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monare. În al doilea rând, ca-
zurile par a fi limitate la teri-
toriul SUA, nefiind semnalate 
și în alte țări cu o prevalență 
comparabilă a vapatului, pre-
cum Canada și Marea Britanie. 
Dacă boala pulmonară acu-
tă ar fi un efect advers frecvent 
al vapatului, ne-am aștepta la o 
distribuție pe o scară mai largă 
a cazurilor. 

Una dintre dificultățile în-
tâlnite în evaluarea epidemi-
ei este ambiguitatea tipurilor 
de produse pentru vapat folosi-
te de pacienții afectați. Centrul 
pentru Controlul și Prevenția 
Bolilor din SUA a precizat că 
"nicio substanță anume sau 
vreun produs de țigară electro-
nică nu a fost asociat în mod 
constant cu boala."1 Această in-
certitudine scoate în evidență 
extraordinara gamă de dispo-

în această lună
EDITORIAL

Epidemie�de�boli�pulmonare�asociată�vapatului
Un avertisment important că fumatul țigărilor electronice nu este  
o activitate inofensivă

În SUA, în ultimele două luni, 
vapatul a fost asociat cu pes-
te 450 de cazuri de boli pulmo-
nare severe, diagnosticate în 
30 de state, care au provocat și 
câteva decese.1 Principalele tră-
sături clinice includ simptome 
respiratorii ca tusea, dispneea 
sau durerea toracică. Unele ca-
zuri au și simptome gastrointes-
tinale (greață, vărsături ori dia-
ree) sau/și simptome constitu-
ționale nespecifice (oboseală, 
febră ori scădere ponderală). 
În toate cazurile a fost semna-
lată folosirea țigărilor electro-
nice înainte de debutul simpto-
melor. 

"Epidemia" a alertat autorită-
țile din domeniul sănătății pu-
blice și a readus în actualita-
te întrebările privitoare la si-
guranța vapatului. Până acum, 
o mare parte din literatura de 
specialitate consacrată efecte-
lor acestuia asupra sănătății s-a 
axat pe riscul relativ în compa-
rație cu fumatul obișnuit.2 În 
prezent există un consens ferm 
asupra faptului că vapatul este 
substanțial mai puțin nociv de-
cât fumatul clasic,2-4 nu însă și 
în privința riscurilor absolu-
te ale vapatului în rândul ne-
fumătorilor. Majoritatea țigări-
lor electronice emit numeroa-
se substanțe potențial toxice, 
dar deocamdată nu se știe în ce 

măsură contactul îndelungat cu 
ele mărește riscul de boală.5 La 
fel ca în cazul țigărilor clasice, 
va fi nevoie, probabil, să treacă 
10–20 de ani până când se vor 
aduna suficiente date epidemi-
ologice, dat fiind decalajul din-
tre începutul folosirii regulate și 
debutul bolii cronice.6 

Contaminanți 
Circumstanțele epidemiei su-
gerează că recentele cazuri de 
boală pulmonară sunt determi-
nate, probabil, de defectarea 
unor dispozitive de vapat sau 
de unii contaminanți din sub-
stanțele folosite, nu de efectele 
generale ale fumatului. În pri-
mul rând, deși vapatul a fost 
prevalent în cea mai mare par-
te a deceniului trecut, acum 
este pentru prima dată asoci-
at cu o epidemie de boli pul-

Expunerea la 
substanțele 
toxice din 
țigările 
electronice 
poate avea 
o mare 
variabilitate 
în funcție de 
dispozitiv, 
de soluția 
lichidă și de 
modul de 
operare
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zitive pentru vapat de pe piață, 
de la țigările electronice clasi-
ce, fabricate de marile compa-
nii multinaționale, ca JUUL, la 
produsele unor companii mici, 
multe dintre acestea fiind mo-
dificate de utilizatori pentru a-și 
îmbunătăți performanța.7, 8 

Expunerea la substanțele to-
xice din țigările electronice 
poate avea o mare variabilita-
te, în funcție de caracteristici-
le dispozitivului, de soluția li-
chidă și de modul de opera-
re al utilizatorului.5 În plus, tot 
mai numeroși pacienți au sem-
nalat simptome pulmonare mai 
mult după ce au vapat tetrahi-
drocanabinol (THC) sau uleiuri 
de canabis decât după lichidele 
nicotinice pentru țigările elec-
tronice. Uleiurile de vapat cu 
THC sunt disponibile pe scară 
largă atât pe piața legală de ca-
nabis cât și pe cea ilegală, sub 
formă de țigări electronice, pre-
cum și de cartușuri și lichide ce 
pot fi folosite în dispozitivele 
de fumat electronic.9-11  

Vitamina E 
Rapoarte recente sugerează că 
testele de laborator ale produ-
selor utilizate de mai mulți pa-
cienți au identificat prezen-
ța vitaminei E acetat, un ulei 
derivat din vitamina E.12 Deși 
acesta este folosit frecvent în 
suplimente nutritive și în cre-
me topice de piele, ar putea 
fi periculos dacă este inhalat. 
Rămâne incertă măsura în care 
uleiul de vitamină E este res-
ponsabil de epidemiile de boa-
lă pulmonară în cele 25 de sta-
te; totuși, aceste rezultate pre-
liminare relevă posibilele 
diferențe în ceea ce privește to-
xicitatea substanțelor atunci 
când sunt inhalate în plămâni, 
în comparație cu alte căi de ad-
ministrare, precum ingestia 
orală.5, 6  

Pe ansamblu, epidemia evi-
dențiază importanța respectării 
standardelor produsului pen-
tru a minimiza riscurile asocia-
te vapatului provocate de pro-
cesele de fabricație inadecvate 

sau de contaminanți – standar-
de care, în multe țări, inclu-
zând SUA și Canada, încă nu 
au fost aplicate integral. Deși 
vapatul este mai puțin dăună-
tor decât fumatul și poate avea 
un rol important în reduce-
rea efectelor nocive ale folosi-
rii tutunului, această epidemie 
atrage atenția asupra faptului  
că vapatul nu este o activita-
te benignă. Mesajul este im-
portant în special pentru tineri, 
care reprezintă majoritatea ce-
lor afectați de boli pulmona-
re în această epidemie și pentru 
care vapatul a devenit un mod 
popular de a consuma droguri 
recreaționale.13

David  Hammond, profesor, School 
of Public Health and Health Systems, 
University of Waterloo, Canada  
david.hammond@ uwaterloo.ca

EDITORIAL
Outbreak of pulmonary diseases 
linked to vaping 

A se cita: BMJ 2019;366:l5445 
Gāsiţi versiunea completā, cu bibliografie, 
la:  http://dx.. doi:10.1136/bmj.l5445 

EDITORIAL 

Esketamina�pentru�depresia�rezistentă� 
la�tratament
Ar trebui să întâmpinăm cu prudență această nouă opțiune terapeutică 

În data de 5 martie 2019, US Food 
and Drug Administration (FDA 
– Administrația Alimentelor și 
Medicamentelor din SUA) a apro-
bat folosirea spray-ului nazal cu es-
ketamină în asociere cu un anti-
depresiv oral la persoanele cu de-
presie rezistentă la tratament. 
Esketamina este o formă de keta-
mină. 

Ketamina a fost sintetizată pentru 
prima dată în 1962, fiind un analog 
mai sigur al  anestezicului fenciclidi-
nă. Inițial a fost folosită în psihiatrie 
ca model medicamentos al psiho-
zei, dar studiile în regim dublu-orb, 
controlate cu placebo, ale ketami-
nei intravenoase au sugerat ulteri-
or existența unor beneficii în cazu-
rile de depresie.4 Aceasta a dus, în 

SUA, la proliferarea clinicilor priva-
te de tratament cu ketamină, a că-
ror reglementare neclară a impus 
intervenția unui Grup Operativ al 
Asociației Americane de Psihiatrie 
pentru îndrumări.5 

Esketamina, un izomer de ketami-
nă, poate fi administrat intranazal, 
având o afinitate pentru recepto-
rul N-metil-D-aspartatului (NMDA) 
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mai mare decât ketamina. Ambele 
medicamente blochează canalul re-
ceptorului pentru glutamat NMDA, 
care este esențial pentru memorie. 
Ele generează modificări la nivelul 
sinapselor cu glutamat, activând ne-
urotrofinele și îmbogățind conec-
tivitatea structurală.6 Aceasta este 
în concordanță cu teoria modernă 
conform căreia depresia este mai 
degrabă rezultatul unei sărăciri a re-
țelei neurale decât al deficienței de 
serotonină.

Rezultatele studiilor 
Dovezile ce stau la baza aprobării 
esketaminei de către FDA au pro-
venit din patru studii randomiza-
te și controlate pentru placebo: trei 
au evaluat eficiența pe termen scurt 
(unul la persoane de peste 65 de 
ani), iar al patrulea, tratamentul de 
menținere cu esketamină.7-10 

Studiile pe termen scurt au com-
parat efectul esketaminei adminis-
trată intranazal timp de patru săp-
tămâni (de două ori pe săptămâ-
nă) cu cel al unui produs placebo, 
după o fază observațională intro-
ductivă, pentru a confirma rezis-
tența la tratament. După randomi-
zare, participanții au fost trecuți pe 
un alt antidepresiv, plus esketami-
nă sau placebo. Rezultatul primar 
a fost modificarea scorului obținut 
la Scala de Evaluare a Depresiei 
Montgomery-Asberg (MADRS), 
care reprezintă standardul de aur 
al clinicienilor în evaluarea depre-
siei. Rezultatele secundare au in-
clus răspunsul (scăderea scorului 
MADRS cu ≥50%) și remisiunea 
(MADRS ≤12). 

Unul dintre cele două studii cu 
subiecți sub vârsta de 65 de ani7, 8 a 
arătat o reducere semnificativ mai 
mare a scorului MADRS la cei tra-
tați cu esketamină.8 Analizele gru-
pate ale ambelor studii au eviden-
țiat beneficii semnificative asociate 
cu esketamina, incluzând modifica-
rea MADRS și a ratei răspunsului, 
dar nu remisiune.11 În al treilea stu-
diu, esketamina a îmbunătățit sco-
rul depresiei într-o măsură similară 
celei din analiza rezultatelor combi-
nate, dar nu semnificativ diferită de 
cea observată la placebo.9 

O modificare a scorului MADRS 
de circa 2 este considerată drept 
răspuns clinic minim relevant. 
Amploarea efectului raportată în 
singurul studiu pozitiv al esketa-
minei8 (o diferență medie de apro-
ximativ 4 între valorile scorului 
MADRS) a fost similară celei a an-
tidepresivelor folosite în depresie. 
Este de menționat că esketamina și 
ketamina par a-și face simțite efecte-
le în decurs de o zi, pe când antide-
presivele, în general, după mai mul-
te săptămâni.8 

În studiul clinic al tratamentului 
de menținere, esketamina a redus 
recăderile, în decurs de 16 săptă-
mâni, cu 51% în rândul celor aflați 
în remisiune și cu 70% în cel al su-
biecților care au răspuns la trata-
ment. În cazul terapiei cu esketami-
nă au fost semnalate mai multe eve-
nimente adverse, cel mai frecvent 
fiind disgeuzia tranzitorie (denatu-
rarea gustului), vertijul, disocierea, 
somnolența și amețeala (incidența 
20,4-27% versus <7% la placebo).10 
Majoritatea evenimentelor adverse 
au avut grade de la ușor la moderat, 
fiind observate la scurt timp după 
administrarea dozei și rezolvate, în 
general, în aceeași zi. 

Actualmente, pentru estimarea 
duratei răspunsului, identificarea re-
gimului terapeutic cel mai sigur și 
eficient și evaluarea tratamentelor 
ajutătoare, incluzând psihoterapia 
sunt necesare studii clinice cu o du-
rată mai mare și date privitoare la 
eficiență din “lumea reală”. 

Autoritățile de reglementare din 
Marea Britanie și din Europa ar pu-
tea decide aprobarea folosirii es-
ketaminei în această toamnă. Sunt 
binevenite cererile de înființare a 
unui registru al agențiilor pentru 
a urmări utilizarea (inclusiv în alte 
scopuri) a esketaminei și ketaminei 
după autorizare.12

Deturnare și dependență
Ketamina este folosită pe scară lar-
gă ca drog de stradă, dar riscul es-
ketaminei de a fi deturnată spre pie-
țele stradale pare a fi destul de mic, 
fiind mult mai scumpă. Deși nu 
poate fi exclus potențialul de de-
pendență și abuz al ketaminei, co-

mitetul de experți în dependența de 
droguri al Organizației Mondiale 
a Sănătății a decis, în urma evaluă-
rii din 2015, că nu era suficient de 
mare pentru a înscrie ketamina în 
lista drogurilor de abuz sau a o su-
pune procedurilor de control inter-
național.13 

Ketamina și esketamina sunt opți-
uni foarte necesare pentru oamenii 
cu depresie rezistentă la tratament. 
La fel ca în cazul psihotropelor re-
zervate pentru boli psihice majo-
re (litium, clozapină), folosirea lor 
trebuie neapărat să fie monitoriza-
tă. Perspectiva autorizării constituie 
o posibilitate de a livra și de a ține 
sub o atentă urmărire probabil pri-
mul agent terapeutic psihiatric al se-
colului 21 cu adevărat nou și efici-
ent, dar este bine să fie întâmpinată 
cu prudență. 

Sameer Jauhar, bursier cercetare senior, 
Department of Psychological Medicine, 
Institute of Psychiatry, Psychology and 
Neuroscience, King’s College, London  
Sameer. jauhar@kcl.ac.uk 

Paul Morrison, medic specialist psihiatru, 
Argyll and Bute Health and  
Social Care Partnership, Lochgilphead, 
NHS Highland, UK 

EDITORIAL
Esketamine for treatment resistant  
depression 

A se cita: BMJ 2019;366:l5572
Gāsiţi versiunea completā, cu bibliografie, la:  
http://dx. doi:10.1136/bmj.l5572

O posibi litate de a livra și de 
a ține sub o atentă urmărire 
probabil primul agent terapeutic 
psihiatric al secolului 21 cu 
adevărat nou și eficient 
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Nicholas Smallwood,  
medic specialist medicină internă  
boli acute,  
East Surrey Hospital  
nicholas.smallwood@nhs.net 

Ashley Miller,  
medic specialist medicină internă și 
îngrijire intensivă boli acute,  
Royal Berkshire Hospital

"Cea mai periculoasă frază 
este «Așa am făcut mereu»", 
spunea cercetătoarea americană 
Grace Hopper. Când, însă, se 
pune problema diagnosticării 
cauzei insuficienței acute 
respiratorii, procedura 
standard implică utilizarea 
stetoscopului și a radiografiei 
toracice – două tehnologii care 
au împreună o vârstă de peste 
300 de ani. 

Aceste tehnici sunt folosite în 
continuare, deși au o precizie a 
diagnosticării limitată, în principal 
pentru că, până nu demult, 
nu exista nicio alternativă, iar 
într-o profesie tradițională ca 
medicina este greu să se renunțe 
la practicile vechi. 

Metodele actuale nu sunt  
nici sensibile, nici specifice 
Gândiți-vă la pneumonia 
comunitară: nici auscultația, 
nici radiografia nu sunt metode 
de diagnostic sensibile sau 
specifice. Ralurile la auscultare 
au o sensibilitate de 19-67% 
și o specificitate de 36-96%, 
cu un raport de probabilitate 
pozitiv de 2,3 și unul negativ 
de 0,8. Aceasta le limitează 
folosirea în confirmarea ori 
excluderea pneumoniei, 
deoarece prezența sau absența 
lor modifică numai într-o mică 
măsură diagnosticul provizoriu. 
Credibilitatea inter-observatori 
este slabă, existând un consens 

de numai 72% și o valoare kappa 
de 0,41.

Situația radiografiei toracice 
este doar puțin mai bună. Chiar 
și atunci când este descrisă de 
radiologi, prezența infiltratelor 
are un consens de numai 59% 
și o valoare kappa globală 
de 0,53 (consens moderat). 
Dacă este comparată cu 
tomografia computerizată în 
evaluarea prezenței infiltratelor, 
sensibilitatea radiografiei 
toracice este de numai 43,5%. 
Datele sunt la fel de precare 
în ceea ce privește aplicarea 
tehnicilor tradiționale în 
diagnosticarea disfuncției 
ventriculare stângi și a altor 
cauze ale insuficienței respiratorii 
acute.

În schimb, folosirea ecografiei 
pulmonare în insuficiența 
respiratorie acută este susținută 
de dovezi favorabile. Studiul 
protocolului de examinare 
ecografică pulmonară la patul 
bolnavului, efectuat într-un  
singur centru, în 2008, a arătat 
o precizie de 90,5% în privința 
identificării cauzei insuficienței 
respiratorii acute la pacienții 
în stare critică. Metodele 
au fost standardizate și sunt 
reproductibile, astfel încât pot fi 
învățate și predate cu ușurință. 
De atunci, ghidurile clinice bazate 
pe consensul internațional au 
arătat dovezi de înaltă calitate. 
O meta-analiză recentă (12 studii) 
a ecografiei pulmonare pentru 
pneumonie a găsit o sensibilitate 
de 88%, o specificitate de 86%, 
un raport de probabilitate pozitiv 
de 5,37 și unul negativ de 0,13, 
indicând valoarea procedurii 
în confirmarea sau excluderea 
pneumoniei. Există date 
similare și pentru diagnosticarea 
pneumotoraxului, a insuficienței 

da Un studiu important din 2008 a 
relevat o precizie de 90,5% în privința 
diagnosticării cauzei insuficienței acute 
respiratorii la pacienții în stare critică 

CONTROVERSE

Este, oare, 
indicat ca 
ecografia�să�
înlocuiască�
stetoscopul�în�
diagnosticul 
insuficienţei�
respiratorii�acute�
la�punctele�de�
îngrijire? 

