, a nervului recurent laringian, iar cei 
cu implicarea nervului frenic pot prezenta su-
ghiț persistent. Tusea paroxistică ori postpran-
dială poate indica existența unei fistule esofa-
go-bronșice sau esofagotraheale secundare in-
vaziei tumorii avansate local. 

Luați în considerare diagnosticele diferenția-
le enumerate în tabelul 1 la orice pacient care 
se prezintă cu reflux, disfagie, dispepsie ori re-

gurgitație. Trimiteți-i la endoscopie gastroin-
testinală superioară (gastroscopie) toți cei care 
îndeplinesc criteriile de trimitere ale National 
Institute for Health and Care Excellence 
(NICE – Institutul Național pentru Excelență 
în Sănătate și Îngrijiri) pentru suspiciunea de 
cancer esofagian (caseta 2).   

Diagnostic 

Cancerul esofagian este diagnosticat,, inițial 
prin gastroscopie cu biopsia țesutului suspect. 
Recomandați gastroscopia pacienților simpto-
matici cu factori de risc.6 Caseta 2 sintetizează 
recomandările NICE de trimitere pentru sus-
piciune de cancer esofagian din 2015. 

Luați în considerare și trimiterea pacienților 
simptomatici care nu îndeplinesc aceste crite-
rii la un medic specialist, ce va avea în vedere 
efectuarea investigațiilor din caseta 3 pentru a 
caracteriza mai în detaliu cancerul esofagian 
diagnosticat endoscopic.

Prevenţie 

Consensul global al experților sugerează că, 
deși scăderea consumului de grăsimi tota-
le  alimentare, a celor saturate și a colesterolu-
lui reduce riscul de adenocarcinom esofagian, 
evitarea alcoolului și a fumatului este, proba-
bil, cea mai bună modalitate de a reduce riscul 
de cancer esofagian.29 

TRANSPUNEREA 
EDUCA”IEI ÎN 
PRACTICÃ

• Ce i-ați 
recomanda unui 
pacient care 
se prezintă cu 
semne precoce 
de cancer 
esofagian? 

• Când ați lua 
în considerare 
cancerul 
esofagian la 
pacienții cu  
BRGE sau cu 
esofag Barrett?

Evitarea 
alcoolului și a 
fumatului 
este probabil 
cea mai bună 
modalitate
de a reduce 
riscul de 
cancer 
esofagian

Fig. 3 | Incidența globală estimată (standardizată după vârstă, la 100 000) a cancerului esofagian la bărbați în 2018 – adaptat după  
Agenția Internațională pentru Cercetare în Cancer (IARC)28

ASR (Mondial) per 100 000

Nu se aplică
Nu există date
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Și instituțiile de sănătate publică pot lua în conside-
rare profilaxia prin programele existente sau noi de 
vaccinare HPV în regiunile cu o incidență crescută a 
cancerului esofagian cu celule scuamoase.37  

Farmacologie 
O meta-analiză publicată în 2003, implicând 1 813 de 
pacienți cu cancer esofagian, a sugerat că folosirea as-
pirinei și a medicamentelor antiinflamatoare nesteroi-
diene (AINS) a redus riscul de cancer esofagian [0,57 
(CI 95% 0,47-0,71)].46 Mai de curând, un studiu de tip 
caz-control publicat în 2015, implicând 637 de partici-
panți, a susținut această concluzie, sugerând că folosi-
rea regulată a aspirinei sau a AINS a diminuat riscul 
de esofag Barrett [risc relativ 0,53 (0,35-0,81)].47 

S-a mai dovedit că statinele au redus riscul de can-
cer esofagian: o meta-analiză publicată în 2012, cu 
35 214 de participanți, a evidențiat un efect combinat 
de 0,86 (CI 95% 0,78-0,94, P=0,001) în cazul în care 
au fost administrate statine în prealabil.48  

Screening 

Recomandările British Society of Gastroenterology 
(Societatea Britanică de Gastroenterologie) sugerea-
ză că screeningul pentru cancerul esofagian este indi-

cat în esofagul Barrett pentru a recunoaște leziunile 
premaligne și cancerele incipiente.20 Ghidul precizea-
ză și faptul că, la populația generală, nu este justifica-
tă efectuarea screeningului endoscopic pentru simpto-
mele de reflux, din cauza incidenței relativ scăzute a 
cancerului esofagian față de prevalența ridicată a bo-
lii de reflux în general.20 Recomandările Institutului 
Național al Cancerului din America de Nord susțin a-
ceastă concluzie, precizând că screeningul endoscopic 
al refluxului în marea masă a populației ar avea ca re-
zultat o scădere neglijabilă a mortalității prin cancer 
esofagian și morbiditate excesivă din cauza riscului le-
gat de endoscopie.50  

Este luat în considerare, însă, screeningul neinva-
ziv al cancerului esofagian. Studiul clinic multicentric 
BEST2, publicat în 2017, a evaluat folosirea unui dis-
pozitiv de prelevare esofagian ingerabil – Cytosponge 
– care are potențialul de a elimina necesitatea unei 
evaluări endoscopice la pacienții cu esofag Barrett cu 
risc redus.47, 51 

Conflicte de interese: Găsiți detalii în versiunea completă. 

CLINICAL UPDATES 
Oesophageal cancer: risks, prevention, and diagnosis
A se cita: BMJ 2019;366:l4373 
G[si’i versiunea integral[ cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4373 
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Investigarea retenţiei urinare cronice 
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Această serie de articole ocazionale oferă o perspectivă actualizată asupra 
utilizării optime a celor mai importante teste pentru stabilirea diagnosticului în 
cadrul investigării inițiale a cazurilor obișnuite sau a celor grave. Consultanții 
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College Qatar, și Eric Kilpatrick, șef de departament, Clinical Chemistry,  
Sidra Medical and Research Center, Qatar, profesor onorific, departamentul de 
biochimie clinică, Hull Royal Infirmary, Hull York Medical School. 

Un bărbat în vârstă de 68 de ani se plânge de simptome tot mai accentuate 
de oboseală, greață și pierdere a apetitului, semnalează simptome 
urinare minime, dar descrie episoade de udare a patului în timpul nopții 
în ultimele luni. La examinare, starea sa generală pare alterată. Nu are 
dureri abdominale. Abdomenul inferior este mat la percuție până la nivel 
ombilical. Încă elimină urină. Medicul generalist solicită investigații 
sanguine urgente, ce evidențiază o leziune renală acută.

Problema

Retenția urinară cronică este o cauză frecven-
tă de prezentare a bărbaților în asistența prima-
ră. Femeile sunt mai rar afectate.1 Adesea, afec-
țiunea nu este recunoscută, simptomele pro-
gresând lent și nefiind serioase. Pacienții cu 
retenție urinară acută nu elimină urină și au 
dureri.2 În schimb, cei cu retenție cronică eli-
mină urina fără dureri. Retenția urinară croni-
că are două subtipuri: retenția cronică cu presi-
une scăzută (LPCR) și cea cu presiune crescu-
tă (HPCR), mai severă, dar mai rară.3 Termenii 
"crescută" și "scăzută" se referă la presiunea ve-
zicii urinare la sfârșitul micțiunii, dar practic, 
pacienții cu HPCR au funcție renală anorma-
lă și/sau hidronefroză, pe când cei cu LPCR 
au funcție renală normală și rinichi normali. 
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Retenția cronică acutizată apare atunci când 
eliminarea încetează complet la un pacient cu 
retenție cronică.  