Ecografia ar fi o investigație 
de diagnostic mai bună decât 
auscultația sau radiografia 
toracică, afirmă  
Nicholas Smallwood și  
colegii săi. Mark Hew și colab. 
susțin însă că, fără dovezi 
privitoare la îmbunătățirea 
rezultatelor pacienților, este 
dificilă justificarea costurilor. 
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ventriculare stângi și a edemului 
pulmonar necardiogen. 

Folosirea adecvată 
Barierele în calea utilizării 
ecografiei pulmonare sunt ușor 
de eliminat. Sumele investite 
sunt substanțiale, dar aparatele 
devin tot mai ieftine, iar creșterea 
disponibilității implică faptul că 
instruirea se poate realiza, adesea, 
ca parte integrantă a evaluării și 
controlului pacientului în secție. 

O altă problemă este cea 
administrativă: asigurarea unui 
proces decizional corect. Noi, 
însă, nu analizăm deciziile 
pe baza auscultației sau a 
interpretării radiografiei – și 
atunci, de ce ne-am aștepta la 
așa ceva la fiecare examinare 
ecografică? Un studiu cu durata 
de 20 de ani din SUA nu a găsit 
nicio plângere penală legată de 
utilizarea necorespunzătoare a 
ecografiei la patul bolnavului; 
nu au fost confirmate în practica 
medicală cazuri de omisiune a 
diagnosticului și de vătămare. 

S-a mai sugerat că, înainte de 
a utiliza pe scară largă ecografia 
pulmonară, sunt necesare studii 
de evaluare a morbidității și a 
mortalității. Nu este însă echitabil. 
Nu există astfel de date referitoare 

la radiografiile toracice sau la 
tomografiile computerizate fiindcă 
investigațiile pentru stabilirea 
diagnosticului sunt evaluate în 
privința abilității de a confirma 
sau de a exclude corect bolile. Nu 
există niciun motiv ca ecografia 
să fie tratată altfel, iar pacienții 
sunt în mod clar avantajați dacă li 
se pune un diagnostic mai rapid 
și mai exact. E posibil ca multe 
dintre datele inițiale, referitoare 
la bolnavii în stare critică din 
centrele unice, să nu fie direct 
generalizabile la nivelul celor 
de medicină internă. Datele de 
la cohortele departamentelor de 
urgență arată, însă, o îmbunătățire 
similară a rapidității și preciziei 
diagnosticului, ceea ce ne oferă 
speranța că există beneficii și 
pentru populațiile neselectate. 

Nu mai putem spune că "așa 
am făcut mereu." Dovezile arată 
că radiografia și auscultația sunt 
inferioare ecografiei pulmonare, 
care are o bază de dovezi fermă și 
tot mai bogată. Având protocoale 
stabilite de instruire, de genul 
Core Ultrasound in Intensive 
Care (CUSIC) și Focused Acute 
Medicine Ultrasound (FAMUS), 
ecografia ar trebui să fie integrată 
în evaluarea insuficienței 
respiratorii acute.
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Mark Hew, medic specialist 
pneumologie,  East Surrey Hospital  
m.hew@alfred.org.au

Najib M. Rahman,  
profesor de pneumologie,  
Churchill Hospital, Oxford

Testele de diagnostic trebuie 
să respecte cerințele esențiale 
înainte de a fi utilizate în 
practica medicală ca standard 
de îngrijire, dată fiind obligația 
legală ce decurge de aici, de a 

furniza această asistență și de a 
suporta consecințele neglijenței 
medicale în cazul neacordării ei. 
Efectuarea ecografiei la punctul 
de îngrijire pentru diagnosticul 
insuficienței respiratorii acute este 
problematică din motive ce țin de 
eficacitate și de cost.
 
Trebuie demonstrate beneficiile 
pentru evoluția pacientului 
Eficacitatea testelor de diagnostic 
nu se limitează la precizia 

nu Valoarea reală a unui test constă în 
capacitatea lui de a schimba gândirea și 
managementul clinic și de a îmbunătăți,  
în ultimă instanță, evoluția pacientului 
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diagnosticului, ci implică 
multe alte aspecte. Valoarea 
reală a unui test constă în 
capacitatea lui de a schimba 
gândirea și managementul 
clinic și de a îmbunătăți, 
în ultimă instanță, evoluția 
pacientului. Orice altceva în 
afară de ameliorarea sănătății 
pacientului este inutil. 

Deși datele arată că ecografia 
poate depista cu exactitate 
cauza insuficienței  respiratorii 
acute în situații specifice, 
există mai puține dovezi 
în sprijinul eficacității ei în 
ceea ce privește schimbarea 
managementului și, 
deocamdată, niciuna nu 
atestă îmbunătățirea evoluției 
pacientului. În literatura de 
specialitate se arată că are o 
precizie de peste 90% pentru 
pneumotorax, pneumonie și 
edem pulmonar, dar se impune 
o interpretare prudentă a 
datelor publicate. Multe studii 
au implicat populații cu un 
grad înalt de selecție, ceea 
ce le-a limitat capacitatea de 
generalizare a rezultatelor. 

Detectarea pneumotoraxului 
a fost examinată numai la 
pacienții care fie suferiseră 
traume, fie erau în stare 
critică ori fuseseră supuși 
unor proceduri cu risc de 
pneumotorax. Detectarea 
consolidării pulmonare în 
insuficiența respiratorie acută 
a fost studiată numai în terapia 
intensivă. Iar diagnosticul 
edemului pulmonar este corect 
doar dacă prevalența bolii este 
mare. Depistarea ecografică 
a embolusului pulmonar este 
inferioară celei prin tomografie 
computerizată.

Un volum restrâns de date 
arată că ecografia la punctul 
de îngrijire poate influența 
gândirea și managementul 
clinic. În departamentul 
de urgențe poate reduce 
timpul până la punerea 
diagnosticului corect, iar în 
secțiile medicale poate duce 
la schimbarea tratamentului 

pentru insuficiența respiratorie 
acută. În unitățile de terapie 
intensivă, examinările 
ecografice țintite cardiace, 
pulmonare și ale venelor 
membrelor inferioare au dus la 
creșterea globală a ratelor de 
diagnostic. Toate aceste studii 
de terapie intensivă au exclus, 
însă, pacienții cu diagnostice 
multiple, care au, probabil, cea 
mai mare nevoie de certitudine 
în privința diagnosticului. 
Nu era vizat nici sindromul 
de detresă respiratorie acută, 
care este cauza preponderentă 
a insuficienței respiratorii în 
rândul majorității bolnavilor 
internați în secțiile de terapie 
intensivă. Acest sindrom 
mimează îndeaproape 
pneumonia și edemul 
pulmonar la ecografie, 
astfel încât, atunci când 
este prevalent, testul riscă să 
aibă o valoare discriminatorie 
slabă.    

Bariera esențială în calea 
utilizării ecografiei la punctul 
de îngrijire este absența datelor 
ce dovedesc îmbunătățirea 
rezultatelor. Singurul studiu 
clinic randomizat efectuat până 
acum a arătat un diagnostic 
mai rapid, dar fără vreun 
alt beneficiu semnificativ. 
Pentru că investigațiile de 
diagnostic nu pot modifica 
în mod direct evoluția 
pacientului, este nevoie 
urgentă de studii clinice care 
să cupleze rezultatele testelor 
cu tratamentele prespecificate, 
folosind protocoale terapeutice 
standardizate și evaluând 
efectele obiective la nivelul 
bolnavului.

Nu se cunoaște nici costul 
ecografiei la punctul de 
îngrijire. În mod clar, există 
costuri de oportunitate 
substanțiale ale echipamentului 
și ale timpului acordat de 
clinician la patul bolnavului. 
Un standard de îngrijiri cere 
aplicarea pe scară largă, 
cu acces echitabil oriunde 
se întâlnește insuficiența 

respiratorie acută. Este 
necesară instruirea la 
un nivel suficient (încă 
nedefinit) pentru a îmbunătăți 
evoluția pacientului, ceea 
ce presupune crearea unor 
programe de competență 
sustenabile și a unui cadru de 
supraveghere.

Cuantificarea efectelor  
nocive 
În fine, se impune 
cuantificarea efectelor nocive 
ale ecografiei la punctul de 
îngrijire. Cateterizarea arterei 
pulmonare, utilizată mai 
mult din entuziasm decât 
pe baza dovezilor, ne oferă 
un exemplu moralizator – 
ulterior, mai multe studii 
clinice randomizate nu au 
arătat niciun beneficiu pentru 
pacient, ci doar riscuri clare, 
bine documentate. La fel, 
nici ecografia nu e lipsită de 
riscuri: există întotdeauna 
posibilitatea (și consecințele) 
unui diagnostic fals.  

Este obligatoriu ca actualul 
entuziasm cu privire la 
folosirea ecografiei la punctul 
de îngrijire să fie canalizat 
înspre realizarea unor studii 
controlate robuste, în măsură 
să examineze evoluția reală a 
pacientului într-o varietate de 
centre clinice. Este imperios 
necesară și determinarea 
costurilor considerabile ale 
instruirii, ale echipamentului 
și ale posibilelor efecte 
nocive. Numai dacă astfel 
de analize relevă beneficii 
globale, ecografia ar putea fi 
folosită ca standard de îngrijiri 
în insuficiența respiratorie 
acută.

HEAD TO HEAD
Should point-of-care ultrasound 
replace stethoscopes in acute 
respiratory failure?    
A se cita: BMJ 2019;366:l5225
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ESEU  

Medicamente�falsificate:�consecinţele�
neprevăzute�ale�trecerii�la�asigurarea�de�
sănătate�cu�caracter�universal��
Promisiunile guvernelor de-a asigura accesul tuturor cetățenilor la servicii medicale  
de bună calitate depind de prețul medicamentelor. Elizabeth Pisani semnalează, 
însă un efect colateral nedorit – o creștere a numărului medicamentelor de calitate 
necorespunzătoare și a celor falsificate   

G
uvernele multor țări 
cu venituri medii fac 
mari eforturi pen-
tru a-și onora promi-
siunile politice de-a 

acorda tuturor cetățenilor ac-
ces la servicii medicale de bună 
calitate, fără a se împovăra fi-
nanciar. Acum constată că asi-
gurarea de sănătate cu carac-
ter universal (UHC) nu e deloc 
ieftină. 

Programul național al asigu-
rării de sănătate din Indonezia, 
de exemplu, a oferit de la insti-
tuirea ei, în 2014, 223,4 milioa-
ne de carduri de sănătate. La 
nivel național, 73% dintre fami-
lii au declarat că, în 2018, cel 
puțin un membru al familiei a 
avut o formă de asigurare me-
dicală, față de 52% în 2013. Cu 
toate acestea, programul a fost 
într-un deficit permanent, care 
în 2018 a ajuns la 23 de trili-
oane de rupii (1,3 miliarde £, 
1,45 miliarde , 1,6 miliarde $).   

Asemenea deficite duc la 
strângerea curelei. Global, cir-
ca un sfert din toate cheltuieli-
le de sănătate sunt pentru me-
dicamente. În țările mai săra-
ce, proporția este, de obicei, 
mai mare, iar pacienții achită 
mai mult din nota de plată. Pe 
măsură ce guvernele înaintea-
ză spre UHC, plătesc tot mai 

mult pentru medicamente care 
erau înainte achitate de paci-
enți – și caută modalități de a 
reduce prețurile. Medicamente 
mai ieftine ar însemna practic 
mai multe persoane tratate din 
același buget, precum și avan-
sarea țărilor către UHC. A ră-
mas destul loc pentru a strânge 
cureaua. Producătorii de medi-
camente generice și de marcă 
cer cât pot de mult. Atât pro-
blemele de achiziționare cât și 
binecunoscuta corupție duc la 
explozia prețurilor: unele țări 
plătesc de 30 de ori mai mult 
decât prețul internațional de re-
ferință pentru medicamentele 
generice de bază.   

Țările cu bugete de sănăta-
te subfinanțate, care încearcă să 
forțeze scăderea prețurilor, tre-
buie să aibă însă grijă ce-și do-
resc. Cercetările recente din 
China, Indonezia, România și 
Turcia au găsit dovezi că pro-
ducătorii și distribuitorii de me-
dicamente reacționează prompt 
pentru a menține profiturile cât 
mai mari posibil, putând, astfel, 
să expună pacienții riscului de 
a utiliza medicamente de o ca-
litate necorespunzătoare și să le 
dea posibilitatea infractorilor să 
vândă produse falsificate. 

O modalitate de a menți-
ne profiturile este prin scăde-

rea costurilor de fabricație – de 
exemplu, prin mutarea produc-
ției în amplasamente mai iefti-
ne sau prin creșterea produc-
tivității muncii. Unii fabricanți 
au menționat măsuri mai îngri-
jorătoare, ca trecerea la ingre-
diente sau ambalaje mai ieftine 
ori omiterea unor etape în pro-
cesul de asigurare a calității. Ca 
urmare, medicamentele sunt 
produse atât de neglijent, încât 
fie nu se dizolvă cum trebuie în 
organismul uman sau, uneori 
din cauza ambalării ori mani-
pulării ieftine, dar incorecte, se 
degradează înainte să fie luate 
de către pacienți, fie – cel mai 
periculos – nu conțin ingredi-
entele active. Probleme simila-
re au fost semnalate în India, 
una dintre cele mai mari pro-
ducătoare de medicamente ief-
tine. 

Autoritățile de reglementa-
re a medicamentelor ar trebui 
să depisteze aceste abateri de 
la standardele de calitate îna-
inte ca agențiile de achiziționa-
re să le cumpere – și o fac, dar 
numai dacă dispun de persoa-
nele potrivite și de fonduri, teh-
nologie, competențe și stimu-
lente. Studiul nostru a constatat 
că autoritatea de reglementare 
a medicamentelor din Turcia, 
care are peste 3 000 de inspec-
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tori bine instruiți, asigură o su-
praveghere eficientă și unanim 
recunoscută. Însă în cursa ne-
bună pentru a obține UHC cu 
un buget limitat, multe țări cu 
venituri medii nu investesc su-
ficient în dezvoltarea capacită-
ții de reglementare a medica-
mentelor. 

Mai sunt în joc și alte forțe. 
Producătorii de medicamente 
autohtoni sunt protejați uneori 
de oficialitățile locale, care 
au promis votanților locuri 
de muncă. Autoritățile de 
reglementare din China și 
Indonezia ne-au spus că 
politicienii, nedorind să 
sacrifice voturi sau venituri 
din impozitele din industrie, 
au descurajat inspectarea 
amănunțită a fabricilor ori 
depozitelor de medicamente. 
De asemenea, nu există nicio 
modalitate eficientă de a 
garanta că produsele importate 
respectă normele de fabricație. 
Piața globală a medicamentelor 
funcționează pe principiul că 
"este obligația cumpărătorului 
de a se păzi" – autoritățile 
naționale de reglementare 
a medicamentelor nu sunt 
obligate să asigure calitatea 
produselor trimise la export. 
Majoritatea medicamentelor 
importate sunt acceptate 
fără probleme, pe baza unor 
asigurări scrise; până și 
autoritățile de reglementare 
cu resurse suficiente verifică 
doar o foarte mică parte 
dintre ele. 

Conform celei mai recen-
te statistici a Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS), 
circa 30% dintre țări nu au ca-
pacitatea de a reglementa co-
rect medicamentele, nici mă-
car la nivel local. Ele iau ceea 
ce primesc și nu întotdeauna la 
prima mână. O sinteză OMS 
din 2017 a studiilor din ultimul 
deceniu a estimat că unul din 
10 medicamente antiinfecțioa-
se vândute în statele cu venituri 
mici și medii nu respectau stan-
dardele de calitate minime.

P
robabil că producătorii 
cei mai eficienți nu mai 
pot continua să scadă 
costurile de fabricație 
fără a compromite cali-

tatea, iar mulți dintre ei nu sunt 
pregătiți să o facă; în majorita-
tea cazurilor, însă, nu sunt dis-
puși să-i dezamăgească pe acțio-
nari prin reducerea profitului. 

Funcționarii din Ministerul 
Sănătății care se ocupă de achi-
ziții ar putea decide că un preț 
ce include, pe lângă costuri, 
un profit de 10% este "rezo-
nabil", dar numeroși producă-
tori și distribuitori de medica-
mente inovatoare și generice 
fac calcule globale. Ei compară 
acea marjă cu ceea ce pot obți-
ne pe alte produse sau pe alte 
piețe. Dacă practicile de achi-
ziții micșorează prețurile pe o 
piață, companiile multinaționa-
le se retrag din acea țară (sau 
nu intră în ea). Fabricanții au-
tohtoni, care au adesea costuri 
mai mari, opresc uneori com-
plet producția medicamentelor 
cu prețuri subevaluate. 

În 2009, confruntându-se cu 
mari deficite în programul său 
de asigurări medicale, guver-
nul român a introdus un sis-
tem destinat reducerii prețuri-
lor medicamentelor până la mi-
nimul european sau sub acel 
prag. După o revizuire radicală 
a plafoanelor tarifare în 2015, 
prețurile au scăzut cu 16-25% 
peste noapte, în timp ce reguli-
le din UE au permis ca medica-
mentele cumpărate în România 
să fie revândute altundeva în 
regiune. Ca urmare, producă-
torii au retras circa 2 000 din 
cele 6 200 de medicamente au-
torizate pe piața românească. 
Pacienții din România caută 
acum aceste medicamente pe 
internet, iar medicii au semna-
lat folosirea produselor de con-
trabandă. 

Golurile lăsate prin retrage-
rea produselor de pe piață sunt 
umplute rapid cu medicamen-
te expirate reambalate sau cu 
produse furate ori de contra-

bandă care evită taxele, dreptu-
rile de import sau costurile de 
înregistrare – ocolind monito-
rizarea de către autoritățile de 
reglementare. Golul mai poa-
te fi umplut și de falsuri, a că-
ror producție nu costă aproa-
pe nimic. La nivel global, OMS 
raportează falsuri pentru toate 
clasele de medicamente.

Prețurile mari pot genera și 
crize de aprovizionare pentru 
pacienții neasigurați care nu-și 
pot permite să cumpere unele 
medicamente. Teoretic, UHC 
ar trebui să reducă acest risc, 
acoperind costurile majorității 
medicamentelor. Însă chiar și 
sistemele de sănătate cu resur-
se suficiente limitează accesul 
la medicamente, indiferent de 
nevoile ori dorințele populației. 
În Anglia, de exemplu, NHS 
nu acoperă profilaxia preexpu-
nere pentru HIV sau cele mai 
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recente tratamente pentru fi-
broză chistică. În țările mai să-
race, cardurile de asigurări de 
sănătate pot facilita accesul la 
serviciile medicale, dar paci-
enților le rămâne să plătească 
din buzunarul propriu cele mai 
scumpe rețete.  

"Deficitele de accesibilitate" 
îi ajută pe falsificatorii de 
medicamente în două moduri. 
În primul rând, ei încearcă 
să maximizeze profiturile, iar 
prețurile mai ridicate înseamnă 
câștiguri mai mari pentru 
aceleași cheltuieli și riscuri. 
În al doilea rând, falsificatorii 
sunt infractori, iar pacienții 
care nu-și pot permite prețurile 
de la magazinele de desfacere 
autorizate caută chilipiruri pe 
internet, în piețele de stradă 
sau în cluburile cumpărătorilor, 
ce sunt mai greu de 
supravegheat.

S
chimbările din siste-
mul de finanțare a să-
nătății în contextul 
demersurilor ce vi-
zează realizarea UHC 

în țările cu venituri medii pot 
și ele să consume încasările și 
profiturile furnizorilor medicali 
care deservesc pacienți asigu-
rați. Furnizorii mai puțin scru-
puloși pot alege varianta de 
a-și suplimenta câștigurile, în-
curajând pacienții să cumpere 
medicamente "în afara planu-
lui," adesea în numele calității. 
Astfel, crește riscul ca pacienții 
să ia produse falsificate. 

Un exemplu vine din 
Indonezia, unde peste 1 000 de 
copii au primit, în 2016, vacci-
nuri false, presupuse a fi produ-
se de companiile multinaționa-
le GSK și Sanofi. Vaccinurile 
autohtone, certificate de OMS, 
erau disponibile gratuit și pen-

tru toată lumea, dar nu le adu-
ceau medicilor decât un comi-
sion mic. Pediatrii de la une-
le spitale private au preferat, în 
schimb, să ofere vaccinuri im-
portate la un preț de până la 
40 $ injecția, exploatând ten-
dința publică de a considera 
costul mare un indicator de ca-
litate. Pentru a maximiza câști-
gurile, unii medici au cumpărat 
vaccinurile la un preț redus de 
la vânzători ambulanți. În reali-
tate, vaccinurile false erau făcu-
te într-un garaj dintr-o suburbie 
a orașului Jakarta. 

Majoritatea medicamentelor 
falsificate au o cantitate mică 
de ingredient activ sau nu îl au 
deloc, multe dintre ele conți-
nând substanțe toxice. Evident, 
acestea nu vindecă, în schimb 
pot face rău. Este mai greu de 
evaluat efectul nociv al medi-
camentelor care nu corespund 

Grămezi de 
medicamente 
false în Beijing, 
ce așteaptă să fie 
distruse. China 
este cea mai 
mare sursă de 
medicamente  
false din lume.

Pe piața me-
dicamente-
lor de cali-
tate cores-
punzătoare 
există o ne-
concordan-
ță între ce-
rere, în mare 
parte sociali-
zată și ofer-
tă, aproape 
în întregime 
capitalistă 
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standardelor. Uneori, ele sunt atât 
de prost făcute încât pot provoca 
otrăvirea și moartea, ceea ce, din fe-
ricire, se întâmplă rar. În general, 
medicamentele de calitate necores-
punzătoare pur și simplu nu reușesc 
să prevină, să trateze sau să vinde-
ce boala, conform cerințelor. Banii 
sunt irosiți, iar starea pacienților se 
poate agrava, uneori până la deces, 
care este însă pus, adesea, pe seama 
bolii de fond, rolul medicamentelor 
de slabă calitate trecând neobservat. 

Dacă boala este infecțioasă, eșe-
cul prevenirii și prelungirea cursului 
ei pot implica o contagiozitate mai 
mare. Dozele subterapeutice de me-
dicamente antiinfecțioase contribuie 
la rezistența antimicrobiană, care se 
poate răspândi pe plan global, redu-
când, astfel, eficiența medicamen-
telor de calitate sigură de pe piețele 
reglementate. 

Toate aceste probleme grave nu 
par să declanșeze campanii intens 
mediatizate, conduse de activiști. 
Nu cunoaștem nici prevalența, nici 
distribuția medicamentelor de cali-
tate slabă. Logica pieții și informa-
țiile de la autoritățile de reglemen-
tare sugerează că falsificatorii au ca 
țintă mai ales medicamentele scum-
pe (adesea de firmă). Pe de altă par-
te, sondajele limitate de pe teren 
sugerează că medicamentele ne-
corespunzătoare standardelor și de-
gradate provin mai des dintre gene-
ricele ieftine, în special cele cu re-
glementare slabă. 

Genericele sunt esențiale pentru 
toate sistemele de sănătate naționa-
le, majoritatea fiind eficiente, chiar 
pe piețe mai puțin reglementate. 
Nimeni nu vrea să riște subminarea 
încrederii publice în temelia farma-
ceutică pe care trebuie creată UHC. 
Dar dacă asigurarea calității nu este 
destul de puternică, pacienții și me-
dicii, neavând cum să știe ce conți-
ne în realitate o pastilă sau o fiolă, 
se vor baza în continuare pe indica-
tori ai calității care nu sunt todeau-
na de încredere, ca prețul și marca. 

Această situație pune în dificul-
tate guvernele care se străduiesc să 
adop te UHC. Asigurarea unui con-
trol al calității mai bun necesită in-
vestiții în tehnologie și competențe, 

pe care țările trebuie să le foloseas-
că pentru a consolida bugetele și 
practica medicală. Este o etapă ine-
vitabilă în aplicarea UHC. 

Piața medicamentelor de calita-
te corespunzătoare este perturba-
tă de neconcordanța dintre cere-
re, în mare parte socializată, și ofer-
tă, aproape integral capitalistă. În 
țări care vizează trecerea la UHC, 
majoritatea deciziilor privitoare la 
cumpărarea medicamentelor sunt 
luate de guverne ce vizează redu-
cerea la minimum a cheltuielilor și 
protejarea concomitentă a locuri-
lor de muncă și a veniturilor locale. 
Sunt obiective adesea incompatible 
pe plan intern și, fără îndoială, ne-
concordante cu scopul companiilor 
farmaceutice, de a maximiza profi-
tul global. Câtă vreme se va men-
ține o asemenea stare de fapt, afa-
cerea medicamentelor necorespun-
zătoare și falsificate va continua să 
înflorească. 

Actualele efoturi de a schimba po-
litica stimulentelor pentru descope-
rirea, producția și procurarea medi-
camentelor pot îmbunătăți accesul 
la produse accesibile și de calitate 
sigură, dar va fi un proces de lungă 
durată. Între timp, trei măsuri pro-
vizorii pot contribui la protejarea 
calității medicamentelor. 

În primul rând, discuțiile naționa-
le cu privire la prețurile rezonabi-
le ar trebui să ia în considerare pia-
ța globalizată. Recentele măsuri de 
încurajare a prețurilor deschise ar 
putea micșora diferența de preț din-
tre piețe, în special dacă țările au și 
aceleași mecanisme de înregistrare 
și achiziție a medicamentelor. Este 
de așteptat, însă, o atitudine reticen-
tă din partea politicienilor și a biro-
craților (în numele suveranității na-
ționale), care văd în UHC posibili-
tatea de a obține comisioane ilegale 
de pe urma contractelor naționale 
de achiziții. 

A doua soluție ar fi creșterea re-
surselor pentru reglementare în ță-
rile care exportă pe piețele cu ve-
nituri mici și mijlocii. Și aceasta va 
stârni nemulțumiri, inclusiv în rân-
dul  autorităților de reglementa-
re din statele importatoare, care își 
fac griji în privința suveranității și 

a pierderii de profit. Există, totuși, 
precedente de succes. De exemplu, 
programul de precalificare al OMS 
a determinat creșterea asigurării ca-
lității la sursă în cazul medicamen-
telor pentru tratamentul infecției 
cu HIV, al tuberculozei, malariei și 
pentru sănătatea reproducerii. 

În industria aviației, Convenția 
de la Chicago din 1944 le cere țări-
lor să accepte zboruri din alte sta-
te numai dacă procedurile lor de re-
glementare și de siguranță respectă 
standardele stabilite de Organizația 
Internațională a Aviației Civile. 
Totodată, sunt permise inspecția, 
asigurarea calității, raportarea inci-
dentelor și investigațiile interstatale. 
Nu există niciun indiciu că suvera-
nitatea vreunei națiuni ar fi avut de 
suferit din această cauză. 

În al treilea rând, statele intere-
sate ar trebui să-și ajusteze bugete-
le de sănătate ca răspuns la alte op-
țiuni politice. De exemplu, puține 
dintre ele pot produce medicamen-
te de calitate corespunzătoare la fel 
de ieftin ca marile puteri exporta-
toare, astfel încât țara care decide 
să promoveze locuri de muncă au-
tohtone prin cumpărarea medica-
mentelor de la producătorii locali 
va trebui să plătească mai mult. La 
fel, regulile mai stricte de protecție 
a mediului, impuse fabricilor, vor 
mări costurile de producție și, prin 
urmare, prețurile. Țările care vor să 
adopte astfel de politici și să furni-
zeze UHC trebuie să crească aloca-
țiile bugetare pentru medicamente. 

Luarea în considerare a calității 
în deciziile politice și de achiziții nu 
va extinde accesul la medicamente, 
dar ar putea aduce garanții că ace-
lea existente pe piață au exact efec-
tele preconizate. 

Elizabeth Pisani,  
conferențiar universitar, epidemiologie, 
Erasmus School of Health Policy and 
Management, Rotterdam  
pisani@ ternyata.org   

ESSAY
Fake drugs: the unintended consequences 
of moves to universal health coverage

A se cita: BMJ 2019;366:l5327

Traducere: Dr. Roxana }ucra







– Edi’ia în limba român[ | Nr. 10, 2019 | VOLUM 26 395

cercetare

Întrebarea studiului  Care sunt caracteristicile structurale, 
riscul de erori sistematice și corectitudinea datelor prezen-
tate în studiile clinice controlate, randomizate, pivotale 
ce au susținut aprobările medicamentelor pentru cancer 
de către Agenția Europeană a Medicamentelor (EMA) din 
2014 până în 2016?

Metode  Aceasta a fost o analiză transversală axată pe 
rezultatul principal al fiecărui studiu controlat, randomizt, 
pivotal. Au fost evaluate caracteristicile structurale ale stu-
diului (randomizarea, factorii de comparare și rezultatele), 
riscul de erori sistematice prin aplicarea metodei Cochrane 
revizuite (erori  generate de procesul de randomizare, 
abateri de la intervențiile intenționate, lipsă a datelor 
referitoare la rezultate, evaluare a efectelor și selectare 
a rezultatelor prezentate) și corectitudinea raportării (in-
tegralitatea și concordanța informațiilor din protocoalele 
studiilor, datele publicate, anexele suplimentare, dosarele 
înregistrate ale studiilor clinice și documentele de regle-
mentare).  

Răspunsul și limitele studiului  Între 2014 și 2016, EMA 
a aprobat 32 de medicamente noi pentru cancer pe baza 
a 54 de studii pivotale, dintre care 41 (76%) erau clinice 
controlate, randomizate, iar 13 (24%) erau nerandomiza-
te ori cu un singur braț. Au fost disponibile, din diverse 
publicații, 39/41 de studii clinice controlate, randomizate, 
pe care le-am inclus în analiza noastră. Dintre toate, s-a 

considerat că 19 (49%) aveau un risc mare de erori siste-
matice în privința rezultatului principal. Cele mai frecvente 
aspecte generatoare ale unui risc accentuat de interpretări 
eronate au fost lipsa datelor referitoare la rezultate (n=10) 
și măsurarea efectelor (n=7). Riscul crescut de eroare a 
fost mai puțin frecvent în studii clinice controlate, rando-
mizate, al căror rezultat principal l-a constituit evaluarea 
supraviețuirii globale decât în cele care au evaluat rezul-
tatele surogat cu privire la eficacitate [2/10 (20%) versus 
16/29 (55%)]. Analiza de față a examinat mai mult riscul 
de producere a unei erori sistematice decât eroarea însăși. 
De aceea, există posibilitatea ca rezultatele să nu fie inter-
pretate greșit, în ciuda erorilor metodologice identificate 
în evaluările noastre. 

Ce aduce nou prezentul studiu  Circa jumătate din totalul 
studiilor clinice controlate, randomizate, care au susținut 
aprobările medicamentelor pentru cancer în Europa, din 
2014 până în 2016, au fost evaluate, pe baza caracte-

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză transversală

Caracteristicile structurale, riscul 
de erori sistematice şi prezentarea 
studiilor clinice controlate, randomizate, 
pe care s-au bazat aprobările 
medicamentelor pentru cancer de către 
Agenţia Europeană a Medicamentelor, 
2014-2016 
Naci H, Davis C, Savović J și colab. 

Aprobarea�noilor�medicamente�pentru�cancer� 
se�bazează�pe�dovezi�eronate�

Evaluarea riscului de erori sistematice pe baza informațiilor combinate 
din literatura științifică și a documentelor de reglementare, în funcție de 
rezultatele principale cu privire la eficacitate 
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COMENTARIU  Se impune să stabilim standarde mai înalte pentru a le asigura pacienţilor beneficii reale 

În această privință, Naci 
și colegii săi examinează 
riscul de erori sistematice 
din studiile clinice con-
trolate, randomizate, care 
au stat la baza aprobărilor 
europene ale medicamen-
telor pentru cancer din 
2014 până în 2016. Anali-
za lor confirmă și extinde 
multitudinea cercetărilor 
ce ridică serioase semne 
de întrebare cu privire 
la standardele scăzute 
ale dovezilor în sprijinul 
aprobărilor medicamen-
telor noi pentru cancer.2 
Din cele 39 de studii 
clinice controlate, rando-
mizate, care au susținut 
aprobările respective, nu-
mai 10 (26%) au evaluat 
supraviețuirea globală ca 
rezultat principal și doar 
în 17 (44%) a fost avută 
în vedere calitatea vie-
ții, îndeosebi ca rezultat 
secundar.   

Totodată, autorii au eva-
luat rigurozitatea structurii 
studiilor explorate și a 
modului lor de efectuare 
atât prin aplicarea unei 
metode standardizate de 
detectare a riscului de 
erori sistematice, creată 
de Cochrane Collabora-
tion și axată pe factorii 
care exagerează rezul-
tatele măsurate,6 cât și 
printr-o reexaminare a 

documentelor de regle-
mentare ale Agenției 
Europene a Medicamen-
telor.7 După evaluarea 
studiilor, s-a constatat că 
aproape jumătate, mai 
exact 19/39 (49%), aveau 
un risc crescut de erori 
sistematice, indicând 
posibilitatea ca efectele 
tratamentului să fi fost 
exagerate. Studiile care au 
evaluat rezultatele surogat 
(de exemplu, supraviețu-
irea fără progresia bolii) 
erau expuse unui risc ac-
centuat de erori sistemati-
ce mai des decât cele care 
au evaluat supraviețuirea 
globală. La 10 (31%) din 
cele 32 de medicamente 
noi aprobate în această 
perioadă, autoritățile de 
reglementare au iden-
tificat și alte probleme, 
precum încetarea prema-
tură neplanificată, bene-
ficiile clinice discutabile 
ori folosirea unor produse 
de comparare inadecvate. 
Aceste neajunsuri au ieșit 
doar rareori la suprafață 
în rapoartele publicate.  

Accesul pacientului 
În țările cu sisteme de 
asigurare de sănătate pu-
blică, accesul pacienților 
la medicamentele pentru 
cancer depinde, în mare 
măsură, de recomandările 

de finanțare ale agențiilor 
de Health Technology 
Assessment (Evaluare 
a Tehnologiilor pentru 
Sănătate).8 Acestea, ca și 
agențiile de reglementare, 
sunt presate să permită 
cât mai rapid finanțarea 
noilor medicamente 
pentru cancer.9 Calitatea 
slabă a studiilor clinice și 
incertitudinea cu privire 
la rezultatele relevante 
pentru pacient creează di-
ficultăți și mai mari atunci 
când se compară cost-efi-
ciența unui tratament cu 
cea a îngrijirilor existente. 
În Australia, Pharmace-
utical Benefits Advisory 
Committee (Comitetul 
Consultativ privitor la 
Beneficiile Farmaceutice), 
care dă recomandările 
pentru finanțare națio-
nală, respinge frecvent 
medicamentele oncolo-
gice din cauza dovezilor 
clinice incerte.10 Agenția 
de Evaluare a Tehno-
logiei pentru Sănătate 
din Germania (Institutul 
pentru Calitate și Eficien-
ță în Asistența Medicală) a 
evaluat, din 2011 până în 
2017, 82 de medicamente 
noi pentru cancer și indi-

cațiile lor, constatând că 
54% au efecte favorabile 
considerabile, majore sau 
minore, dar 39% nu avut 
niciun beneficiu dove-
dit, 2% au fost mai puțin 
eficiente decât produsele 
de comparare, iar la 5%, 
dovezile au fost inadec-
vate pentru cuantificarea 
beneficiilor9 (B. Wieseler, 
comunicare personală, 
2019).  