În articolul de față prezentăm, pentru nespe-
cialiști, o strategie de investigare a retenției uri-
nare cronice la bărbați și de identificare a reten-
ției cronice cu presiune crescută, ce impune tri-
miterea imediată la specialist. 

Cum ar trebui să evaluez pacientul? 

Adesea, pacienții cu retenție urinară cronică nu 
semnalează nici durere abdominală, nici simp-
tome urinare, chiar dacă prezintă leziune rena-
lă acută. Nu este neobișnuit ca retenția urinară 
cronică să fie identificată întâmplător, sub for-
ma unui volum rezidual mare în timpul investi-
gațiilor radiologice pentru alte simptome. Se în-
tâmplă frecvent în LPCR. O minoritate de pa-
cienți prezintă leziune renală acută severă, care 
este urgență chirurgicală, necesitând trimitere 
imediată la urologie.  

Caseta 1 oferă o viziune de ansamblu a eva-
luării inițiale a pacientului. Enurezisul nocturn 
este singurul simptom urologic ce sugerează 
ferm mai degrabă HPCR decât LPCR, în afa-
ra simptomelor sau semnelor sugestive de leziu-
ne acută renală. În caseta 2 sunt enumerate an-
ticolinergicele și alte categorii de medicamente 
cu efect anticolinergic, ce ar putea exacerba re-
tenția cronică.   

Identificarea unei vezici urinare destinse la 
examinarea fizică va determina următorul pas 
în procesul de management. Palparea vezicii 
poate fi dificilă, în special la pacienții supra-
ponderali. Percuția vezicii poate fi mai eficien-
tă, oferind un contrast clar între abdomenul su-
perior, rezonant din cauza gazelor intestinale, 
și abdomenul inferior, mat din cauza lichidului 
din vezica destinsă.

La pacienții cu dificultăți de micțiune, exa-
minați penisul pentru a detecta fimoza prepu-
țului și meatusul uretral pentru stenoză. Se re-

Caseta 1 | Ce anume să abordați în istoric și examinare 
Simptome de tract urinar inferior 
• Simptome de eliminare – ezitare, tensiune locală, jet slab și/sau intermitent 
• Simptome de depozit – frecvență, nicturie, urgență +/− incontinență de 

urgență 
• Enurezis nocturn (udarea patului în timpul nopții) 
Istoric medical relevant 
• Infecții ale tractului urinar, hematurie, pietre ale tractului urinar (urolitiază) 
• Introducerea anterioară a unui instrument în tractul urinar – cateter sau 

intervenție chirurgicală pe prostată 
• Comorbidități medicale 
• Constipație 
Istoric medicamentos 
• Tratamente urologice relevante –  

alfa-blocante/5-alfa-reductază/anticolinergice 
• Medicamente cu proprietăți anticolinergice sau simpatomimetice (caseta 2) 
• Anticoagulante/antiplachetare
• Medicamente care afectează funcția renală 
Examinarea generală și abdominală 
• Semne de edem periferic, uremie, hipertensiune, insuficiență cardiacă 
• Vezică palpabilă sau percutabilă 
• Examinarea organelor genitale externe și tușeul rectal

Caseta 2 | Medicamentele anticolinergice și alte 
medicamente cu efect anticolinergic care pot provoca 
retenție urinară  

• Darifenacin (Enablex)
• Fesoterodin (Toviaz) 
• Flavoxat (Urispas) 
• Oxibutinin (Ditropan, Ditropan XL) 
• Solifenacin (Vesicare) 
• Tolterodin (Detrol, Detrol LA) 
• Trospium (Sanctura, Sanctura XR) 
Medicamente cu proprietăți anticolinergice  
• Antidepresive, antihistaminice, antiparkinsoniene, 

medicamente antispastice/relaxante musculare,  
antipsihotice, bronhodilatatoare, analgezice  
(codeină, fentanil, morfină) 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• De obicei, pacienții care se prezintă cu retenție cronică elimină 
încă urină, fără a avea în general dureri. Examinarea fizică poate 
evidenția o vezică urinară destinsă, nedureroasă 

• Examenul de urină pe strip, testele sanguine pentru biochimia 
renală și ecografia pot ajuta la diferențierea retenției cronice cu 
presiune scăzută (LPCR) de cea cu presiune crescută (HPCR), mai 
serioasă, dar mai rară 

• Trimiteți imediat pacienții cu funcție renală alterată la asistența 
secundară pentru management în continuare 

LPCR: retenție cronică cu presiune scăzută; HPCR: retenție cronică 
cu presiune crescută; TWOC: tratament de probă fără cateter; 
TURP: rezecția transuretrală a prostatei; ISC: Autocateterizare 
intermitentă; LUTS: simptome ale tractului urinar inferior;  
LTC: cateter pe termen lung

Fig. 1 | O metodă de cateterizare la bărbații cu  
retenție urinară cronică 

Retenția cronică 

Măsurați funcția renală și efectuați ecografia renală

Funcția renală normală, 
fără hidronefroză (LPCR)

Cateterizați doar dacă e 
simptomatic

Funcția renală anormală 
sau hidronefroză (HPCR)

Cateterizați (măsurați și 
înregistrați volumul)

Monitorizați funcția renală 
și electroliții

Luați în considerare TURP, 
ISC sau LTC

Dacă 
este apt 

Dacă nu 
este apt 

Monito-
rizați LUTS 
și funcția 

renală +/– 
cateter 

Luați în 
considerare 
TWOC, TURP 

sau ISC
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Excellence (NICE – Institutul Național pen-
tru Excelență în Sănătate și Îngrijiri) privitor 
la simptomele tractului urinar inferior la băr-
bați oferă detalii suplimentare, dar se admite că 
multe dintre recomandări sunt bazate pe opinia 
experților din grupul de elaborare a ghidului, 
deoarece nu s-au găsit studii relevante de eva-
luare a modului în care măsurarea funcției re-
nale, creatinina serică și imagistica radiologică 
afectează rezultatele clinice la bărbații cu simp-
tome de tract urinar inferior.   

Investigații de specialitate 
În asistența secundară pot fi efectuate studii 
urodinamice ale presiunii și fluxului – ele aju-
tă la anticiparea rezultatului chirurgiei prosta-
tice, dar nu influențează managementul iniți-
al al retenției cronice. Imagistica transversală, 
ca tomografia computerizată (CT), nu este in-
dicată în mod normal, dar poate fi utilă în dia-
gnosticul diferențial al hidronefrozei bilaterale. 
Figura 2 arată un CT al pacientului, cu semne 
de hidronefroză bilaterală și retenție urinară.   

Cum se tratează?

În caseta 3 sunt enumerate criteriile pentru a 
ghida trimiterea pacienților la tratament de spe-
cialitate în continuare.   

Retenția cronică cu presiune joasă 
Dacă pacientul are simptome urinare ușoare, în 
contextul funcției renale normale, poate fi luată 
în considerare o strategie conservatoare de ur-
mărire și așteptare, cu tratament simptomatic 
în asistența primară. La pacienții asimptoma-
tici cu un volum rezidual postmicțional mare, 
cu funcție renală normală și fără hidronefroză 
poate fi evitată cateterizarea, dar trebuie să fie 
ținuți sub observație dacă volumul lor rezidual 

comandă o examinare rectală pentru a evalua 
consistența prostatei și riscul posibil de cancer 
de prostată. 