Incertitudinea și exage-
rarea dovezilor ce susțin 
aprobarea medicamen-
telor pentru cancer au 
efecte nocive directe dacă 
pacienții fie riscă reacții 
adverse severe sau fatale 
fără vreun beneficiu pro-
babil, fie renunță la alte 
tratamente mai eficiente 
și mai sigure. Și dovezile 
neconcludente generează 
prejudicii intangibile prin 
încurajarea unor speranțe 
false și distragerea atenției 
de la tratamentul paliativ 
necesar.11 În SUA, prețul 
mediu al unei cure de 
tratament oncologic depă-
șește, de obicei, 100 000 $ 
(82 100 £; 90 800 ), exis-
tând o slabă corelație între 
beneficiile stabilite pentru 
sănătate și preț.12 

Incertitudinea și exagerarea dovezilor ce susțin 
aprobarea medicamentelor pentru cancer  au 
efecte nocive directe

risticilor privitoare la structură, efectuare sau analiză, ca 
având un risc crescut de erori sistematice. Cele care au 
cunatificat supraviețuirea globală au avut un risc de erori 
sistematice mai mic decât cele care au evaluat indicatorii 
surogat ai beneficiului clinic. 
Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Prezentul 
studiu a fost finanțat de Commonwealth Fund, Higher Education Funding 
Council din Anglia, Health Action International (HAI), National Institute 
for Health Research (NIHR) Biomedical Research Centre de la University 
Hospitals Bristol NHS Foundation Trust și University of Bristol, NIHR 
Collaboration for Leadership in Applied Health Research și Care West 

(CLAHRC West) de la University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust și 
Arnold Ventures. Găsiți declarația cu privire la conflictele de interese în 
articolul complet de pe bmj.com. Nu sunt disponibile date suplimentare. 

Flawed evidence underpins approval of new cancer drugs 
ORIGINAL RESEARCH Cross sectional analysis
Design characteristics, risk of bias, and reporting of randomised 
controlled trials supporting approvals of cancer drugs by
European Medicines Agency, 2014-16
A se cita: BMJ 2019;366:l5221   
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5221  
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Forurile profesionale, 
incluzând European 
Society for Medical 
Oncoplogy (Societatea 
Europeană pentru 
Oncologie Medicală) 
și American Society 
for Clinical Oncoplogy 
(Societatea Americană 
de Oncologie Clinică), 
au solicitat standarde mai 
ridicate, au definit rezul-
tatele semnificative clinic 
(supraviețuirea globală, 
calitatea vieții și profilul 
efectelor adverse)13, 14 și au 
creat metode de evaluare 
a valorii clinice.15, 16 În 
medie, verificarea supra-
viețuirii globale înainte de 
comercializare durează un 
an în plus față de folosirea 
rezultatelor surogat.17 Un 
an poate părea o perioadă 
lungă de așteptare pentru 
un pacient cu o boală 
potențial letală avansată, 
așa că au fost propuse 
câteva opțiuni procedurale 
menite să faciliteze accesul 
mai devreme la trata-
mentele experimentale, 
ca participarea la studiile 
clinice, programele speci-
ale pentru utilizarea unor 
medicații încă neautorizate 
sau acordurile de intrare 
cu finanțare continuă con-

diționată de dovezi mai 
solide.18, 19 

În contextul în care 
aprobările medicamen-
telor pentru cancer se 
bazează tot mai mult pe 
studii clinice cu un singur 
braț, studiul realizat de 
Naci și colab. arată că ast-

fel de dovezi tip nu sunt 
suficiente. Este necesară și 
evaluarea calității acestor 
dovezi pentru a ne asigura 
că studiile estimează co-
rect efectele terapeutice.

Barbara Mintzes 
barbara.mintzes@sydney.edu.au 

Agnes Vitry

Detalii despre autori pe bmj.com 

COMMENTARY We must raise 
the bar to ensure real benefits 
for patients 
A se cita: BMJ 2019;366:l5399 
Gāsiţi articolul la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5399 

Întrebarea studiului  Care a fost impactul imediat al 
introducerii prețului minim pe unitate asupra prețului și 
cantității de alcool cumpărate în Scoția? 

Metode  Această analiză a folosit datele longitudinale 
ale gospodăriilor Kantar Worldpanel pentru perioada 
2015-2018, incluzând 5 325 de gospodării din Scoția și 
folosind drept controale 54 807 gospodării din Anglia și 
alte 10 040 din nordul Angliei pentru a verifica posibilele 
efecte transfrontaliere. În data de 1 mai 2018 a fost 
intodus în Scoția un preț minim pentru alcool de 50 p 
(0,61 $; 0,55 €) pe unitatea britanică (6,25 p pe gram). 

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză a unor serii temporale întrerupte şi controlate pentru perioada 2015-2018

Impactul imediat al preţului minim pe 
unitate asupra pieţei alcoolului în Scoţia 
O’Donnell A, Anderson P, Jané-Llopis E, Manthey J, Kaner E, Rehm J  

Preţul�minim�pe�unitate�pentru�alcool�în�Scoţia
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Principalele variabile determinate 
au fost prețul pe gram de alcool, 
numărul de grame de alcool 
cumpărate în afara localurilor de 
consum și cheltuielile săptămânale 
făcute în fiecare gospodărie pentru 
achiziționarea de alcool.

R[spunsul ;i limitele studiului  
Introducerea unui preț minim pe 
unitate în Scoția a fost asociată cu 
o creștere a prețului de cumpărare 
cu 0,64 p pe gram de alcool (interval 
de încredere 95% de la 0,54 la 
0,75), cu o reducere a cumpărării 
săptămânale cu 9,5 g de alcool pe 
adult pe gospodărie (5,1–13,9) 
și cu o creștere nesemnificativă a 
cheltuielilor săptămânale pe alcool 
pe gospodărie cu 61 p (de la −5 la 
127). Creșterea prețului de cumpărare 
a fost mai mare în gospodăriile cu 
venituri mai mici decât în cele cu 
venituri mai substanțiale, precum și 
în cele care au achiziționat cel mai 
mult alcool. Reducerea în grame de 
alcool cumpărat a fost mai accentuată 
în gospodăriile cu venituri mai mici 
decât în cele cu venituri mai mari, 
înregistrându-se doar în prima 
cincime după venit a gospodăriilor 
care au cumpărat cel mai mult 
alcool [o scădere cu 15 g de alcool 
pe săptămână (6–24)]. Cheltuielile 

săptămânale au înregistrat modificări 
nelegate sistematic de venitul 
gospodăriei, dar au crescut pe 
măsură ce s-au făcut mai multe 
cumpărături în familia respectivă. 
Limitele studiului au inclus lipsa 
informațiilor referitoare la nivelul 
actual al consumului de alcool al 
grupului de respondenți selectați și 
posibilitatea ca datele longitudinale 
ale gospodăriilor să reflecte un 
număr mai mic decât cel real al 
consumatorilor de alcool în exces, în 
special bărbații fără adresă fixă sau 
care trăiesc în locuințe comune.

Ce aduce nou prezentul studiu 
Actualul studiu controlat analizează 
impactul imediat al introducerii unui 

preț minim pe gramul de alcool vândut 
în Scoția. Prețul minim pe unitate 
pare a fi eficient în ceea cce privește 
reducerea cumpărării de alcool și, 
implicit, a consumului în Scoția. 
Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Nu s-a primit nicio 
finanțare specifică. PA declară primirea de 
fonduri de la AB InBev Foundation. Datele  
Kantar Worldpanel nu pot fi comunicate din 
cauza restricțiilor de licență.

Minimum unit pricing for alcohol in 
Scotland 
ORIGINAL RESEARCH Controlled interrupted 
time series analysis for 2015-2018
Immediate impact of minimum unit pricing 
on alcohol purchases in Scotland
A se cita: BMJ 2019;366:l5274
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5274   
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Săptămâna

Reprezentare grafică a gramelor de alcool cumpărat pe adult pe gospodărie, agregate pe săptămână, 
diferența Scoția minus Anglia, pe săptămână (1=prima săptămână din 2015; 208= ultima săptămână  
din 2018). Linia verticală = introducerea prețului minim pe unitate, săptămâna 174 

COMENTARIU  Exemplul Scoţiei ar trebui să fie urmat şi de restul Marii Britanii 

Situat pe locul șapte în lume ca fac-
tor de risc pentru moarte prematură 
și fiind responsabil de o gamă largă 
de morbidități acute și cronice,1, 2 
alcoolul atrage, pe bună dreptate, 
atenția decidenților politici ai sănă-
tății publice. 

Cele mai eficace și cost-eficiente 
strategii pentru reducerea prejudi-
ciilor aduse de alcool sunt cele care 
restricționează prețul, accesibilita-
tea și marketingul acestuia.4 Din 
studiile de modelare observaționale 
și econometrice disponibile până 
în prezent reiese clar că prețul 
minim pe unitate (MUP),5 prin care 
se stabilește un plafon al prețului 
pe unitatea de alcool, poate fi mai 
eficient decât alte opțiuni de tarifare 

în reducerea vânzărilor și a consu-
mului de produse cu tărie mare și 
cost mic, corelate cu majoritatea 
efectelor nocive asupra sănătății.

Politica națională 
În 2018, după șase ani de probleme 
legale cu producătorii de alcool 
mondiali, Scoția a devenit prima 
țară din lume care a aplicat politi-
ca națională MUP, fixând o limită 
de 50 p (0,61 $; 0,55 ) pe unitate 

(10 ml/8 g alcool) sub care alcoolul 
nu poate fi vândut. 

După cum se arată în lucrarea re-
alizată de O’Donnell și colegii săi,8 
estimările anterioare de modelare 
în jurul introducerii MUP de 50 p 
în Scoția au sugerat o reducere a 
consumului de alcool cu circa 3,5% 
pe an pentru fiecare consumator de 
alcool. Aceasta ar corespunde, la ni-
velul întregii Scoții, în două decenii 
de la aplicare, unei scăderi a numă-
rului de decese cu peste 2 000 și a 
celui de spitalizări cu circa 39 000.9 

Autorii au examinat impactul 
politicii MUP asupra cantității și 
prețului alcoolului cumpărat în 
Scoția în primele 34 de săptămâni 
post-implementare. Folosind un 

Cele mai eficace și cost-eficiente 
strategii pentru reducerea 
prejudiciilor aduse de alcool 
sunt cele care restricționează 
prețul, accesibilitatea și 
marketingul acestuia
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model de serii temporale întrerupte 
și controlate, ei au analizat datele 
privitoare la cumpărăturile din 
perioada 2015-2018 de la un grup 
mare și reprezentativ de gospodării 
britanice. Achizițiile din perioada 
echivalentă înainte de aplicarea 
MUP au fost folosite drept controa-
le, ca și cele din nordul Angliei, 
pentru a evalua posibilele efecte 
transfrontaliere.

Analiza principală a constatat că 
introducerea MUP a fost urmată 
de o creștere a prețului cu 6,4 p pe 
gramul de alcool și o reducere cu 
9,5 g a cantității de alcool cumpărat 
în afara localurilor de consum de 
fiecare adult pe gospodărie. Redu-
cerile imediate cele mai semnificati-
ve au fost la bere, băuturi spirtoase 
și cidru. Scăderea globală cu 9,5 g 
este echivalentă cu puțin peste o 
unitate de alcool – aproximativ o 
jumătate de halbă de bere, o treime 
de cutie de cidru tare sau o măsură 
de băuturi spirtoase.

Beneficii mai mari 
Reducerile de până la 7,6% 
observate în privința cumpărării au 
depășit de peste două ori estimările 
bazate pe modelare dublă, arătând 
că beneficiile pentru sănătate 
ar putea fi substanțial mai mari. 
Din această perspectivă, cel mai 
convingător este faptul că prețurile 
alcoolului au crescut cel mai 
mult pentru gospodăriile care au 
cumpărat cea mai mare cantitate 
și în rândul grupurilor cu venituri 
mai mici. Cifrele arată un contrast 
izbitor, în privința tendințelor 
de cumpărare, între gospodăriile 
din Scoția și Anglia, alături de 
diferențe clare incrementale 
după cincimea de cumpărare 
din care făcea parte gospodăria 
(doi:10.1136/bmj.l5274).

Studiul realizat de O’Donnell și 
colegii săi susține ipoteza mode-
lărilor anterioare, conform cărora 
băuturile alcoolice ieftine și tari au 
cea mai mare elasticitate ca reacție 
la creșterea prețurilor, ca și consta-
tarea că persoanele mai dezavanta-

jate economic sunt mai sensibile la 
majorările respective. În plus, sunt 
concordante cu estimările modelării 
și creșterile minime ale cheltuielilor 

pentru majoritatea gospodăriilor,10 
susținând afirmația că MUP îi 
vizează efectiv pe cei expuși unui 
risc mai accentuat de a fi afectați 
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Întrebarea studiului  Poate fi redusă 
expunerea totală la penicilina V cu 
menținerea eficacității clinice adec-
vate în timpul tratamentului farin-
goamigdalitei provocate de streptoco-
cii de grup A? 

Metode  Actualul studiu deschis, 
controlat, randomizat, de non-infe-
rioritate a recrutat 433 de pacienți 
din 17 centre de asistență medicală 
primară din Suedia, din septembrie 
2015 până în februarie 2018. Par-
ticipanții aveau vârsta ≥ șase ani, 
faringoamigdalită provocată de 
streptococii de grup A și trei sau patru 
criterii Centor (febră ≥38,5°C, noduli 
limfatici dureroși, depozite purulente 
pe amigdale și lipsa tusei). Partici-
panții au fost alocați aleator fie la 
administrarea de 800 mg penicilină 
V de patru ori pe zi, timp de cinci zile 
(16 g în total), fie la regimul recoman-
dat de 1 000 mg de trei ori pe zi, timp 

de 10 zile (30 g în total). Principalul 
rezultat urmărit a fost vindecarea 
clinică la 5-7 zile de la terminarea 
tratamentului antibiotic. Rezultatele 
secundare au fost eradicarea bacteri-
ologică, timpul scurs până la dispari-
ția simptomelor, frecvența recăderilor, 
a complicațiilor și a episoadelor noi 
de amigdalită și tiparul evenimentelor 
adverse.

R[spunsul ;i limitele studiului  Regi-
mul de cinci zile a avut o eficacitate 
clinică similară celui de 10 zile. Dintre 
cei 397 de pacienți evaluabili, au fost 
vindecați clinic 90% (181/202) din 
grupul cu cinci zile de tratament și 
93% (182/195) din cel cu 10 zile. Era-
dicarea bacteriologică a fost de 80% 
(n=156/194) în grupul cu cinci zile de 
tratament și 91% (n=165/182) în cel 
cu 10 zile. Între cele două grupuri de 
intervenție nu au existat diferențe în 
privința numărului de recăderi și de 

complicații. Studiul a arătat că, la pa-
cienții cu faringoamigdalită provocată 
de streptococii de grup A, tratamentul 
cu penicilină V de patru ori pe zi, de-a 
lungul a cinci zile, nu a avut rezultate 
clinice inferioare față de administra-
rea de trei ori pe zi timp de 10 zile. 
Principala limită a studiului a consti-
tuit-o faptul că regimul de tratament 
a fost deschis pentru participanți și 
investigatori.  

Ce aduce nou prezentul studiu  Un 
tratament de cinci zile cu penicilina V 
pentru faringoamigdalita provocată 
de streptococii de grup A ar putea 
reduce substanțial consumul total în 
țările unde este urmat regimul reco-
mandat în prezent, de 10 zile.
Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Studiul a fost finanțat 
de Agenția de Sănătate Publică din Suedia. 
Comitetul pentru Asistența Medicală, Region 
Västra Götaland, a finanțat salariile pentru 
investigatorul regional și pentru un student 
doctorand. Autorii nu au niciun conflict de 
interese. Protocolul complet al studiului clinic 
poate fi obținut de la autori la cerere.

Înregistrarea studiului EudraCT 2015001752-30; 
ClinicalTrials.gov  NCT02712307.

ORIGINAL RESEARCH Randomised 
controlled, open label, non-inferiority study
Penicillin V four times daily for five days 
versus three times daily for 10 days in 
patients with pharyngotonsillitis caused  
by group A streptococci
A se cita: BMJ 2019;366:l5337   
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5337   

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu controlat, randomizat, deschis, de non-inferioritate 

Penicilina V de patru ori pe zi, timp de cinci zile, versus de trei ori pe zi, pe durata a  
10 zile, la pacienţii cu faringoamigdalită provocată de streptococii de grup A  
Skoog Ståhlgren G, Tyrstrup M, Edlund C și colab.

Timpul scurs până la prima zi de 
ameliorare a faringitei, conform 
jurnalelor pacienților, în grupul 
cu cinci zile și în cel cu 10 zile 
de tratament (pe populația 
care a finalizat studiul conform 
protocolului, n=381)
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de alcool, având un impact minim 
asupra bugetului gospodăriilor. 

Deși detractorii MUP au 
susținut că o astfel de politică este 
regresivă, primele rezultate reale 
cu privire la impactul în Scoția 
oferă prea puține argumente în 
sprijinul acestei afirmații. După 
cum spunea romancierul scoțian 

Val McDermid, la emisiunea 
Question Time de la BBC, din 2017: 
"Nu este nimic regresiv în a-i opri 
pe oamenii din cele mai sărace 
comunități din Scoția să bea alcool 
ieftin până mor." În mod cert, este 
timpul să urmăm exemplul Scoției 
și să aplicăm MUP în tot restul 
Marii Britanii.

John D Mooney  
john.mooney@sunderland.ac.uk  

Eric Carlin 

Detalii despre autori pe bmj.com 

COMMENTARY The rest of the UK should 
follow Scotland’s lead
A se cita: BMJ 2019;366:l5603
Gāsiţi articolul la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5603

10 zile de tratament 
5 zile de tratament

Log rank P<0,001

Zile
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Întrebarea studiului  Are fenofibratul un efect  
benefic asupra reducerii riscului cardiovascular  
rezidual la utilizatorii de statine cu sindrom metabolic? 