Care este investigaţia următoare? 

Testele de bază 
Examenul de urină cu stripul urinar 
Proteinuria și hematuria ocultă pot fi semne de 
leziune acută renală, sugerând HPCR. Prezența 
leucocitelor și nitriților poate indica infecția uri-
nară concomitentă. 

Investigațiile sanguine 
La pacienții cu HPCR apar simptome și sem-
ne de leziune acută renală, iar biochimia rena-
lă este, de obicei, anormală, cu creatinina cres-
cută și rata estimată a filtrării glomerulare scă-
zută. Pacienții cu LPCR au funcție normală sau 
stabilă. Cereți o evaluare urgentă a biochimi-
ei renale pentru a identifica pacienții cu HPCR, 
astfel încât să se poată acționa prompt. Pentru 
a exclude infecția și anemia cronică este utilă o 
hemoleucogramă completă. Nu recomandăm 
testul antigenului specific prostatic din sânge în 
prima linie de evaluare a retenției urinare, pen-
tru că leziunea renală, inserția unui cateter uri-
nar și retenția urinară în sine pot produce un 
rezultat fals crescut. 

Ecografia
Dacă este disponibilă în asistența primară, sim-
pla scanare postmicțiune a vezicii cuantifică vo-
lumul vezical rezidual. Acesta poate variabil, 
fiind măsurate volume reziduale de la 300 ml 
la >3 l. La un pacient fără simptome și cu o sta-
re clinică bună ar fi rezonabilă efectuarea unei 
ecografiii de rutină a vezicii în următoarele câ-
teva săptămâni. Cereți o ecografie urgentă la 
un pacient care se simte rău, chiar dacă are 
funcție renală normală. Pacienții cu retenție 
urinară și funcție renală anormală la analizele 
sanguine trebuie trimiși la specialist în aceeași 
zi, ca urgență chirurgicală. 

O ecografie a tractului renal este recoman-
dată la toți pacienții cu retenție urinară croni-
că. Este o intervenție simplă, ce diferențiază 
HPCR de LPCR. Solicitați-o urgent la bărbații 
cu anomalii ale funcției renale apărute recent. 
Cei cu HPCR au adesea semne de hidronefroză 
unilaterală ori bilaterală, o vezică urinară des-
tinsă și volume reziduale postmicționale în ex-
ces. Bărbații cu LPCR pot avea o vezică destin-
să și volum rezidual mare, dar nu au hidrone-
froză.

Figura 1 prezintă un algoritm pentru in-
vestigația retenției urinare cronice. Ghidul 
emis de National Institute for Health and care 

Fig. 2 | CT în retenția cronică cu presiune crescută (HPCR), 
arătând o vezică foarte destinsă și hidronefroză bilaterală 
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vă (cum ar fi operația). Cei mai mulți pacienți 
observă rezultate excelente după chirurgia ori-
ficiului vezical, pentru că majoritatea își men-
țin funcția contractilă.8 Nu este necesar trata-
mentul medicamentos urologic preoperator. 
Rareori, poate fi indicat un cateter pe termen 
lung la un pacient cu HPCR care nu este apt 
pentru intervenția chirurgicală.   

Evoluția pacientului
Investigațiile sanguine au arătat o creatinină de 
660 μmol/l și o rată estimată a filtrării glome-
rulare de 18 ml/min. Medicul de familie al pa-
cientului a contactat echipa urologică de servi-
ciu direct la spitalul său local pentru a aranja o 
internare urgentă. La spital a fost cateterizat și 
s-au drenat 1 200 ml. Ecografia tractului uri-
nar a evidențiat hidronefroză bilaterală. În ur-

depășește 500 ml. Discutați opțiunile terapeuti-
ce cu pacientul, pentru a-i înțelege preferințele 
și a adapta tratamentul. Aveți în vedere întreru-
perea medicamentelor ce pot provoca retenție. 

La bolnavii cu LPCR4 este indicată mo-
nitorizarea în ambulatoriu și evaluarea re-
petată a volumului rezidual postmicțio-
nal. Alfa-blocantele, cu sau fără inhibitori de 
5-α-reductază, pot îmbunătăți simptomele uro-
logice. Autocateterizarea intermitentă curată 
este o modalitate eficientă de gestionare a simp-
tomelor tractului urinar inferior și infecției uri-
nare recurente.5 Chirurgia prin orificiul vezi-
cal (de exemplu, rezecția transuretrală a prosta-
tei, indicată la pacienții cu LPCR care prezintă 
simptome supărătoare de tract urinar inferior), 
nu poate întotdeauna să restabilească nici com-
plianța, nici contractilitatea normală a vezicii la 
bărbații cu LPCR. Autocateterizarea intermi-
tentă curată preoperatorie poate îmbunătăți re-
zultatele intervenției chirurgicale.6  

Retenția cronică cu presiune crescută 
Pentru pacienții cu suspiciune de HPCR se re-
comandă trimitere imediată în asistența secun-
dară și cateterizare precoce într-o unitate de 
specialitate, dacă au semne de disfuncție rena-
lă și/sau hidronefroză la ecografie. Pacienții se 
pot confrunta cu hematurie după decompresia 
vezicii. E posibil ca ei să elimine urină în exces 
în zilele de după cateterizare, dar nu există ni-
cio dovadă în măsură să susțină folosirea tehni-
cii clasice a clampării cateterului și decompresi-
ei lente.7 Monitorizarea îndeaproape a diurezei 
postobstructive se face prin măsurarea greu-
tății, aportului/eliminării de lichide, a tensiu-
nii arteriale în poziția întinsă și stând în picioa-
re și a ureei și electroliților în fiecare zi, până 
la normalizare. Administrarea de lichide intra-
venoase nu este necesară, de obicei, cu excep-
ția câtorva pacienți la care apare diureza pato-
logică.

Pacienții cu HPCR nu trebuie lăsați de pro-
bă fără cateter înainte de o intervenție definiti-

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ

• Gândiți-vă când ați trimis ultima dată la specialist un 
pacient care prezenta retenție urinară cronică. Ați cerut o 
ecografie și testele sanguine ale funcției renale? Cum ați 
investiga acești pacienți înainte de trimitere? 

• Ați avut pacienți cu retenție cronică cu presiune scăzută, 
care încă mai eliminau urină  și au fost  cateterizați în 
comunitate fără să fie nevoie? Cum v-ați schimba strategia 
de management pe baza celor citite în acest articol și ce 
i-ați explica pacientului?