Metode  Participanții au fost adulți cu sindrom metabolic 
(≥40 de ani), tratați cu statine, dintr-o cohortă bazată pe 
populația națională din Coreea. Dintre cei care urmau 
tratamentul combinat (statină plus fenofibrat), 2 156 
au fost corelați într-un raport de 1:5, pe baza scorurilor 
de propensiune, 8 549 de subiecți fiind tratați doar 
cu statine. Rezultatul principal a fost apariția unor 
evenimente cardiovasculare mixte, incluzând boala 
coronariană cardiacă incidentă, accidentul vascular 
ischemic și decesul din cauze cardiovasculare.

R[spunsul ;i limitele studiului  Rata incidenței 
evenimentelor cardiovasculare mixte la 1 000 de 
persoane-ani a fost de 17,7 (interval de încredere 
95% 14,4–21,8) în grupul cu tratament combinat și de 
22,0 (20,1–24,1) în cel cu statine. Riscul evenimentelor 
cardiovasculare mixte a fost semnificativ redus în 
grupul cu terapie combinată față de cel care lua 
statine (risc relativ ajustat 0,74, interval de încredere 
95% 0,58–0,93; P=0,01). Semnificația s-a menținut 
într-o analiză în timpul tratamentului (risc relativ 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de cohortă cu corelare pe baza scorurilor de propensiune 

Efectul fenofibratului asupra  
rezultatelor cardiovasculare la  
utilizatorii de statine cu  
sindrom metabolic
Kim NH, Han KH, Choi J, Lee J, Kim SG 

Curbele supraviețuirii Kaplan-Meier pentru rezultatele cardiovasculare mixte 
între grupurile de tratament la toți participanții (sus), la cei cu valori crescute 
ale trigliceridelor sau scăzute ale lipoproteinei colesterolului cu densitate 
mare (mijloc) și la subiecții cu niveluri reduse ale trigliceridelor și ridicate ale 
lipoproteinei colesterolului cu densitate mare (jos)

Tratament numai cu 
statine 
Tratament combinat 

Tratament combinat 

Tratament combinat 

Tratament combinat 

Tratament numai cu statine 

Tratament numai cu statine 

Tratament numai cu statine 

Risc relativ (CI 95%) = 0.74 (0.58 - 0.93) P = 0.01

Risc relativ (CI 95%) = 0.64 (0.47–0.87) P = 0.005

Risc relativ (CI 95%) = 0.87 (0.62–1.23) P = 0.43

Numărul de pacienți cu risc 

Numărul de pacienți cu risc 

Numărul de pacienți cu risc 
Timpul de urmărire (luni)
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0,63, 95% interval de încredere 0,44–0,92; P=0,02).  
Riscul de boală coronariană cardiacă incidentă, de 
accident vascular ischemic și de deces din cauze 
cardiovasculare a fost nesemnificativ mai mic în grupul 
cu tratament combinat versus cel tratat cu statine. 
Caracteristicile participanților nu păreau a fi asociate 
cu riscul redus de evenimente cardiovasculare mixte în 
tratamentul combinat. O limită o constituie posibilitatea 
ca unii factori de confuzie neidentificați să fi afectat 
rezultatul principal.

Ce aduce nou prezentul studiu  Actualul studiu  
sugerează că riscul de evenimente cardiovasculare  
majore este mai redus în cazul folosirii fenofibratului ca 
adjuvant la tratamentul cu statine al adulților cu  
sindrom metabolic. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Studiul de 
față a fost susținut de Abbott Laboratories Korea. Nu a fost declarat 
niciun conflict de interese. Datele suplimentare sunt disponibile 
prin aprobare și supraveghere de către Serviciul Național Coreean al 
Asigurărilor de Sănătate.

ORIGINAL RESEARCH Propensity matched cohort study
Effect of fenofibrate on cardiovascular outcomes in statin users 
with metabolic syndrome
A se cita: BMJ 2019;366:l5125   
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5125 

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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comentarii
OPINIE PERSONALĂ    Faye Gishen  

Sinuciderea�în�rândul�studenţilor�la�
medicină�
Este datoria noastră să avem grijă de viitorii noștri medici

Ca medici, trebuie să discutăm des-
chis despre sinucidere, inclusiv cu 
colegii și studenții noștri. Literatura 
de specialitate ce abordează proble-
mele de sănătate mintală și sinuci-
derea în rândul medicilor rezidenți 
și a celor specialiști, deși timidă, 
este tot mai mult încurajată, însă tot 
oferă prea puține date specifice des-
pre studenții la medicină. 

Suicidul constituie cea mai frec-
ventă cauză de moarte evitabilă la 
tineri. Actualmente nu există nicio 
dovadă în măsură să ateste faptul 
că prevalența morții prin sinucide-
re în rândul studenților mediciniști 
este mai mare decât în marea masă 
a populației (sau în populația mai 
mare de studenți), dar au fost publi-
cate din ce în ce mai multe lucrări 
pe tema perfecționismului, anxie-
tății, depresiei, epuizării și ideației 
suicidare la studenții mediciniști, iar 
datele sugerează că stigmatizarea și 
teama de consecințele asupra drep-
tului de practică îi împiedică pe ti-
nerii respectivi să ceară ajutor. 

Se scrie puțin despre studen-
ții care își pun capăt vieții și des-
pre impactul avut asupra comunită-
ții din mediul universitar. Cadrele 
universitare medicale afectate, din 
cadrul facultăților de profil, descriu 
efectele devastatoare asupra fami-
liilor, dar și asupra prietenilor, uni-
versității și societății, comentând ce 
lasă în urmă sinuciderea unui stu-
dent – rușine, vinovăție, neputință, 

tristețe. Câtă vreme nu suntem con-
știenți de gravitatea problemei, este 
greu să-i cuantificăm amploarea și 
e dificil de stabilit care sunt factorii 
precipitanți și soluțiile posibile. 

Medicii încep să aibă mai mul-
tă încredere în discuțiile deschise 
cu privire la propria vulnerabilita-
tea sau la problemele lor de sănăta-
te mintală. Ca și clinicienii cu expe-
riență, studenții sunt vulnerabili la 
stresurile dinăuntrul și dinafara sfe-
rei profesionale. Ei pot fi afectați de 

incertitudinile și lipsa de putere aso-
ciate uneori cu practica clinică. 

În plus, studenții sunt supuși altor 
factori de stres generați de circum-
stanțele lor specifice. În mod speci-
al în orașele și facultățile de medi-
cină mari, unii dintre ei semnalează 
că se simt anonimi, că nu își găsesc 
locul sau că nu sunt apreciați. Mulți 
vorbesc despre izolare și despre un 
sentiment de inutilitate, în special 
în plasamentele clinice, unde se pot 
simți ca niște piese de rezervă.
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Competiție strânsă și presiune 
puternică 
Studenții intră în facultatea de me-
dicină neinițiați și ies profesioniști 
începători, care se așteaptă să navi-
gheze pe ape tulburi. Ei pot fi afec-
tați de competiția intensă în clima-
tul dominat de evaluările prin care 
multe facultăți de medicină ierar-
hizează performanța studenților. 
Se adaugă presiunile financiare, ca 
și dificultățile de adaptare la pozi-
ția "de nivel mediu" în cadrul gru-
purilor de colegi cu performanțe în-
alte, după ce mai demult ieșiseră în 
evidență ca excepționali. De ase-
menea, mutarea frecventă de la un 
spital la altul sau între secții în tim-
pul plasamentului poate genera an-
xietate. O presiune în plus poate fi 
obligația de a publica lucrări și de-a 
avea alte realizări pentru consolida-
rea CV-ului încă din primii ani de 
facultate. 

A început să fie acordată o aten-
ție tot mai mare stării de bine a stu-
denților. Unele facultăți de medi-
cină colaborează cu studenții și cu 
serviciile de specialitate pentru a 
crea împreună o gamă de măsuri 
ce vizează, printre altele, probleme-

le legate de sinucidere, de sănătatea 
mintală și de conversațiile dedicate 
abordării temelor dificile și lărgirii 
posibilităților de reflecție asupra lor. 

Încă nu s-a făcut nicio evalua-
re longitudinală comprehensivă a 
efectelor acestor intervenții, așa că 
nu știm în ce măsură reușesc ele să 
amelioreze sănătatea mintală, sta-
rea de bine ori ratele de abandon 
în timpul facultății de medicină sau 
mai târziu, după începerea practicii 
clinice. Totuși, unele instituții de în-
vățământ superior au și în prezent 
convingerea că grija față de stu-
denți nu face parte din "activitatea 
lor principală" și că studenții adulți 
trebuie să-și asume întreaga respon-
sabilitate pentru sănătatea lor fizică 
și emoțională. O astfel de atitudine 
oglindește opinia că medicii – spre 
deosebire de instituțiile și sistemele 
de asistență medicală – sunt singurii 
responsabili pentru sănătatea și sta-
rea lor de bine.

Efectul profund al unui comenta-
riu amabil

Este un subiect greu de discutat 
și îmi dau seama că ar putea pro-
voca tristețe și alte emoții negati-
ve. Într-adevăr, o experiență perso-

nală m-a tot îndemnat, de ceva vre-
me, să scriu pe această temă. Pentru 
mulți studenți – de fapt, pentru ori-
care dintre noi – un comentariu bi-
nevoitor, încurajator, din partea 
unui clinician cu rol de model poa-
te avea un efect profund. Aș dori să 
încep o discuție care, așa cum o ara-
tă experiența mea de cadru univer-
sitar, este doar rareori purtată.

Colegii noștri psihiatri ne spun 
de mult timp că a întreba pe cineva 
dacă este deprimat sau se gândește 
la sinucidere nu înseamnă a încura-
ja acea persoană să-și concretizeze 
ideația, în schimb poate fi o inter-
venție simplă și eficientă. Sugestia 
mea este ca, în virtutea responsabi-
lității noastre cetățenești și a celei 
față de viitorii noștri medici, să re-
cunoaștem problema, să o numim și 
să-i găsim o rezolvare ori de câte ori 
este posibil.

Faye Gishen este medic primar și membru 
al conducerii MBBS, UCL Medical School, 
London   
f.gishen@ucl.ac.uk

PERSONAL VIEW    Faye Gishen 
Suicide among medical students 

OPINIE BMJ    Zack Hassan 

Competenţele�digitale�reprezintă�
un�unghi�orb�în�educaţia�
medicală?�

Istoria ne arată adesea importanța 
adoptării progreselor în medicină. 
În secolul 19, de exemplu, chirurgii 
care nu utilizau tehnicile antiseptice 
noi aveau rate mai mari ale infecției 
decât cei care le foloseau. 

În prezent, deși cele mai noi 
metode aplicate în medicină 
provin din domeniul informaticii, 
puțini medici au competențe în 

programare și în multe locuri de 
muncă se așteaptă încă actualizarea 
la Windows 10, ca să nu mai 
amintim de notele sau prescrierile 
electronice. Ceea ce denotă că e 
vorba de o problemă de strategie. 

Medicii trebuie să joace un rol 
mult mai mare în îndrumarea 
progreselor tehnologice și a noilor 
sisteme spre a deveni mai ușor 
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accesibile utilizatorilor, centrate 
pe pacient și eficiente. După cum 
stau lucrurile, însă, o mare parte 
a acestui efort este lăsat în seama 
forțelor comerciale și a celor 
politice. Mă îngrijorează faptul că 
atât profesia cât și pacienții vor 
fi la cheremul acestor forțe până 
când va crește numărul medicilor 
capabili să combine priceperea 
clinică și competențele informatice 
avansate. Este, oare, datoria 
doctorilor să rezolve problema? 
Din motive întemeiate, da. 

Este important ca medicii 
cu experiență îndelungată să 

aprofundeze baza de dovezi a 
intervențiilor pe care le folosesc, 
implicându-se în modelarea lor 
și contribuind la o mai bună 
înțelegere a contextului în care ne 
îngrijim pacienții. Cei din generația 
mea nu vor putea face acest lucru 
dacă nu vom avea aptitudinile 
pentru a înțelege cercetarea 
generată de învățarea automată sau 
nu suntem capabili să manipulăm 
bazele de date mari pe care le-am 
colectat, pentru a vedea dacă merită 
să acordăm atenție și timp unei 
întrebări de studiu.

Profesia medicală pare să fi rămas 
în urma altor sectoare în privința 
cunoștințelor digitale. Restrângerea 
tot mai mare a bugetelor este în 
detrimentul nostru – s-ar putea 
economisi o mulțime de timp și 

de bani prin exploatarea bazelor 
de date mari, prin informatizare 
și învățare automată. Educația 
și specializarea medicală în 
secolul 21 trebuie să stimuleze 
creșterea nivelului de competență 
digitală. În fond, corpul medical 
este cel mai în măsură să înțeleagă 
ce posibilități oferă noua tehnologie 
și să decidă cum pot fi ele transpuse 
în practică.

Zack Hassan este medic rezident anul 1,  
chirurgie colorectală, 
Western General Hospital, Edinburgh

BMJ OPINION    Zack Hassan 
Is digital literacy a blind spot in medical 
education?

Medicina pare să fi rămas în 
urma altor sectoare în privința 
cunoștințelor digitale

ANALIZĂ

Cum�să�identificăm�şi�să�rezolvăm�
problemele�din�centrele�de�

asistenţă�medicală
Personalul din linia întâi este în măsură să identifice deficiențele din asistența medicală, dar pentru 
ca semnalarea acestora să fie eficientă este necesară prezența unui climat organizațional favorabil, 

spun Russell Mannion și Huw Davies

Ancheta independentă din 
cadrul Liverpool Community 
Health NHS Trust (Trustul 
NHS al Sănătății Comunității), 
anunțată în iunie 2019, 
constituie punctul culminant al 
unui proces bine cunoscut. 

Problemele legate de 
îngrijirile medicale sunt 
semnalate și ignorate, 
personalul este denigrat sau 
agresat, situația escaladează 
până la raportarea către 
autoritățile din afară și, în cele 
din urmă – adesea după mai 
mulți ani – se organizează o 
anchetă oficială pentru a afla 
adevărul. 

Lista lungă de de așteptare a 
anchetelor din Marea Britanie 
și din alte țări evidențiază 
rolul de santinelă al 
personalului care "vorbește 
deschis" atunci când observă 
îngrijiri medicale de slabă 
calitate ori riscante.2-4 Dar 
îndemnurile de a "spune 
lucrurilor pe nume" (incluse 
în obligația legală de 
imparțialitate introdusă în 
NHS după anchetele Francis 
în legătură cu deficiențele 
de la Mid Staffordshire NHS 
Trust4, 5) sunt în contradicție cu 
complexitatea și ambiguitatea 
consecințelor pentru personal.

MESAJE�ESENŢIALE

• Cadrele medicale din prima linie sunt 
adesea cele mai în măsură să identifice 
îngrijirile substandard și să alerteze colegii 
și managerii dacă pacienții sunt expuși 
unor riscuri 

• Personalul se poate teme să semnaleze 
probleme legitime și uneori e posibil ca, din 
acest motiv, să fie intimidat și victimizat 

• Managerii trebuie să-și dubleze din 
nou eforturile pentru a crea mediul 
organizațional propice, în care vocile 
din prima linie pot fi auzite și li se poate 
răspunde adecvat 

• Este imperios necesar ca educația la nivel 
de conducere și instruirea liderilor să 
găsească modalități de încurajare
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Pe măsură ce mizele 
cresc, încep să apară și 
să se consolideze scenarii 
contradictorii în jurul unor 
circumstanțe sau evenimente 
ambigui. Se poate ajunge 
rapid la punerea la îndoială 
a motivelor, competențelor 
și chiar a sănătății mintale 
a celor implicați, disputele 
devenind personale și mai greu 

Ambiguitatea

Semnalarea problemelor 
legate de asistența medicală 
poate fi la fel de simplă și la 
ordinea zilei ca observațiile 
sau sugestiile date colegilor în 
timpul acordării îngrijirilor. 
În acest scop pot fi folosite 
comentariile, intervențiile, 
atenționările blânde, umorul 
ori sarcasmul.6 

Dacă nu se obține efectul 
scontat, personalul are 
opțiunea aplicării unor măsuri 
mai ferme, ca discuțiile 
mai tranșante, atragerea 
atenției colegilor de muncă și 
managerilor de linie asupra 
problemelor, consemnarea 
observațiilor critice "la dosar" 
în cadrul sistemelor oficiale 
de contabilitate, evaluare ori 
management al performanței, 
sau căutarea unor planuri de 
acțiuni corective. 

Dacă problema persistă, se 
poate sări peste scara ierarhică 
tradițională pentru a raporta 
situația cuiva cu o funcție 
superioară. Ca o ultimă soluție, 
personalul poate decide să 
"dea în vileag"7 informațiile 
către autoritățile din afara 
organizației (de exemplu, 
cele de reglementare, forurile 
profesionale ori sindicatele), 
reprezentanții politici sau 
mijloacele de informare în 
masă.