RESURSE EDUCAȚIONALE SUPLIMENTARE

• Ghidurile sunt furnizate de NICE,9 din Marea Britanie, 
precum și de asociațiile urologice europeană10 și 
americană11 

• https://www.nice.org.uk/guidance/CG97  
• https://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-

on-theManagement-of-Non-neurogenicMale-LUTS-2018-
large-text.pdf  

• https://www.auanet.org/ guidelines/benign-prosta tic-
hyperplasia-(bph)-guideline  

• mai multe scenarii clinice sunt oferite de NICE pentru 
gestionarea retenției acute și cronice:  
https://cks.nice.org.uk/luts-in-men#!scenario:4   

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

Această lucrarea a fost revizuită  de doi pacienți care s-au 
prezentat cu retenție cronică la spitalul nostru. Pacientul cu 
LPCR a confirmat că a avut puține simptome și că boala sa a 
fost detectată la o scanare a vezicii biliare. Al doilea pacient 
se simțea rău de mai mult timp din cauza  disfuncției renale. 
El era de părere că este necesară o sensibilizare mai mare 
a asistenței primare la această afecțiune, pentru a favoriza 
diagnosticul precoce și tratamentul adecvat. Drept urmare, 
am subliniat aceste prezentări în articol. Le mulțumim 
pacienților pentru contribuția lor.

Caseta 3 | Când să trimiteți 

Trimitere la internare  
Imediat (în aceeași zi) – toți pacienții cu suspiciune de 
HPCR cu afectare renală și orice pacient cu semne de 
sepsis al tractului urinar
• Urgent – toți pacienții cu suspiciune de HPCR cu 
hidronefroză radiologică, dar cu funcție renală normală 
și cei cu retenție urinară cronică acutizată care nu pot fi 
cateterizați în comunitate

Trimitere la serviciul de urologie ambulatoriu 
• Pacienții cu LPCR cu simptome de tract urinar inferior 
sau cu infecții urinare recurente, după efectuarea 
investigațiilor sanguine și ecografiei tractului urinar 
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mătoarele 24 de ore, pacientul a avut o diure-
ză substanțială, eliminând 3,5 l, iar în următoa-
rele trei zile creatinina i-a scăzut treptat până 
la 180 μmol/l. A fost externat cu un cateter in-
tern pentru estimarea săptămânală a creatini-
nei. Odată ce funcția sa renală s-a normalizat, 
șase săptămâni mai târziu pacientul a fost su-
pus rezecției transuretrale a prostatei. În pre-

zent are micțiuni normale, cu puține simptome 
de tract urinar.

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

RATIONAL TESTING 
Investigating chronic urinary retention
A se cita: BMJ 2019;366: l4590 
G[si’i versiunea integral[ cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4590

ÎNDRUMAR PRACTIC

Evaluarea stării de depresie în timpul sarcinii
Natalie Kirby,1 Anna Kilsby,1 Ruth Walker2 

Depresia perinatală se întâlnește frecvent. 
Afectează aproximativ 12% dintre femei în pe-
rioada prenatală și până la 20% în primul an 
după naștere.1-3 Reținerea de a dezvălui simp-
tomele, stigmatizarea percepută și incertitudi-
nea diagnosticului sunt printre dificultățile cu 
care se confruntă cadrele medicale în încer-
carea de a identifica și a ajuta femeile cu de-
presie prenatală. Ca urmare, gravidele au șan-
sa de a fi diagnosticate cu depresie într-o mai 
mică măsură decât cele neînsărcinate și doar 
mai puțin de jumătate din cele diagnosticate 
primesc tratament adecvat.4 ,5 

În articolul de față prezentăm evaluarea ini-
țială a unei femei care s-a prezentat cu sta-
re depresivă în timpul sarcinii, pe baza ghidu-
rilor clinice actuale, dovezilor și experienței 
noastre clinice personale. 

Evaluarea iniţială 

Luați în considerare orice simptom în cadrul 
unei perspective clinice mai largi. Simptomele 
mai pervazive, cu o durată de peste două săp-
tămâni și care afectează semnificativ capacita-
tea unei femei de a funcționa și de a-și desfășu-
ra activitățile obișnuite sunt mai sugestive de 
depresie. 

Simptome de depresie – Fluctuațiile minore ori 
tranzitorii ale dispoziției sunt frecvente în tim-
pul sarcinii și nu indică automat depresia, însă 
cele semnificative ale dispoziției, oboseala, 
modificările apetitului și tulburările de somn 
ar trebui să fie explorate cu grijă, și nu mini-
malizate imediat ca trăiri normale în timpul 
sarcinii. Multe dintre simptomele somatice ale 
depresiei și sarcinii se suprapun, astfel încât, 
după experiența noastră, simptomele psiholo-

O femeie gravidă în 16 săptămâni cu al doilea copil 
se prezintă la medicul de familie pentru că se simte 
obosită. Inițial ezită să discute despre sănătatea ei 
mintală, dar în timpul consultației relatează că,  
de câteva săptămâni, avea stări de iritabilitate, tristețe 
și anxietate.  

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Depresia prenatală netratată este asociată 
cu evoluția nefavorabilă a sarcinii, efecte 
adverse asupra dezvoltării copilului și depresie 
postnatală 

• La femeile cu depresie prenatală care au nevoie 
de psihoterapie se impune urgentarea evaluării și 
a instituirii tratamentului psihologic 

• Discutați opțiunea antidepresivelor cu femeile 
cu depresie prenatală moderată-severă – în 
astfel de cazuri, riscurile bolii netratate le 
depășesc, adesea, pe cele implicate de folosirea 
antidepresivelor în timpul sarcinii 

1Tees Esk and Wear Valley Foundation Trust,  
West Park Hospital, Darlington   
2Scott Road Medical Centre, Selby   
Coresponden’a la: N Kirby   
natalie.kirby@nhs.net

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

Au contribuit la articol două paciente care au avut în trecut depresie în 
timpul sarcinii și au fost tratate în asistența primară. Ele au furnizat opinii 
și comentarii la schița manuscrisului, subliniind importanța uni atitudini 
necritice, a folosirii unui limbaj empatic și a monitorizării consecvente.



     – Edi’ia în limba român[ | Nr. 9, 2019 | VOLUM 26376

gice ca vinovăția excesivă, senzația de inu-
tilitate, scăderea respectului de sine sau lip-
sa speranței pot fi indicatori mai utili de de-
presie. 

Sentimentele legate de sarcină – Încercați să 
aflați ce simte pacienta în legătura cu sar-
cina ei. A fost planificată? Riscul de depre-
sie prenatală poate fi mai accentuat în ca-
zul unei sarcini neplanificate, în special în 
timpul primului trimestru, în care femeia 
se adaptează psihologic la ideea de a deve-
ni mamă.1 

Dificultăți psihice în trecut – A avut feme-
ia dificultăți psihice în trecut, în special în 
cursul sarcinilor anterioare și ulterior? Cât 
de grave au fost? Ce a ajutat la revenirea la 
normal (exerciții fizice, nutriție, consiliere, 
psihoterapie)? Istoricul de depresie este unul 
dintre cei mai puternici factori de risc pen-
tru depresia prenatală;1, 6 în rândul femei-
lor cu depresie recurentă, ratele recăderii în 
timpul sarcinii sunt de circa 50%.7 

Rețeaua de suport – Este gravida susținu-
tă de un partener, de familie sau de prieteni? 
Are copii mai mari acasă și are nevoie de 
mai mult ajutor pentru ei? Se întâlnește cu 
un asistent comunitar sau face parte dintr-un 
grup de suport? Lipsa sprijinului este un fac-
tor de risc pentru depresia prenatală.1  

Alți factori de risc – Există evenimente ad-
verse ori factori de stres în viața ei, inclu-
zând dificultăți în relația de cuplu sau vio-
lență domestică? Există complicații ale sar-
cinii actuale ori trecute sau pierderi de 
sarcini? Îi este teamă de naștere? Un isto-
ric familial de depresie severă, tulburare bi-

polară, sinucidere ori psihoză postpartum la o 
rudă de gradul întâi este un factor de risc pen-
tru depresia prenatală.1-3, 6, 8 

Comorbiditatea psihiatrică – Adesea, tulbu-
rările de anxietate coexistă cu depresia, es-
timându-se că afectează 13% dintre femei în 
timpul sarcinii.2, 3 Tulburarea obsesiv-compul-
sivă prenatală și sindromul de stres posttrau-
matic legat de trauma nașterii afectează 2% și, 
respectiv, 3% dintre femei.2 Tulburările psiho-
tice apărute în cursul sarcinii sunt rare, afec-
tând aproximativ două din 1 000 de femei, dar 
riscul crește semnificativ la începutul perioa-
dei postnatale.2 

Factori fizici – Luați în considerare afecțiuni-
le medicale ca anemia prin deficit de fier, tul-
burările tiroidiene sau comorbiditățile croni-
ce care pot să provoace simptomele prezentate 
ori să contribuie la acestea.

Examinarea stării psihice – Observați cum 
vorbește și cum se comportă pacienta dum-
neavoastră. Există semne de neglijență față de 
sine? Cum este contactul vizual? Pare retrasă 
ori neliniștită? Fiți atenți la frecvența, volumul 
și conținutul vorbirii. Întrebați-o despre halu-
cinații și orice gânduri sau preocupări neobiș-

Caseta 1 | Depășirea barierelor de comunicare

• O barieră esențială de comunicare pentru femei în perioada perinatală o 
constituie senzația că li se cere să se grăbească sau că medicul este prea 
ocupat ca să le asculte.2, 9 În opinia noastră, o consultație inițială eficientă 
pentru a ajuta o pacientă gravidă cu depresie posibilă ar necesita cel puțin 
30 de minute, ceea ce este o mare dificultate pentru cabinetele de medicină 
generală din Marea Britanie, unde consultațiile durează, în mod obișnuit, doar 
10 minute. 

• Întrebările deschise, precum "Ce simțiți la gândul că veți deveni mamă?", 
pot ajuta la crearea unui mediu propice comunicării. În schimb, cele de genul 
“cum faceți față" pot fi inutile pentru unele femei, care se pot teme să nu lase 
impresia că "nu fac față."10 

• O lipsă a informării în privința bolilor psihice și a tratamentelor posibile 
poate contribui la reticența de a vorbi despre dificultăți. Oferiți informații și 
asigurări că tulburările sănătății mintale perinatale ca depresia sunt frecvente 
și că există tratamente eficiente.10, 11 

• Femeile gravide se pot teme că dezvăluirea unor dificultăți psihice va da 
impresia că nu sunt "mame bune." Posibilitatea de a fi separate de copiii lor 
este o grijă reală pentru multe dintre ele: într-un sondaj de opinie al femeilor 
cu probleme de sănătate mintală perinatale, 34% au spus că se temeau ca, 
dacă ar dezvălui ce sentimente au, le-ar putea fi luați bebelușii.10, 12 Subliniați 
că doar o minoritate de femei cu tulburări ale sănătății mintale sunt trimise la 
serviciile sociale și că și mai puține vor fi vreodată separate de copiii lor. 

• Scoateți în evidență pasul pozitiv pe care femeia l-a făcut căutând sprijin: 
"Faptul că ați venit astăzi aici și ați cerut ajutor arată că încercați să faceți ce 
este mai bine pentru copilul dumneavoastră." 

• Evitați folosirea termenilor "protecție" și "abuz," care au potențialul de-a 
accentua anxietatea.10, 13 

• Există variații larg răspândite ale conceptelor culturale de sănătate mintală 
și ale modului în care aceasta este înțeleasă.5, 9 Gândiți-vă dacă ați putea 
oferi informații relevante cultural, ca broșurile informative, pentru a susține 
discuțiile (exemple în caseta 3). 

• Dată fiind tendința de a minimaliza simptomele, orice semnalare a unor prob-
leme de sănătate mintală de către femei sau partenerii lor trebuie să fie luată 
în serios și explorată în continuare.14
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nuite. Explorați orice idei ce provoacă anxi-
etate și care, în unele cazuri, pot reprezenta 
paranoia asociată cu psihoză.

Evaluarea riscului

Evaluați riscul pacientei de a-și face rău ei, 
fătului sau unui alt copil. Vă sugerăm să fiți 
deschiși în această privință, spunând, de 
exemplu: "Trebuie să vă pun câteva între-
bări pentru a mă asigura că atât dumnea-
voastră cât și copilul sunteți în siguranță." 
E posibil ca anxietatea femeilor să crească 
dacă evaluarea riscului fie nu este explicată, 
fie este făcută pe ascuns.2 

Întrebările pot fi formulate astfel încât 
să încurajeze comunicarea; de exemplu: 
"Atunci când oamenii se simt atât de depri-
mați, le poate veni ideea de a-și curma via-
ța. Ați avut un astfel de gând?" Încercați să 
evitați întrebările negative ori pe cele cu răs-
puns sugerat, precum "Nu v-ați gândit să vă 
faceți rău, nu-i așa?", deoarece fac comuni-
carea mai dificilă. Depășirea barierelor de 
comunicare este discutată mai pe larg în 
caseta 1. 

Evaluarea riscului de a face rău copilului 
în viitor poate fi deosebit de dificilă. Poate 

fi util ca, înainte de a trece la întrebări axa-
te pe riscuri specifice, să adresați o întrebare 
generală, de genul "Vă faceți griji în legătură 
cu copilul în momentul de față?" sau "Vă pre-
ocupă siguranța copilului dumneavoastră?". 
Reafirmați scopul unor întrebări atât de difici-
le – de exemplu, spunând: "Este realmente im-
portant să le punem tuturor aceste întrebări, 
pentru a ne asigura că mămicile și bebelușii 
lor sunt în siguranță". Aceasta poate ajuta la 
minimalizarea sentimentului gravidei că este 
judecată. 

Management

Atunci când există probabilitatea depresiei, 
evaluați intensitatea episodului: ușoară, mode-
rată sau severă (caseta 2). Aceasta ajută la ghi-
darea discuției privitoare la managementul 
inițial.

Recomandări cu privire la autoîngrijire
Discutați cu pacienta dumneavoastră despre 
cum ar putea rezolva lipsa susținerii sociale – 
de exemplu, povestindu-i unei prietene cum 
se simte și alăturându-se unui grup de suport 
sau prenatal (moașa ei ori asistentul comuni-
tar ar trebui să știe ce este disponibil pe plan 
local). Recomandați agenții care ar putea aju-
ta la gestionarea factorilor de stres ca datoriile, 
problemele legate de locuință și violența do-
mestică. Schimbarea stilului de viață poate in-
clude exerciții ușoare (ca înotul sau yoga), rela-
xarea, o alimentație sănătoasă și optimizarea 
somnului. 

Depresia ușoară – Se recomandă autoajutor 
ghidat, cu monitorizare activă.3 În caseta 3 
sunt sintetizate programele online și alte re-
surse utile. 