Persoanele care semnalează 
existența unor probleme ar tre-
bui să fie felicitate pentru per-
spicacitate și curaj, dar uneori 
observațiile lor nu sunt bine-
venite pentru că atrag aten-
ția fie asupra unor deficiențe 
personale și colective, fie asu-
pra unor probleme și tensiuni 
ce nu pot fi rezolvate. În astfel 
de cazuri, angajații care semna-
lează problemele pot fi perce-
puți ca oponenți ai intereselor 
organizației – prin denigrarea 
serviciilor, deteriorarea relații-
lor interpersonale și distrugerea 
reputațiilor profesionale și or-
ganizaționale. 

de rezolvat. Foarte important, 
concluziile privitoare la 
afectarea siguranței și a 
calității îngrijirilor medicale 
prin deficiențele semnalate 
sunt adesea neclare. În 
sistemele aflate sub presiune 
este complicată diferențierea 
între resursele "suficiente, 
dar tensionate" (de exemplu, 
dotarea cu personal) și alocarea 

Persoanele care 
semnalează existența 
unor probleme ar 
trebui să fie felicitate 
pentru perspicacitate 
și curaj, dar uneori 
observațiile lor nu 
sunt binevenite



– Edi’ia în limba român[ | Nr. 10, 2019 | VOLUM 26 407

unui cuantum de resurse 
"insuficiente și riscante". 
Povestirile locale despre 
"adaptarea la presiune" pot 
împiedica personalul să 
identifice riscul, iar o lipsă a 
standardelor obiective poate 
duce la lărgirea treptată 
a intervalului considerat 
acceptabil.8 

În plus, ar fi o naivitate să 
presupunem că toți cei care 
semnalează deficiențe sunt 
motivați numai și numai de o 
îngrijorare autentică: unii pot 
fi motivați, cel puțin parțial, de 
nemulțumirile de la serviciu 
sau de conflictele personale. 
Acuzațiile pot fi chiar 
răuvoitoare. Important este că 
motivațiile acțiunilor (atât de a 
raporta problemele semnalate 
cât și de a răspunde la ele) 
pot fi parțial obscure, chiar și 
pentru protagoniști. 

În concluzie, a spune 
lucrurilor pe nume este 
un proces complex, ce nu 
implică simpla alegere a uneia 
din două opțiuni existente: 
exprimarea îngrijorării și 
păstrarea tăcerii; iar lipsa de 
transparență a dat naștere 
opiniei peiorative, promovate 
uneori în mass-media, că 
personalul medical e un 
spectator complice, care 
tolerează standardele slabe de 

îngrijiri. Ar fi mai indicat să ne 
concentrăm pe ceea ce poate fi 
făcut pentru a sprijini cadrele 
medicale să vorbească deschis 
și să fie ascultate.

Încurajarea și inhibarea 
exprimării deschise a opiniei 

Unele cercetări sugerează 
că există factori individuali 
relevanți ce pot încuraja 
o exprimare mai clară a 
preocupărilor personalului 
din prima linie, dar sunt 
importanți șu factorii ce țin de 
situație (caseta). Mulți dintre 
aceștia din urmă sunt legați 
de cultura organizațională 
locală,9 în special de prezența 
(sau absența) "siguranței 
psihologice" și de așteptările 
normative cu privire la 
furnizarea și primirea 
feedback-ului. 

Au un rol însemnat și gradul 
de coeziune socială al echipei 
de îngrijiri, atitudinile liderilor 
cu experiență,10 prezența (ori 
absența) ierarhiei în autoritate, 
demarcările profesionale și 
respectul. 

Au o pondere deosebită 
așteptările cu privire la 
răspunsurile din cadrul 
sistemului. O cultură în care 
sunt încurajate transparența, 
participarea și feedback-
ul poate constitui un factor 
stimulator, pe când lipsa de 

reacție sau acțiunea punitivă 
sunt în mod clar inhibitorii. 
În acest sens, așteptările 
legate de exprimarea deschisă 
pot fi greu de desprins din 
cultura managerială mai 
largă privind competența și 
responsabilitatea.

Reorientarea spre ascultare 
şi acţiune

Exprimarea opiniei este doar 
primul pas: problemele trebuie 
să fie și auzite și soluționate. 
Clinicienii mai în vârstă și 
managerii foarte presați de 
responsabilități pot fi reticenți 
față de acceptarea deficiențelor 
și de luarea unor măsuri în 
privința lor, în special atunci 
când sesizările sunt primite de 
la personalul mai tânăr. 

Uneori, problemele 
semnalate nu sunt înregistrate, 
pierzându-se în agitația 
zilnică; alteori sunt notate, 
dar sunt minimalizate sau 
considerate nepotrivite, lipsite 
de importanță ori irelevante. 
Tendința de minimalizare sau 
de evitare a veștilor nedorite 
poate fi accentuată nu numai 
de ierarhiile și specializările 
la locul de muncă, ci și de 
realizările anterioare, de 
prioritățile concomitente 
ori de situațiile de criză 

Factori care influențează exprimarea liberă a opiniei11  
INDIVIDUALI 
Încrederea în propriile cunoștințe Cu cât angajații au mai multă 
încredere în propriul lor raționament, cu atât sunt șanse mai 
mari ca ei să semnaleze îngrijiri de calitate slabă 
Controlul personal Percepția autonomiei la locul de muncă poate 
îmbunătăți probabilitatea exprimării libere a propriei opinii 
Aptitudini de comunicare Abilitatea și încrederea de a vorbi 
cu hotărâre și spirit critic sunt importante pentru exprimarea 
opiniei și pot fi deprinse 
Severitatea riscului (perceput) Percepția riscului potențial 
pentru pacienți este direct proporțională cu probabilitatea 
semnalării lui 
Natura problemelor Unele studii sugerează că medicii sunt 
mai înclinați să semnaleze neajunsurile obișnuite ce amenință 
siguranța pacienților (de exemplu, deficitele de personal și de 
echipamente sau disfuncționalitățile organizaționale) decât 
comportamentul neprofesional al unui coleg sau performanța 
substandard 
Despre eficiența vorbitului deschis Cadrele medicale sunt mai 
înclinate să raporteze problemele atunci când cred că se vor lua 
măsuri ulterior

FACTORI LEGAȚI DE SITUAȚIE 
Contexul național  
Politica guvernului, mediatizarea, 
acțiunile grupurilor de interese, 
codurile etice, recomandările 
susținute de forurile profesionale 
și standardele de îngrijiri așteptate 
de autoritățile de reglementare 
naționale afectează dorința de 
a vorbi deschis și modul în care 
oamenii răspund 
Bazarea pe colegi pentru progresul 
educațional sau profesional  
Poate fi un inhibitor puternic al 
exprimării libere a opiniei 
Culturile și competențele 
administrative și de  
management10 Siguranța că 
organizația va răspunde afectează 
deciziile cu privire la vorbitul 
deschis

Ierarhiile și 
specializări-
le la locul de 
muncă pot 
contribui la 
tendința de 
a minimaliza 
sau de a  
evita veștile 
nedorite
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ce monopolizează atenția 
managementului. În cazuri 
extreme, cei care sesizează 
deficiențele pot fi afectați 
de propriile lor acțiuni, 
concretizate, de exemplu, 
în măsuri disciplinare sau 
în raportarea cazurilor de 
conduită neadecvată către 
forurile profesionale.12 

Încercările de a îmbunătăți 
serviciile vorbind deschis 
despre probleme trebuie să 
aibă în vedere dinamicile 
organizaționale ce opun 
rezistență la semnalarea 
deficiențelor. În organizațiile 
cu un grad ridicat de 
stratificare și ierarhizare, cum 
sunt majoritatea unităților de 
îngrijiri medicale, starea de 
fapt și diferențele de putere 
dintre diversele grupuri 
profesionale și ocupaționale 
(de pildă, dintre asistentele 
medicale și doctori, sau 
dintre personalul din linia 
întâi și manageri) sunt o parte 
esențială a sistemului. În plus, 
așa cum acțiunile celor care 
semnalează deficiențe pot fi 
complexe, cu motivații diverse, 
ambigue ori contestate, la 
fel pot fi și răspunsurile 
autorităților (din organizație și 
din afara ei). 

Dacă refuzul de-a asculta și 
rezistența la schimbare sunt 
reacții obișnuite, răspunsurile 
pozitive includ deschiderea 
față de continuarea 
investigațiilor, schimbarea 
atitudinilor, precum și 
înțelegerea și acțiunile directe 
ce susțin schimbarea benefică. 
Este esențial să se înțeleagă 
cum pot fi încurajate asemenea 
acțiuni pozitive. 

Se știe că e nevoie de curaj 
pentru a vorbi deschis, dar 
mai puțin evident este că tot 
de curaj e nevoie și pentru a 
accepta faptul că problemele 
semnalate merită atenție. 
Atunci când recunosc nevoia 
de schimbare, managerii 
își asumă responsibilitatea 
acțiunii. Aceasta poate 

presupune confruntarea 
colegilor, schimbarea 
procedurilor de rutină, 
redirecționarea resurselor 
și informarea autorităților 
superioare, cu toate riscurile și 
expunerea implicate. 

Sunt expuși riscului de "a 
trage în mesager" și cei abilitați 
să comunice deficiențele 
semnalate de personalul din 
prima linie către alte părți ale 
sistemului, așa că susținerea 
"curajului ascultătorului" și 
protecția celor care transmit 
mesaje nedorite pot fi la fel de 
importante ca sprijinirea cu 
prioritate a opțiunii de a vorbi 
deschis. 

Un studiu al managerilor 
cu experiență a identificat 
două mari categorii de 
comportament, denumite 
de către autori "detectarea 
problemei" și "căutarea 
confortului."13 Prima 
presupune urmărirea asiduă a 
problemelor și a deficiențelor, 
folosind o multitudine de date 
reale și digitale. În schimb, 
pentru confortul personal sunt 
suficiente garanțiile, date de 
surse limitate, că sistemele 
se conformează standardelor 

de reglementare și că totul 
este în regulă. Managerii 
care urmăresc cu precădere 
confortul pot ajunge să se 
detașeze de problemele 
semnalate de personalul din 
prima linie. În plus, din cauza 
luării unor decizii părtinitoare 
în grup și în echipă, precum 
afilierea la un grup puternic 
și gândirea colectivă, cadrele 
medicale pot fi mai puțin 
dispuse să recepționeze 
semnale cu privire la 
nerespectarea normelor de 
siguranță și să reacționeze la 
ele.14

Încurajarea oamenilor 
de a fi receptivi, sprijinirea 
acțiunilor curajoase prin 
politici protectoare și opoziția 
față de factorii declanșatori 
ai închistării și autoconsolării 
pot susține un răspuns eficient 
la problemele semnalate de 
personalul din prima linie. 
Esențială este crearea unui 
spațiu favorabil pentru un 
dialog caracterizat de implicare 
și interes.15

Agenda pozitivă 

Este important să fie 
recunoscută diversitatea în 
disponibilitatea angajaților din 
prima linie de a vorbi deschis 
despre probleme, dar și în cea 
a factorilor organizaționali de-a 
asculta. Figura (stânga) arată 
cum poate această diversitate 
să genereze atitudini diferite. 
Organizațiile medicale se 
află prea frecvent în cadranul 
din stânga de jos al figurii, 
în care personalul nu este 
dispus să vorbească deschis, 
iar cei cu mai multă putere 
în organizație nu doresc să 
audă mesaje supărătoare. O 
asemenea dinamică are o mare 
capacitate de autoîntreținere. 

În organizațiile în care 
semnalarea problemelor 
a fost încurajată sau chiar 
obligatorie (ca în NHS), cei 
care își exprimă opinia pot 
fi vulnerabili, iar vorbitul 

Încurajarea 
vorbitului 
deschis

Deschiderea 
organizației 
spre vocile 

celor din prima 
linie

Voci 
vulnerabile

Descurajarea 
vorbitului 
deschis 

Rezistența 
organizației 
la vocile din 
prima linie

Învățarea 
adecvată

Forța de 
muncă 

detașată

Complicitatea 
în tăcere

Dinamica 
vorbitului deschis 
și a ascultatului 
în organizațiile 
medicale. 
Obiectivul trebuie 
să fie trecerea 
la o organizație 
orientată efectiv 
spre învățare, cu  
o cultură deschisă

Trecerea la 
o dinamică 
onestă de  
învățare  
locală ar  
trebui să 
constituie 
un obiectiv 
pe termen 
mai lung al 
manage-
mentului  
politic și 
operațional



– Edi’ia în limba român[ | Nr. 10, 2019 | VOLUM 26 409

deschis nu are șanse să se 
mențină dacă nu se schimbă 
și dinamica organizațională 
locală. 

Conducerea politică și 
operațională ar trebui să aibă 
ca obiectiv pe termen mai 
lung trecerea la o dinamică 
onestă de învățare locală, ce 
nu ar mai implica utilizarea 
unor măsuri de protecție 
legale. Rămâne de văzut dacă 
apărarea libertății de a vorbi 
în cadrul NHS va schimba 
dinamicile înrădăcinate 
pe care le-am descris. De 
curând, în SUA, activitatea 
exploratorie ce viza susținerea 
unei astfel de tranziții a folosit 

interviurile confidențiale 
pentru a identifica motivele 
reticenței personalului de 
a vorbi deschis, urmate de 
intervenții adaptate pentru 
încurajarea exprimării opiniei 
și asigurarea capacității locale 
de a purta conversații dificile.16 
Astfel de strategii sunt foarte 
promițătoare, dar trebuie să 
fie dezvoltate și verificare în 
continuare.11

Pe scurt, exprimarea opiniei 
nu poate fi doar impusă prin 
dictat politic ori garantată 
printr-o schimbare a legislației, 
deși ambele pot avea roluri 
importante în susținerea ei. 
Este necesară reforma tuturor 

părților componente ale 
sistemului, dar de maximă 
importanță este încurajarea și 
mai fermă a diverselor voci din 
prima linie și acordarea unui 
sprijin managerial susținut 
pentru a li se oferi un răspuns 
eficient.

Russell Mannion, profesor,  
Health Services Management Centre, 
University of Birmingham 
r.mannion@bham.ac.uk 

Huw Davies, profesor,  
School of Management,  
University of St Andrews, Fife 

ANALYSIS

How to raise and respond to concerns in 
healthcare settings 
A se cita: BMJ 2019;366:l4944

ASIGURAREA DE SĂNĂTATE CU CARACTER UNIVERSAL

Schimbările�climatice�ameninţă�
realizarea,�pentru�toată�lumea,�a�
unei�asistenţe�medicale�eficiente�
Reducerea la minimum a riscurilor pentru sănătate ale încălzirii globale și optimizarea asigurării de 
sănătate cu caracter universal sunt obiective ce vor fi îndeplinite numai dacă vor fi integrate într-un 
program și dacă vor fi găsite soluții adecvate, afirmă Renee Salas și Ashish Jha

Obiectivele de dezvoltare durabilă 
(ODD) vizează multe aspecte 
ale bunăstării umane; ele sunt 
interconectate și, aparent, unele ar 
putea să creeze tensiuni.1 Aceste 
conexiuni sunt în mod special 
evidente în cazul asigurării de 
sănătate cu caracter universal 
(universal health coverage – 
UHC), ce va fi categoric mai 
greu de realizat dacă nu se 
iau măsuri în privința climei. 
Schimbările climatice amenință 
principiile fundamentale ale UHC; 
regiunile cele mai vulnerabile la 
modificarea climei se confruntă cu 
cele mai mari dificultăți în calea 
introducerii UHC. 

MESAJE�ESENŢIALE

• Schimbările climatice amenință să submineze realizarea asistenței medicale 
universale (UHC) prin efectele negative asupra sănătății și perturbarea funcționării 
sistemului medical

• Programele de combatere a schimbărilor climatice și cele pentru introducerea UHC 
se susțin între ele, având obiectivul comun de a îmbunătăți sănătatea și de a furniza 
îngrijiri medicale într-o manieră echitabilă 

• Multe dintre regiunile lumii cu cea mai mare vulnerabilitate la schimbările climatice 
au și cea mai mică rază de acoperire în privința UHC; ele vor avea cel mai mult de 
câștigat prin aplicarea unei strategii integrate

• Planurile de introducere a UHC ar trebui să includă o mai bună înțelegere a 
schimbărilor, utilizarea unor scheme financiare care să țină cont de climă și măsuri 
pentru atenuarea gazelor de seră 

• Ele ar trebui să facă eforturi pentru adaptarea la climă pe baza dovezilor, în vederea 
protecției sănătății și a dezvoltării prioritare a rezistenței sistemului medical la 
schimbările climatice 
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Țările membre ONU au fost de 
acord să se ajungă la UHC până 
în 2030, ceea ce implică un acces 
optim la serviciile esențiale, de 
bună calitate, la costuri suportabile.2 
Acest obiectiv nu presupune doar 
furnizarea "acoperirii" și are trei 
componente principale obligatorii: 
accessibilitatea, acceptabilitatea 
prețurilor și calitatea, în măsură 
să îmbunătățească rezultatele la 
nivelul stării de sănătate. Deși 
asigurarea a crescut pe plan global, 
numai 22 de țări au în prezent un 
indice de "asigurare mare".2

Organizația Mondială a Sănătății 
(OMS) estimează că schimbările 
climatice vor provoca, până în 
2030, un plus de 250 000 de decese 
pe an, dacă se iau în calcul numai 
cinci modalități de expunere 
(subnutriția, malaria, boala diareică, 
febra Dengue și căldura).4

Avem încă multe de aflat despre 
modul în care schimbarea climei 
afectează sănătatea, dar știm că 
aceasta va avea numeroase efecte 
directe și indirecte, incluzând 
un nivel ridicat al morbidității 
legate de căldură, subnutriție, boli 
transmise prin apă și alimente, 
probleme de sănătate mintală.5 
Arderea combustibililor fosili este 
cea mai mare sursă globală de 
gaze de seră,6, 7 iar poluarea aerului 
generată de acestea determină, 
anual, un plus de șapte milioane 
de decese.6 Efectele schimbărilor 
climatice asupra sănătății sunt 
ample, însă mai pot fi atenuate dacă 
acționăm acum.

Cum amenință schimbările 
climatice UHC 
Introducerea unei UHC 
eficiente este dificilă chiar și fără 

schimbarea climei,8 dar aceasta 
este o "meta-problemă" care 
generează turbulențe puternice, 
îngreuind accesul la îngrijiri cu 
costuri convenabile și de bună 
calitate (fig. 1). Schimbările 
climatice amenință UHC prin cinci 
modalități esențiale.