Depresia ușoară-moderată – Recomandați in-
tervenții psihologice de intensitate mare, ca te-
rapia cognitivă comportamentală ori cea inter-
personală. NICE recomandă ca trimiterea fe-
meilor cu dificultăți psihice perinatale să fie 
urgentată, pentru a începe terapia în prima 
lună de la evaluarea inițială.15

Depresia moderată-severă – Oferiți o combi-
nație de intervenție psihologică de intensita-
te mare și medicație antidepresivă (caseta 4 de 
pe bmj. com). Terapia combinată duce la îm-
bunătățirea ratelor de remisie și la reducerea 
riscului de recădere în comparație cu antide-
presivele singure.14 După părerea noastră, an-
tidepresivele pot fi inițiate și monitorizate în 
asistența primară dacă este nevoie – de exem-
plu, în cazurile de depresie moderată, în care 
femeia se simte capabilă să ia o decizie în cu-
noștință de cauză în legătură cu riscurile și be-

Caseta 2 | Criterii de clasificare a depresiei ICD-10 
(clasificarea internațională a bolilor,  
a 10-a ediție revizuită) 
Criterii 
• Stare de depresie persistentă 
• Pierderea interesului sau 

plăcerii pentru activitățile 
obișnuite 

• Scăderea energiei 
• Pierderea încrederii sau a 

respectului de sine
• Sentimente excesive de 

vinovăție sau inutilitate 
• Gânduri sau comportament 

suicidar
• Dificultăți de concentrare 
• Agitație sau lentoare psihomotorie 
• Tulburări de somn 
• Modificări ale apetitului 
Clasificare 
În funcție de numărul și severitatea simptomelor, 
episoadele depresive pot fi clasificate ca ușoare, 
moderate ori severe: 
• Ușoare – Prezența a două sau trei simptome ce produc 

neplăcere dar, de obicei, persoanele în cauză își pot 
desfășura majoritatea activităților 

• Moderate – Prezența a ≥patru simptome ce afectează 
semnificativ capacitatea persoanei de a derula 
activitățile obișnuite 

• Severe – Câteva dintre simptomele de mai sus, 
care sunt accentuate și supărătoare. Gândurile de 
sinucidere sunt frecvente. Pot apărea cu ori fără 
simptome psihotice 
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neficiile tratamentului; iar atunci când este 
justificată trimiterea în asistența secundară 
(mai jos), antidepresivele ar putea fi inițiate 
tot în asistența primară, pentru a limita cât 
mai mult întârzierea tratamentului până la 
evaluarea psihiatrică.

Când este necesară trimiterea la serviciile 
psihiatrice din asistența secundară 
Simptomele care trebuie să fie determine tri-
miterea la evaluare psihiatrică urgentă (ideal 
ar fi la o echipă de specialiști în sănătate 
mintală perinatală) includ:38 
• orice deteriorare semnificativă recentă a 

stării psihice 
• orice gânduri de sinucidere sau au-

tovătămare. Acestea trebuie luate foarte 
în serios chiar dacă nu există în prezent 
intenții ori planuri vădite de a acționa, în 
special dacă gândurile au apărut pentru 
prima oară ori sunt natură violentă. 

• gânduri noi și persistente despre incom-
petența ca mamă sau înstrăinarea de copil 
(sentimente de separare ori deconectare 
emoțională de copil). 

• dacă suspectați depresie severă, autonegli-
jare sau trăsături psihotice ori maniacale, 
sau dacă identificați orice risc de sinuci-
dere.3 
Trimiteți femeile cu istoric de psiho-

ză postpartum, alte tulburări psihotice (în 
special cea bipolară și schizofrenia) și de-
presie severă, chiar dacă în prezent se simt 
bine.3, 8, 38 Ideal ar fi ca aceasta să facă parte 
din planificarea sarcinii. 

Luați în considerare trimiterea la un con-
sult de specilalitate femeilor cu depresie pre-

natală ușoară-moderată care au isoric de boli 
psihice severe în familie (în special tulburare 
bipolară sau psihoză postpartum)2, 8 pentru că 
pot avea un risc mai mare de psihoză postpar-
tum.39 Gândiți-vă la cel mai potrivit circuit de 
trimitere în funcție de riscurile identificate și 
de serviciile locale. În Marea Britanie, aceasta 
ar putea include fie trimiterea la o echipă co-
munitară generală sau la una de specialiști pe-
rinatali, fie apelarea imediată la o echipă de 
criză ori de tratament la domiciliu. 

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

PRACTICE POINTER 
Assessing low mood during pregnancy
A se cita: BMJ 2019;364:l4584
G[si’i versiunea complet[ a articolului, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4584 

Caseta 3 | Resurse online utile pentru femeile gravide și familiile lor 
• Best use of medicines in pregnancy (BUMPS) (cea mai bună utilizare a medicamentelor în sarcină)  

(www.medicinesinpregnancy.org) – broșuri informative furnizate de UKTIS pentru femei și familiile lor, privind folosirea 
medicamentelor în timpul sarcinii 

• Best Beginnings (cele mai bune începuturi) (https://www.bestbeginnings.org.uk/out-of-the-blue) – campanie ce 
vizează îmbunătățirea cunoașterii și accesului la suport pentru sănătatea mintală perinatală 

• Pre and Postnatal Depression Advice and Support (PANDAS) ( Îndrumări și suport pentru depresia pre- și postnatală) 
(http://www.pandasfoundation.org.uk/) – serviciu de sprijin pentru femeile și familiile care se confruntă cu tulburări 
ale sănătății mintale perinatale 

•  Mind (mintea) (https://www.mind.org.uk/) – organizație caritabilă ce oferă îndrumări și suport pentru orice persoană 
cu probleme de sănătate mintală, incluzând sănătatea mintală perinatală. O broșură informativă utilă, "How to talk to 
your GP about Mental Health" (Cum să vorbești cu medicul tău de familie despre sănătatea mintală), este disponibilă în 
diferite limbi (https://www.mind.org.uk/news-campaigns/campaigns/you-and-your-gp/for-gp-patients/) 

• Tommy’s Charity (https://www.tommys.org/pregnancy-information/about-tommys-pregnancy-information) – informații 
de la experți și utilizatori care ajută persoanele pe cale de a deveni părinți să înțeleagă ce pot face pentru a promova o 
sarcină sigură și sănătoasă 

• Colegiul Regal al Psihiatrilor (https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/treatments-and-wellbeing) – broșuri infor-
mative, disponibile în diferite limbi, pentru femei și familii, abordând diferite aspecte ale sănătății mintale în timpul 
sarcinii 

• Aplicația Headspace (Spațiu liber) (https://www.headspace.com/headspace-meditation-app) – o aplicație gratuită 
pentru meditație și atenție concentrată

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ

• Ce bariere în calea dezvăluirii de către femeile gravide a 
problemelor de sănătate mintală credeți că sunt relevante 
pentru cabinetul dumneavoastră? 

• Cunoașteți grupuri de sprijin și organizații voluntare locale 
pentru femeile cu depresie prenatală? 