Schimbările în poverile bolilor  
(tipul și distribuția) 
Efectele schimbării climei vor 
interacționa cu alte forțe ce 
afectează sănătatea (caseta 1). 
Bolile netransmisibile au fost 
responsabile de 71% din totalul 
deceselor înregistrate în întreaga 
lume în 2016, iar trei dintre cauzele 
principale (bolile cardiovasculare, 
cele respiratorii cronice și diabetul) 
sunt exacerbate de schimbarea 
climei, ca și problemele de sănătate 
mintală.5-11 

Poverile bolilor au adus alte 
obstacole în calea realizării 
UHC prin creșterea utilizării 
globale a asistenței medicale și a 
costurilor acesteia.12 Pe măsură ce 
programele de UHC încearcă să 
definească serviciile esențiale 
pe care le vor acoperi și să 
construiască modele financiare 
pentru costurile lor, aceste poveri 
noi, tot mai mari, vor face și mai 
dificilă crearea unei asigurări 

corespunzătoare. În plus, va fi 
necesar ca strategiile folosite 
de politicieni pentru stabilirea 
priorităților în deciziile cu privire la 
asigurare să fie actualizate, pentru 
a reflecta schimbările ce au loc în 
privința poverii bolilor.

Dislocarea și migrația  
populației 
Se preconizează că, în 
2050, numărul persoanelor 
dislocate va ajunge la 143 de 
milioane în doar trei regiuni 
ale lumii (America Latină, 
Africa subsahariană și Asia de Sud), 
într-o oarecare măsură ca urmare 
a schimbărilor climatice.21 Este 
destul de problematică asigurarea 
accesului la un set cuprinzător de 
servicii de bună calitate al unei 
populații în mare parte staționară; 
furnizarea UHC unei populații 
migratoare este în mod substanțial 
mai dificilă.

Populațiile dislocate au nevoi 
legate de sănătate distincte, având 
rate diferite ale bolilor, probleme de 
sănătate mintale și boli noi. Influxul 
de populație poate prezenta o 
provocare pentru sistemele de 
sănătate – în special în regiunile 
fără asigurare sau cu asigurare mică 
– care fac eforturi pentru a gestiona 
numărul crescut de pacienți și 
pentru a le oferi îngrijiri ținând cont 
de diferențele culturale.

Sărăcia tot mai extinsă 
Banca Mondială estimează că, 
până în 2030, schimbarea climei 
va împinge spre sărăcie un plus de 
100 de milioane de oameni, prin 
factori ca pierderea proprietății, 
creșterea poverilor pentru sănătate 
și scăderea randamentului culturilor 

Fig. 1 | Cum periclitează schimbările climatice introducerea asigurării de sănătate cu caracter universal

Concentrații mai mari ale gazelor de seră

Schimbările climatice Pericole Asigurarea de sănătate cu 
caracter universal 

Schimbări în privința poverii bolilor

Dislocarea și migrația populației 

Perturbarea infrastructurii din asistența medicală  
și a furnizării îngrijirilor 

Accentuarea sărăciei

Perturbarea și deficitul forței de muncă

Accesibilitate

Calitate

Costuri rezonabile

Creșterea temperaturii și valurile de căldură

Intensificarea fenomenelor de vreme extremă

Creșterea nivelului mărilor
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agricole.24 Populațiile mai sărace 
sunt în mod special vulnerabile la 
pericolele generate de schimbarea 
climei, ce agravează problemele 
sociale și politice existente, ducând 
la crearea unui ciclu în care 
oamenii rămân captivi. 

Înrăutățirea stării de sărăcie 
va contribui la creșterea poverii 
bolilor și a tensiunii în sistemele 
de asistență medicală, afectând 
bugetele guvernelor în țările care 
încearcă să ofere îngrijiri accesibile 
la costuri rezonabile.

Disfuncționalități ale  
infrastructurii și ale furnizării 
serviciilor medicale 
Fenomenele de vreme extremă 
legate de schimbarea climei, ca 
uraganele și inundațiile mai intense, 
pot provoca avarii structurale ori 
întreruperi ale curentului electric 
în cadrul unităților medicale; chiar 
și cele neavariate pot fi afectate 
de perturbarea aprovizionării – 
din cauza unor disfuncționalități 
în fabricație sau transport ori ca 
urmare a creșterii cererii – și de 
crize ulterioare ale resurselor.

Avarierea infrastructurii limitează 
capacitatea unității de a furniza 

servicii esențiale, de bună calitate. E 
posibil ca oamenii să nu aibă acces 
la asistența medicală din cauza 
dificultăților de transport, provocate 
de distrugeri ale drumurilor sau 
de indisponibilitatea serviciilor 
de urgență. Sistemele pot avea 
dificultăți în ceea ce privește 
menținerea sănătății publice și a 
strategiilor preventive (de exemplu, 
supravegherea pericolelor ce pot 
apărea). Foarte probabil, astfel 
de obstacole generează costuri 
suplimentare, ce  împovărează 
sistemele medicale.

Perturbarea și deficitul forței de 
muncă din domeniul medical 
În întreaga lume s-a ajuns la un 
deficit al personalului medical 
bine pregătit și la o proastă 
distribuție a acestuia.30 După 
toate probabilitățile, situația 
va fi agravată de schimbarea 
climei, forța de muncă fiind și ea 
afectată de forțele ce determină 
migrația. În multe unități medicale, 
calitatea îngrijirilor este slabă, 
fiind înregistrată o frecvență 
mare a diagnosticelor greșite și a 
tratamentelor necorespunzătoare, 
probabil pe fondul pregătirii 
deficitare.31 Așa cum se arată 
în caseta 2, s-ar putea ca forța 
de muncă să fie în continuare Înrăutățirea stării de sărăcie 

va accentua tensiunile 
din cadrul sistemelor de 
asistență medicală și va 
împovăra bugetele guvernelor 
care încearcă să furnizeze 
îngrijiri accesibile, cu 
costuri rezonabile

Caseta 1 | Efectele schimbărilor climatice 
asupra poverii bolilor
BOLILE NETRANSMISIBILE
• O mărire a temperaturii cu 1°C este asociată 

cu o creștere cu 3,4% a mortalității cardio-
vasculare, cu 3,6% a mortalității respiratorii 
și cu 1,4% a celei cerebrovasculare13 

• Temperaturile ridicate sunt asociate cu o 
creștere cu 6% a spitalizărilor pentru boala 
arterială coronariană;14 și evenimentele car-
diovasculare sunt asociate cu expunerea 
la poluarea aerului – de pildă, produsele 
secundare ale arderii combustibililor fosili 
[de exemplu, particulele fine în suspensie 
(PM2,5)] și ozonul – amplificate de modifi-
carea temperaturii15

• Temperaturile mai mari, creșterea inten-
sității incendiilor, sezoanele de alergii la 
polen mai severe, prelungite, și poluarea 
aerului cu ozon și PM2,5 accentuează povara 
bolilor respiratorii6, 15 

• Datele inițiale au arătat că incidența 
diabetului crește cu 0,314 la 1 000 de 
persoane pentru fiecare augmentare cu 1°C 
a temperaturii,9 dar pentru confirmare sunt 
necesare mai multe cercetări  

• Vremea extremă, strămutarea forțată 
și violența pot precipita problemele de 
sănătate mintală; căldura extremă poate 
exacerba bolile existente11 

• Boala renală cronică de origine necunoscu-
tă a fost asociată cu creșterea stresului 
prin căldură în multe regiuni, în special în 
comunitățile agricole16 

BOLILE INFECȚIOASE 
• Capacitatea vectorială de transmitere a 

malariei a crescut cu peste 20% în Africa 
din 1950.3 OMS preconizează că, în viitor, 
mortalitatea va fi mult mai mare ca urmare 
a creșterii incidenței malariei în regiunile 
centrale și estice ale Africii subsahariene, 
pe fondul schimbărilor de climă4 

• Capacitatea vectorială de transmitere 
a febrei dengue a depășit cu 7,8-9,6%3 
nivelul celei din anii '50 

• Temperaturile mai mari sunt asociate cu 
bolile transmise prin alimente, precum 
salmoneloza17 

• O creștere cu 1°C poate duce la o creștere 
cu 0,8-2,1% a bolii mână-picior-gură18 

ACCIDENTELE DE MUNCĂ 
• La temperaturi mai ridicate, riscul de pro-

ducere al accidentelor de muncă și al bolilor 
profesionale se accentuează atât în rândul 
muncitorilor care lucrează în interior cât și 
al celor care lucreaz în aer liber19 

• Muncitorii cu activități în exteriorul incin-
telor au un risc mai mare de boli legate de 
căldură, pe măsură ce valurile de căldură 
devin mai frecvente și durează mai mult20

Caseta 2 | Efectele schimbărilor climatice asupra sănătății forței de muncă 

Sănătatea influențată de climă și problemele 
legate de deplasări
Personalul din asistența medicală ar putea 
furniza servicii de calitate mai slabă dacă 
au un deficit al funcției cognitive din cauza 
schimbărilor climatice (căldură extremă,32 
deficiențe nutriționale și boli infecțioase). 
Căldura are un impact deosebit atunci când 
fie aerul condiționat este permanent sau 
frecvent indisponibil, fie apa este insufi-
cientă. Personalul medical se poate confrunta 
și cu dificultatea de a se prezenta la serviciu 
în timpul fenomenelor de vreme extremă – de 
exemplu, atunci când drumurile sunt avariate 
de inundații. 

Schimbările climatice și deficiențele în 
cunoștințele medicale 
Schimbările climatice modifică poverile bo-
lilor existente pe diverse căi. Deși o proporție 
tot mai mare a personalului recunoaște că 
modificările climei au un impact negativ 
asupra sănătății, există lacune în înțelegerea 
detaliilor.33, 34 În China, doar 19% dintre cei 
care lucrează în domeniul controlului bolilor 
au înțeles că oamenii săraci au un risc mai 
mare de a prezenta probleme de sănătate 
asociate schimbărilor climatice. În plus, 
numai o treime au dovedit o bună înțelegere 
a modului în care schimbările climatice afec-
tează transmiterea bolilor infecțioase.34
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afectată prin efectele cognitive ale 
schimbării climei și deficiențele 
de cunoaștere, provocând mari 
probleme în zonele și-așa private de 
o pregătire profesională adecvată. 

Forța de muncă constituie 
unul dintre cei mai importanți 
factori ai UHC – atât prin 
disponibilitatea furnizorului cât și 
prin calitatea îngrijirilor pe care 
le oferă. Deficitele provocate 
de redistribuirea geografică a 
furnizorilor pot împiedica accesul 
la asistența medicală, în timp ce 
pregătirea necorespunzătoare 
poate conduce la greșeli de 
diagnostic, la o supraveghere 
ineficientă a bolii și, în final, la 
prejudicierea pacienților.

Țări vulnerabile 
Țările cele mai vulnerabile la 
schimbările climatice35 sunt, 
adesea, cele care se confruntă cu 
cele mai mari bariere în calea 
introducerii UHC (fig. 2), fapt deloc 
surprinzător, ambele probleme fiind 
legate de puterea economică și de 
disponibilitatea resurselor.

Din cauza dificultăților unice pe 
care le întâmplină, aceste regiuni 
au, totuși, uriașa posibilitate a 
unnei abordări mai integrate a 
programelor proprii. Nu va fi însă 
ușor: date fiind restricțiile legate 
de finanțarea asistenței medicale, 
combaterea schimbărilor climatice 
ar putea părea imposibilă pentru 
multe dintre aceste țări. Aplicarea 
și optimizarea UHC este, totuși, 
o strategie esențială pentru a 
minimaliza povara schimbării 
climei asupra sănătății și probabil 
că, pe termen lung, va implica 
beneficii financiare.

Soluții integrate 
Țările lumii au făcut pași importanți 
în direcția combaterii modificărilor 
climatice prin Acordul de la Paris, 
care a fost desemnat de OMS 
drept "cel mai puternic acord 
pentru sănătate din acest secol" 
și care subliniază beneficiile 
atenuării schimbărilor de climă 
pentru sănătate și dezvoltare.6 
Liderii mondiali pot și trebuie să 
includă pericolele legate de climă 

atunci când iau în considerare 
introducerea UHC (caseta 3).

Concluzii 
Ne aflăm într-un punct important, 
în care sănătatea națiunilor în 
viitoarele decenii va depinde 
de măsurile – sau lipsa acțiunii 

– privitoare la intersecția dintre 
consecințele schimbărilor climatice 
și UHC. Estimările arată că avem la 
dispoziție aproximativ un deceniu 
pentru a reduce emisiile gazelor 
de seră, astfel încât să putem evita 
cele mai catastrofale efecte pentru 
sănătate.40

Caseta 3 | Soluții ce abordează atât asigurarea de sănătate cu caracter universal cât 
și schimbările climatice 

O înțelegere mai bună și programe integrate 
• Înțelegerea modului în care oamenii folosesc asistența medicală pentru boli influențate de 

climă și determinarea efectului pe care îl au modelele de UHC în acest caz 
• Adunarea experților din toate sectoarele (ca în strategia One Health) și crearea unui plan de 

rezolvarea a problemelor în colaborare 
• Crearea de indicatori comuni care să urmărească ambele obiective de dezvoltare (SDG) 

Scheme financiare noi 
• Folosirea unui preț al carbonului care să includă costurile medicale generate de schimbările 

climatice
• Finanțarea UHC din eliminarea subvențiilor pentru combustibilii fosili37 și taxarea carbonului 

Atenuarea schimbărilor climatice

• Axarea tranziției spre energia regenerabilă pe beneficiile anticipate pentru sănătate și 
furnizarea echitabilă a serviciilor medicale 

• Asigurarea tranziției urgente și extensive la energia regenerabilă în unitățile de asistență 
medicală, cu sprijinul cadrelor medicale și al liderilor politici 

• Cesiuni substanțiale din partea companiilor de combustibil fosil către numeroase sectoare, 
în special al asistenței medicale

Adaptarea la schimbările climatice 
• O strategie bazată pe date pentru a-i identifica persoanele cele mai vulnerabile la 

expunerea la căldură dintr-un oraș, a modului în care accesează asistența medicală și în 
care infrastructura din domeniul sănătății publice poate să-i protejeze cel mai bine prin 
intervenții de adaptare 

• Transpunerea datelor în sisteme eficiente de supraveghere și comunicarea eficientă peste 
granițe a problemelor de sănătate care apar 

• Instruirea personalului medical pentru dezvoltarea de aptitudini dincolo de limitele actuale 
ale specialității, precum pregătirea pentru dezastre a celor care lucrează în spitale și 
cunoștințe despre pericolele ce pot fi generate de modificările climei, ca, de exemplu, noul 
mod de răspândire al bolilor infecțioase 

Rezistența sistemului de sănătate 
• Cartografierea riscurilor climatice, precum inundațiile și alte fenomene de vreme extremă, 

pentru regiunile ce folosesc modele diferite ale climatului viitor (de pildă, de la moderat la 
sever) 

• Reproiectarea unităților (de exemplu, pentru protecția împotriva inundațiilor), relocarea de 
generatoare (de pildă, amplasarea pe acoperiș) și implicarea comunității medicale locale 
(coordonarea între spitale) 

• Crearea de stimulente pentru plasarea strategică geografică a forței de muncă sanitare și 
folosirea tehnologiilor medicale, cum sunt, de pildă, modelele predictive de personal și 
telemedicina
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Factorii de decizie din întreaga 
lume, care vizează îmbunătățirea să-
nătății și a calității vieții tuturor oa-
menilor, nu trebuie să omită efectele 
schimbărilor climatice asupra pove-
rii bolilor și la nivelul infrastructurii 
asistenței medicale. Numai prin ac-

țiuni curajoase, inovatoare și trans-
disciplinare putem să combatem di-
ficultățile complexe, fără precedent, 
și să asigurăm o lume mai sănătoasă 
pentru generațiile viitoare.

Renee N Salas, cadru universitar afiliat 
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Harvard Global Health Institute,  
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Fig. 2 | Harta globală a vulnerabilității la schimbările climatice. Această hartă folosește datele despre vulnerabilitatea la schimbările 
climatice de la Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) Country Index,35 bazate pe indicatori ai capacității de adaptare, 
sensibilității și expunerii, incluzând sănătatea, hrana, ecosistemele, habitatul, apa și infrastructura. Țările sunt clasificate prin 
chintile. B: Harta globală a asigurării de sănătate cu caracter universal. Aceasta folosește indexul asigurării de sănătate cu 
caracter universal al datelor referitoare la acoperirea serviciilor esențiale de la OMS,36 ce se bazează pe indicatori pentru sănătatea 
reproductivă, sănătatea mamei/nou-născutului/copilului, boli infecțioase, boli netransmisibile, capacitatea serviciului și acces. 
Țările sunt clasificate în funcție de chintile.
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CULOAREA PRIMARĂ  Helen Salisbury 

Importanţa�cafelei�
Pe vremea când eram un medic generalist 
proaspăt calificat în căutarea unui cabinet medical 
unde să mă simt ca acasă, una dintre întrebările pe care 
obișnuiam să le pun era: "Când și unde vă întâlniți 
pentru pauza de cafea?" Evident, cafeaua nu este decât 
un pretext – ar putea fi ceai, apă – important este 
să ai timp și spațiu pentru socializare. Răspunsul la 
întrebarea mea era adesea relevant în privința relațiilor 
interumane de la serviciu: era un mediu prielnic, unde 
doctorii se simțeau bine unul în compania celuilalt, sau 
unul în care fiecare rămânea închis în propriul cabinet, 
lucrând în aceeași clădire, dar fără nicio legătură cu 
colegii? 

O pauză de cafea are mai multe scopuri, în afară 
de simpla susținere fizică (cu toate că și aceasta 
este importantă). Este o șansă de a beneficia de 
competența colegilor în privința unui rezultat pe care 
nu-l înțelegi, de a întreba ce e de făcut mai departe 
într-un caz dificil sau de a informa echipa despre 
progresul unui pacient comun. Pentru medicii rezidenți 
și studenți este nu un bun exemplu al modului în care 
colegii pot colabora între ei, fără rețineri în ceea ce 
privește recunoașterea limitelor priceperii individuale 
și solicitarea de sprijin; totodată, le oferă un spațiu 
neprotocolar, unde pot pune întrebări de natură clinică 
ori practică. 