• Aveți o echipă de specialiști în sănătate mintală 
perinatală în zona dumneavoastră? Cunoașteți circuitele 
de trimitere locale pentru problemele de sănătate mintală 
perinatală?
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CE GÂNDEŞTE PACIENTUL DUMNEAVOASTRĂ

Dependentă de mâncare
Autoarea noastră arată cum anume perceperea propriilor probleme legate de greutatea 
corporală ca efecte ale unei dependențe a ajutat-o să deprindă noi modalități de a-și  
controla poftele 

Am avut întotdeauna probleme cu greutatea, chiar 
și în copilărie. Când aveam nouă ani, părinții au 
încercat să mă ajute, încurajându-mă să țin regim. 
Am încercat și să mănânc mai puțin, dar n-am 
reușit. Toată viața am avut senzația, copleșitoare și 
devoratoare, că trebuia să mănânc ceva. 

Eram neliniștită fizic și obsedată mintal până când 
mâncam și-mi satisfăceam pofta. Când aveam un 
pachet de biscuiți mă simțeam în siguranță. După ce 
îl goleam aveam remușcări, mă simțeam vinovată și 
fără speranță. Încercam să mă abțin, dar mintea îmi 
spunea că nu am nicio alternativă. Era un sentiment 
irezistibil – trebuia să mănânc. Am încercat diverse 
diete și terapii de slăbit, incluzând terapia cognitivă 
comportamentală, hipnoza și psihoterapia, dar nimic 
nu a mers.

Mai mult decât puterea voinței
Numeroase cadre medicale m-au sfătuit să mă mișc 
mai mult și să mănânc mai puțin. Mi s-a spus asta de 
atâtea ori, încât nici nu-mi pot aminti. Știam totul 
despre calorii pentru că țineam cură după cură, iar 
sugestia că nu știam ce-am de făcut era umilitoare. 

Dacă cineva ar fi înțeles cât de greu îmi era, poate 
că n-aș mai fi avut acel permanent sentiment de 
dezaprobare. Credeam că știu atât de multe despre 
alimentație și despre ce trebuie să mănânc, dar 
punerea teoriei în practică era mult mai dificilă. Îmi 
era rușine și mă simțeam derutată. De ce nu puteam 
remedia situația cu cunoștințele și puterea voinței pe 
care știam că le am? 

Consultațiile medicale însemnau teamă și rușine. 
Nimeni altcineva nu se simțea mai rău decât mine 
când era vorba de problema mea de greutate. Îmi 
făceam griji că personalul medical își va pierde 
răbdarea cu mine pentru că nu răspundeam la R
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CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Problemele legate de gestionarea greutății corporale nu 
sunt întotdeauna determinate de lipsă de voință sau de 
control – întrebându-i pe pacienți despre dificultățile 
specifice pe care le întâmpină, puteți să le oferiți ajutor 
adaptat nevoilor personale 

• Încadrarea supraalimentării compulsive ca dependență 
i-ar putea ajuta pe pacienți să găsească noi modalități de 
a-și gestiona greutatea 

• În cazul unor pacienți care au dificultăți în gestionarea 
greutății prin metodele standard, sugestia de-a evita 
unele alimente poate fi mai eficientă decât recomandarea 
moderației

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ

• Ce limbaj folosiți atunci când le vorbiți pacienților despre greutatea 
lor corporală? Este altfel decât ați discuta despre o dependență? 

• Ce mijloace de suport la nivel local le puteți oferi celor care au 
dificultăți în privința scăderii ponderale prin metodele sau serviciile 
standard? 

• Cum puteți să vă asigurați că pacienții s-au simțit ajutați și capabili 
să discute cu dumneavoastră despre problemele lor de greutate?
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tratamentele și sprijinul pe care mi-l ofereau, așa 
încât aveam deseori senzația că eram în defensivă. 
Vroiam doar să admită că, în cazul meu, tratamentele 
nu aveau efect, deși făceam maximum de eforturi 
posibile. De fiecare dată când mergeam la consultație 
speram că vor avea o strategie diferită.

"Abstinență" de la mâncatul în exces 
Am auzit de Overeaters Anonymous (Mâncăcioșii 
anonimi), pe când aveam 37 de ani, de la un cadru 
medical la care mergeam pentru problema mea 
legată de greutate. Era un program în 12 pași, în care 
tulburările de alimentație sunt văzute la fel ca orice 
altă dependență, iar strategia este de a le aborda ca pe 
o problemă fizică, emoțională și spirituală. 

Membrii sunt persoane cu același tip de dependență 
– suportul vine exclusiv de la cei care au avut 
probleme cu mâncarea și s-au recuperat, pas cu pas. 
Gândindu-mă la dificultățile mele cu alimentația ca 
la o dependență, am reușit să-mi înțeleg impulsul 
compulsiv de a mânca. Am descoperit că anumite 
alimente mă făceau să intru într-un cerc vicios de 
obsesie fizică și mintală, așa că, în cazul lor, soluția 
nu era moderația – singura modalitate de a evita acest 
ciclu era să nu le mănânc deloc. Programul folosea și 

un limbaj similar celui practicat în alte dependențe, 
incluzând termenul de abstinență. Am înțeles, astfel, 
că era posibil să îmi păstrez mintea limpede în haosul 
total cu care mă confruntam când era vorba despre 
mâncare. 

Acum sunt "abstinentă" de peste 11 ani și am 
menținut o scădere în greutate de 50 kg. Știu totuși că 
va fi mereu acolo, ca orice dependență. A însemnat 
foarte multă muncă, dar Overeaters Anonymous m-au 
ajutat să-mi gestionez obsesia cu mâncarea prin cei 
12 pași, nu doar să fac eforturi uriașe de a mă abține. 
Compulsia pe care o aveam zilnic a dispărut și nu mai 
trebuie să rezist tentației în fiecare moment. Obsesia a 
dispărut și ea. Deocamdată sunt liniștită în apropierea 
mâncării.  

Anonim

Conflicte de interese: Niciunul de declarat. 

Pagina de internet a Overeaters Anonymous poate fi găsită la 
www.oagb.org.uk.

WHAT YOUR PATIENT IS THINKING
Addicted to eating 
A se cita: BMJ 2019;365:l4776

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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Lui Josie Cheetham i-a venit 
ideea unui plan de protecție 
sanitară la nevoie (SOS) după 
ce a stat de vorbă cu prietene 
și colege care i-au povestit 
despre dificultățile legate 
de menstruație în timpul 
serviciului.

"Prietenele mi-au povestit 
cum au sângerat până când 
și-au murdărit halatul în timpul 
turei pe secție, fără să poată 
lua nicio pauză timp de câteva 
ore," spune Cheetham, medic 
rezident la Aneurin Bevan 
University Health Board din 

Țara Galilor. "Altele mi-au spus 
că au fost nevoite să recurgă la 
hârtie de toaletă pentru că nu 
aveau niciun produs sanitar la 
ele. Așa ceva nu ar trebui să 
se întâmple. Este umilitor și 
le crează femeilor o stare de 
anxietate." 

DE CE... las tampoane în toaleta 
femeilor�
Josie Cheetham îi explică lui Jacqui Wise de ce a pus în aplicare un plan pentru  
a le asigura protecție sanitară de urgență colegelor rezidente luate pe nepregătite  
în timpul turelor lungi

CARIERE
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CUM�SĂ�FACEŢI SCHIMBAREA

• Identificați un loc potrivit într-o zonă de uz comun care poate fi 
accesată discret 

• Cumpărați cutii etanșe de plastic și umpleți-le cu o gamă de produse 
sanitare 

• Faceți reclamă cutiei prin e-mail-uri, rețelele sociale și afișe 
• Abordați-i pe președinții cantinelor pentru finanțare 
• Faceți un sondaj în rândul rezidentelor ca să aflați de ce anume 

au nevoie și dacă au folosit cutiile, prezentând apoi răspunsurile 
consiliului de sănătate sau trustului, pentru a obține o finanțare pe 
termen mai lung  

Josie Cheetham speră că planul ei va fi 
adoptat la nivelul întregului NHS
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Tura unui medic rezident poate 
dura până la 13 ore, iar accesul la pa-
uzele de odihnă poate fi limitat, așa 
că uneori e greu să găsești timp pen-
tru a cumpăra produse sanitare, spu-
ne Cheetham. În plus, magazine-
le din incinta spitalului sunt deschise 
de obicei, în zilele săptămânii, între 
orele 9 și 17, astfel încât personalul 
care lucrează noaptea, în weekend-uri 
sau în perioada sărbătorilor legale nu 
poate cumpăra produse sanitare pe 
loc.

"Pentru că turele noastre sunt atât 
de variabile, se întâmplă frecvent să 
ajungi la muncă fără să ai produse sa-
nitare «pentru orice eventualitate» 
și să-ți dai seama mai târziu că men-
struația a început la jumătatea turei 
sau că e mai abundentă decât te aș-
teptai," spune Cheetham. De mul-
te ori, femeile medici trebuie să ceară 
un tampon de la colegele care au în 
plus, ceea ce poate fi dificil dacă nu 
sunt prea multe femei în rândul anga-
jaților.

Începând din februarie, Cheetham 
a pus șapte cutii de SOS în toalete-
le femeilor din cantinele medicilor re-
zidenți, în fiecare din cele trei spita-
le de boli acute, urmând să mai pună 
în cele două departmente de urgență. 
Cutiile sunt pline cu prosoape sanita-
re, tampoane și absorbante cu diferite 
caracteristici. 

Pentru a le promova prezența, 
Cheetham a lipit afișe, a trimis e-
mail-uri la centrele de învățământ 
postuniversitar și a postat anunțuri pe 
grupurile WhatsApp ale rezidentelor. 
Răspunsul a fost foarte pozitiv până 
acum. "Doctorițele și-au eprimat pă-
rerea că dorința lor de a se simți con-
fortabil chiar contează," spune ea. 

Până în prezent, Cheetham a fi-
nanțat singură programul, care a cos-
tat 64 £ pentru șapte cutii etanșe de 
plastic și 30 £ pentru conținutul lor. 
Conform estimărilor ei, păstrarea cu-
tiilor pline ar costa doar 33 de pence 
pe săptămână, câtă vreme produsele 
sunt folosite numai în urgențe, și spe-

ră ca o astfel de inițiativă ieftină să fie 
finanțată de consiliul local de sănăta-
te și să fie adoptată, în final, în toată 
Țara Galilor. 

În viitor ar dori să extindă planul, 
astfel încât să poată avea acces la cu-
tii întregul personal feminin, nu doar 
rezidentele.

"Vreau să-i încurajez pe ceilalți să 
se gândească la binele lor și să admită 
că schimbările mici la serviciu pot fi 
foarte importante," spune Cheetham. 
"Medicii nu sunt supraoameni și acor-
dăm îngrijiri mai bune atunci când 
se ține cont de ceea ce avem nevo-
ie – de pildă, să avem posibilitatea de 
a mânca atunci când ne e foame și să 
facă scurte pauze pentru mers la toa-
letă."

Jacqui Wise, Londra, Marea Britanie  

CAREERS
WHY I . . . leave tampons in the ladies     

A se cita: BMJ 2019;366:l4664

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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Din: Kilian GM Brown, Michael J Solomon,  
Kate Mahon, Sarah O´Shannassy. 
Managementul cancerului colorectal.  
The BMJRo 2019;9:363-366.

1. Următoarele principii fac parte din standardele 
îngrijirii perioperatorii a pacienților cu cancer 
colorectal, conform programelor ERAS:
A. Educația și consilierea preoperatorie
B. Mobilizarea tardivă
C. Nutriția enterală precoce
D. Prevenția ileusului postoperator
E. Analgezia preoperatorie optimă

2. Investigația de elecție pentru stadializarea inițială a 
cancerului rectal este:
A. IRM pelvin
B. CT abdominal
C. Dozarea CEA (antigen carcinoembrionar)
D. Rectosigmoidoscopia
E. Ecografia pelvină

3. Complicațiile imediate, posibile după chirurgia 
abdominală majoră a cancerului colorectal, sunt 
reprezentate de:
A. Disfuncția intestinală
B. Hemoragie
C. Trombembolismul arterial
D. Trombembolismul venos
E. Infecția localizată mai ales la nivelul operației

Din: Sri G Thrumurthy, Masi Chaudry,  
Sasha SD Thrumurthy, Muntzer Mughal. 
Cancerul esofagian: riscuri, prevenție  
și diagnostic. The BMJRo 2019;9:367-371.

4. Următorii factori de risc sunt asociați mai frecvent cu 
carcinomul scuamos esofagian:
A. Sexul feminin
B. Fumatul 
C. Obezitatea
D. Alcoolul
E. Esofagul Barett

5. Cele mai frecvente simptome ale cancerului esofagian 
avansat sunt:
A. Hematemeza
B. Pirozisul
C. Disfagia
D. Odinofagia
E. Disfonia

6. Creșterea incidenței adenocarcinomului esofagian în 
ultima perioadă este explicată prin:
A. Infecția în creștere cu Papiloma virus
B. Excesul ponderal și obezitatea
C. Scăderea consumului de fructe și legume proaspete
D. Incidența în creștere a bolii de reflux gastro-esofagian
E. Incidența în creștere a esofagului Barett la bărbații  
tineri

Din: Jenny Martin, Will Chandler,  
Mark Speakman. Investigarea retenției urinare 
cronice. The BMJRo 2019;9:371-375.

7. Testele utile pentru diferențierea retenției urinare 
cronice cu presiune scăzută de cea cu presiune crescută 
sunt:
A. Ecografia reno-vezicală
B. Tomografia abdomino-pelvină cu contrast
C. Urocultura
D. Examenul de urină pe strip
E. Testele biochimice renale

8. Alegeți clasele de medicamente incriminate în 
inducerea retenției urinare:
A. Antidepresivele
B. Antipsihoticele
C. Inhibitorii secreției acide gastrice
D. Antispasticele
E. Diureticele

Din: Natalie Kirby, Anna Kilsby, Ruth Walke. 
Evaluarea stării de depresie în timpul sarcinii.
The BMJRo 2019;9:375-378.

9. Următoarele simptome sunt indicatori mai fideli de 
depresiei în sarcină:
A. Iritabilitatea
B. Oboseala 
C. Vinovăția excesivă
D. Scăderea respectului de sine
E. Senzația de inutilitate

10. Este necesară trimiterea pentru evaluare psihiatrică 
urgentă în asistența secundară a gravidelor care:
A. Prezintă deteriorare recentă nesemnificativă a stării 
psihice
B. Au idei de sinucidere sau autovătămare
C. Optează pentru avort nejustificat medical
D. Au sentimente de separare ori deconectare emoțională 
de copil
E. Prezintă trăsături psihotice sau maniacale

Chestionar realizat cu sprijinul UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca
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