Pe lângă colaborarea clinică, pauza de cafea 
constituie un prilej de cunoaștere reciprocă, vorbind 
despre viață, sărbători, familie și chestiuni de interes 
în afara serviciului. Prieteniile legate la o cafea sunt 
utile atunci când apar disensiuni, inevitabile în 
orice organizație. Este mult mai ușor să dezbatem o 
problemă atunci când ne cunoaștem bine între noi. 
Dacă avem încredere unii în alții ne permitem să nu 
fim de acord la întâlniri, să ne contrazicem și să luăm 
în final cele mai bune decizii, nestânjeniți de teama 
că diferențele de opinie ne-ar putea afecta relația la 
serviciu. 

Cu toate că știam toate acestea în teorie, mulți ani 
nu am avut pauze de cafea la cabinetul nostru – în 
parte, din cauza lipsei de spațiu (chiar am transformat o 
toaletă în cameră de consultații pentru rezidenți), fiind 
un cabinet mic, împărțit în două sedii. Acum ne-am 
dezvoltat și avem mai mult loc, dar mai aud argumente 
și scuze de genul: "E prea mult de lucru... ziua mea este 
și-așa destul de lungă, iar dacă mai stau și la cafea o să 
ajung și mai târziu acasă." 

Oricum, obiceiurile se schimbă treptat și la cabinetul 
nostru, așa că am început să integrăm rutina pauzei de 
cafea. Suntem acolo pentru a le fi de folos pacienților 

noștri la capacitate maximă, dar trebuie să avem grijă 
și de noi – să ne oprim măcar o dată pe zi pentru a ne 
trage sufletul, a ne relaxa și a bea împreună o ceașcă de 
ceva. 

Fără o asemenea posibilitate de a ne prețui și a ne 
sprijini unii pe alții, riscul de-a ajunge la starea de 
epuizare crește, ceea ce periclitează atât propria noastră 
siguranță cât și pe cea a pacienților.

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

PRIMARY COLOUR  Helen Salisbury 
The importance of coffee
A se cita: BMJ 2019;366:l5519
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CONSULTAŢIA DE 10 MINUTE  

Vertij acut 
Diego Kaski,1 Kiran Agarwal,2 Louisa Murdin3

Evaluarea unui pacient cu vertij pune 
probleme clinicianului diagnostician, în 
special în unitățile de boli acute, unde 
simptomele pot fi extrem de debilitante.1 
Forma de vertij cea mai frecventă, vertijul 
paroxistic pozițional benign (VPPB), poate fi 
diagnosticată și adesea tratată cu succes chiar 
în timpul consultației. Articolul de față descrie 
o strategie de evaluare rapidă a pacienților 
cu vertij acut, în vederea identificării 
diagnosticului probabil și orientării 
tratamentului inițial. 

Ce aspecte trebuie să fie avute în vedere

Istoricul 
Dacă pacienții acuză o stare de amețeală, 
rugați-i să vă descrie simptomul: vertijul 
este o senzație de mișcare falsă a lumii 
înconjurătoare sau o senzație internă de 
mișcare, înclinare ori dezorientare spațială.2 
Trăsăturile clinice ale cauzelor vertijului acut 
sunt prezentate în infografic. 

Severitatea și intensitatea vertijului și 
anxietății pe care o provoacă îngreuiază, 
de multe ori, conturarea unui tablou clar al 
experienței pacienților. Persoanele cu vertij 
acut tind să aibă anxietate din cauza legăturii 
fiziologice dintre stimulii vestibulari, sistemul 
nervos autonom și structurile limbice, care 
determină un răspuns de tip "luptă sau fugi". 
Nivelul ridicat de anxietate este un factor 
predictiv negativ al recuperării pe termen lung 
după vertijul acut.1 

Vertijul poate fi de origine periferică (urechea 
internă, nervul vestibular) ori centrală (trunchi 
cerebral, creier, cerebel). Episoadele scurte (sub 
un minut) de vertij au mai probabil o cauză 
periferică, de obicei VPPB, în special dacă 
sunt declanșate de mișcările capului. Oricum, 
mișcările capului pot înrăutăți vertijul de orice 
cauză.6 La fel, e posibil ca severitatea vertijului 

CE�TREBUIE�SĂ ŞTIŢI 

• Vertijul pozițional paroxistic benign (VPPB) poate fi diagnosticat 
rapid în timpul consultației prin folosirea manevrei Dix-Hallpike. 
VPPB ar trebui să fie tratat cu ajutorul unei manevre de 
repoziționare, nu cu medicație 

• Nu mai sunt recomandate restricțiile posturale după manevrele de 
repoziționare 

• Trimiteți urgent la un consult de specialitate, cu suspiciune de 
accident vascular, pacienții care au simptome și semne neurologice 
asociate sau vertij continuu prelungit și factori de risc vascular 

1National Hospital for Neurology and Neurosurgery, London 
2Eastwick Park Medical Practice, Surrey 
3Ear, Nose and Throat Department, Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, 
Guy’s Hospital, London 
Coresponden’a la: L Murdin  
Louisa.Murdin@gstt.nhs.uk 
Prezentul articol face parte dintr-o serie de articole ocazionale ce abordează 
problemele întâlnite frecvent în asistența primară. BMJ încurajează contribuțiile 
din partea medicilor generaliști.

educaţie

O femeie în vârstă de 56 de ani se prezintă la medicul ei de familie, 
descriind senzația că i se învârte capul. Are greață asociată, dar nu 
vărsături. Este capabilă să meargă fără ajutor, dar se simte foarte 
nesigură pe picioare.



        – Edi’ia în limba român[ | Nr. 10, 2019 | VOLUM 26416

continuu prelungit (>24 de ore) și cu 
minimum un factor de risc vascular (vârsta 
>60 de ani, hipertensiune, diabet, fumat, 
obezitate).11, 12 Simptomele sau semnele 
neurologice centrale de accident vascular 
asociate (care ar trebui avute în vedere la toți 
pacienții) sunt descrise în infografic.

Manevra Epley și gestionarea VPPB
Manevra Epley este un tratament eficient 
pentru bolnavii cu VPPB confirmat printr-o 
manevră Dix-Hallpike pozitivă. Este o 
manevră terapeutică de repoziționare în 
cinci etape, ce rearanjează cristalele otolite 
responsabile de VPPB (video, bmj.com). 
Comparativ cu absența tratamentului, în 
unitățile specializate manevra Epley are un 
raport al probabilităților de 5,1 (interval de 
încredere 95% 2,3-11,4) pentru conversia unui 
test Dix-Hallpike pozitiv într-unul negativ.2 Un 
recent studiu clinic multicentric, randomizat, 
controlat, efectuat în asistența primară, a 
găsit o reducere a vertijului la subiecții cu 
nistagmus inițial la testul Dix-Hallpike, care 
s-a meținut la controale până la un an.13 

La pacienții în cazul cărora tratamentul 
VPPB a fost eficient, simptomele ar trebui 
să dispară complet după 24-48 de ore. Nu 
mai sunt recomandate restricțiile posturale 
postprocedurale după o manevră de 
repoziționare (de exemplu, purtarea unui guler 
moale sau dormitul în poziție verticală).14 La 
cei cu episoade recurente persistente poate fi 
necesară repetarea manevrei.

Medicația nu are niciun rol în tratamentul 
VPPB.14 Nu recomandăm în mod regulat 
exercițiile Brandt-Daroff, ce implică mișcări 

să nu ajute la diferențierea cauzelor centrale de 
cele periferice.

Examinarea 
Evaluați mersul și efectuați un examen 
neurologic, incluzând o evaluare a auzului la 
marginea patului. În infografic este prezentată 
o strategie simplă de examinare. 

Recomandăm luarea în considerare 
a efectuării manevrei Dix-Hallpike la 
toți pacienții care se prezintă cu vertij, 
amețeală, căderi sau dezechilibru. Manevra 
Dix-Hallpike este o tehnică de diagnostic 
pozițional ce durează doar un minut (video, 
bmj.com). Este singura modalitate de a pune 
un diagnostic definitiv de VPPB, o afecțiune 
foarte frecventă, curabilă, care poate să nu 
prezinte întotdeauna vertijul pozițional tipic 
(în special la adulții mai vârstnici).7 Intervalul 
de sensibilitate estimat, de 48-88%, reflectă 
natura paroxistică a afecțiunii, dar poate 
și o competență variabilă.8 De aceea, un 
test pozitiv este considerat suficient pentru 
diagnosticul de VPPB, dar unul negativ nu îl 
poate exclude, datorită caracterului paroxistic. 
Deși vertijul de orice cauză poate fi exacerbat 
de mișcările capului și de manevrele 
poziționale, VPPB este declanșat, specific și 
focal, de manevra Dix-Hallpike, cu un tipar 
caracteristic de reproducere a simptomului 
și a rezultatelor examenului fizic (infografic). 
După părerea noastră, manevrele poziționale 
ar trebui să fie evitate numai dacă fie se 
suspectează disecția unui vas al gâtului, fie 
este cunoscută o instabilitate severă a coloanei 
cervicale. Nu s-a dovedit existența vreunui 
risc de vătămare prin această medtodă de 
evaluare.9

Un examen HINTS (impulsul capului, 
nistagmus la schimbarea direcției și un test 
la înclinare) poate contribui la identificarea 
accidentului vascular în teritoriul circulației 
cerebrale posterioare la pacienții care prezintă 
vertij acut și au unul sau mai mulți factori 
de risc pentru accident vascular. Dacă este 
efectuat de un neuro-otolog specializat în 
mișcările ochilor într-un spital de boli acute, 
are un grad ridicat de sensibilitate și de 
specificitate pentru identificarea accidentului 
vascular, însă nu s-a stabilit cât este de util în 
unitățile de asistență primară.10 

Ce ar trebui să facem?

Stabiliți dacă este necesară evaluarea urgentă 
pentru accident vascular. 

Considerați vertijul un simptom al 
acidentului vascular la pacienții cu vertij 

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ 

• VPPB este mai frecvent decât cred mulți. Cât de sigur pe dumneavoastră vă 
simțiți atunci când efectuați manevra Dix-Hallpike? 

• Sensibilitatea manevrei Dix-Hallpike depinde, în parte, de nivelul de 
competență și de pregătire în efectuarea și interpretarea acestui test. Cum 
ați putea crea un protocol pentru vertijul acut la clinica dumneavoastră, unde 
pacienții cu această prezentare să fie triați pentru a fi examinați de un clinician 
instruit în evaluarea vertijului și în manevrele poziționale? 

• Pentru cât timp recomandați antiemetice pacienților cu vertij acut?

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

Pacienții au fost rugați să-și împărtășească experiența avută în clinicile 
medicale unde s-au prezentat pentru episoade de vertij acut. Ei au menționat 
frustrarea legată de lipsa unui diagnostic cert de la început. Mulți au avut 
impresia că simptomele lor fie nu erau luate în seamă, fie erau considerate 
nesemnificative. De aceea, ne-am concentrat pe o strategie de diagnostic inițial, 
punând accentul pe impactul pe care îl poate avea vertijul asupra pacienților. 
Am subliniat și importanța recunoașterii anxietății mai mult ca o trăsătură 
însoțitoare a vertijului decât ca o cauză a acestuia.
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Opriţi Pământul, vreau să cobor! 
Diagnosticul cauzelor frecvente ale vertijului în asistența primară

Rezumat vizual 

Vertijul este o acuză relativ frecventă în 
medicina generală, putând fi deseori tratat 
în comunitate. Diagnosticul diferențial este 
totuși complex, iar în unele cazuri necesită 
trimiterea la specialist. Diagrama prezintă o 
strategie de evaluare a simptomelor de vertij 
în asistența primară, pe baza îndrumărilor 
practice ale The BMJ, elaborate de Diego Kaski, 
Kiran Agarwal și Louisa Murdin.

Evaluați trăsăturile asociate
Întrebați despre orice simptome asociate, ce pot 
contribui la depistarea cauzei de fond

Accidentul vascular 
este mai frecvent la 
persoanele cu factori de 
risc precum:

Incidența anuală 
estimată la o 
populație  
de 100 000

10-150

Trimiteți toți pacienții cu vertij 
acut și cu aceste trăsături 
asociate la un consult 
de specialitate, conform 
procedurii uzuale pentru 
accidentul vascular acut

Episoadele pot dura de la 
câteva minute la mai muilte 
zile, adesea cu greață 
prelungită, sensibilitate la 
mișcare și oboseală. Pot exista 
un istoric de cefalee anterioară 
și antecedente familiale de 
migrenă.  

Prezintă tipic amețeli poziționale 
episodice de scurtă durată, 
declanșate numai de aplecare, 
privit în sus, întoarcerea de pe o 
parte pe alta în pat. Poate fi tratat 
prin manevra Epley sau Semont.

Un diagnostic de specialitate care 
nu este confirmat la primul acces. 
Prezintă, tipic, deficit auditiv 
senzorineural fluctuant la frecvențele 
joase, măsurat la audiograme 
consecutive.

Diagnosticul este confirmat prin 
prezența nistagmusului orizontal 
unidirecțional – mișcarea va bate 
întotdeauna într-o singură direcție, 
indiferent unde este îndreptată privirea.

Prezintă, tipic, deficit auditiv unilateral 
progresiv; se poate asocia cu amorțire sau 
slăbiciune facială și pierderea reflexului 
cornean. 

FURNICĂ-
TURI

TRIMITERE URGENTĂ 
LA SPECIALIST

AMORȚEALĂ PARESTEZIE 
FACIALĂ

CEFALEE

CEFALEE

AMORȚIRE 
FACIALĂ

VERTIJ  
CONTINUU 
PRELUNGIT 

MANEVRA  
DIX-HALLPIKE 

POZITIVĂ

VERTIJ  
DECLANȘAT  
DE POZIȚIA 

CAPULUI

VEDERE 
DUBLĂ

FOTOFOBIE

DEFICIT DE 
AUZ

PIERDEREA 
ECHILI-
BRULUI

PIERDEREA 
ECHILI-
BRULUI

TINITUS

VĂRSĂTURI
DEFICIT DE 

AUZ

GREAȚĂ

FONOFOBIE

PARESTEZIE 
FACIALĂ

Vârsta >60 
de ani

Fumat

Diabet

Hipertensiune 

Colesterol crescut 

Întrebați pacienții despre 
caracterul vertijului și 
realizați un istoric țintit

Estimate a fi mai 
puternice decât 
VPPB

Așezați pacientul pe 
o canapea, cu capul 
întors lateral

Înclinați-l pe spate, 
astfel încât capul să 
atârne ușor în afara 
canapelei. Urmăriți-i cu 
atenție ochii

Nistagmusul torsional 
(rotator) în poziția cu 
capul în jos indică 
vertijul paroxistic 
pozițional benign 
(VPPB) 

Luați în considerare accidentul 
vascular în teritoriul circulației 
cerebrale posterioare 

Luați în considerare 
migrena vestibulară

Aveți în vedere vertijul pozițional 
paroxistic benign (VPPB) 

Luați în considerare boala Menière 

Aveți în vedere neurita vestibulară 

Luați în considerare tumora unghiului cerebelo-pontin 

FACTORI DE RISC 
VASCULARI  Persoană  

cu vertij

MANEVRA DIX-HALLPIKE 

Sursele datelor privitoare la incidență și prevalență: https://doi.org/10.1097/MAO.0000000000000691; https://doi.org/10.1055/s-0029-1241040

Declinarea responsabilit[’ii: Acest infografic nu constituie un ajutor de decizie clinică validat. Aceste informații sunt furnizate fără nicio reprezentare, condiție sau garanție că sunt corecte și actualizate. BMJ și licențiatorii săi nu 
își asumă nicio responsibilitate pentru niciun aspect al tratamentului administrat cu ajutorul acestor informații. Utilizatorii care se bazează pe aceste informații o fac strict pe propria răspundere. Pentru formularea completă a 
declinării responsabilității, citiți termenii și condițiile BMJ: http://www.bmj.com/company/legal-information/
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Episoadele pot dura de la câteva minute 
la mai multe zile. Pacienții pot avea și un 
istoric de dureri de cap de tip migrenă ori 
istoric familial de migrenă. De regulă, cei cu 
migrenă vestibulară nu au nistagmus și vor 
avea un test normal la impulsul capului.16 
Suspectați boala Menière dacă există un 
istoric de episoade de vertij profund cu durata 
mai mică de o oră, asociate cu simptome 
auditive unilaterale (pierderea auzului, tinitus, 
senzație de plenitudine auriculară). Pacienții 
cu suspiciune de boală Menière ar trebui să 
fie trimiși la un serviciu ORL, pentru că vor 
avea nevoie, probabil, atât de investigații 
suplimentare, în vederea excluderii altor 
cauze de simptome auditive unilaterale, cât și 
de tratament de specialitate (de exemplu, cu 
injecții intratimpanice). 

Antiemeticele ca proclorperazina, ciclizina 
și cinarizina pot reduce greața și vărsăturile 
asociate cu vertijul de orice cauză, dar de 
obicei nu rezolvă vertijul în sine. Nu există 
dovezi de bună calitate care să susțină 
folosirea betahistinei pentru vertij.17 Șoferii 
care suferă de amețeală bruscă și debilitantă 
trebuie să informeze Driver and Vehicle 
Licensing Agency (Agenția de Licențiere a 
Șoferilor și Vehiculelor).18

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

10-MINUTE CONSULTATION  
Acute vertigo
A se cita: BMJ 2019;366:l5215  
G[si’i versiunea integral[ cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5215 

repetate de culcare pe o parte și sunt mult 
mai puțin eficiente decât o singură manevră 
terapeutică de repoziționare pentru VPPB.15

Alte cauze de vertij 
Dacă au fost excluse accidentul vascular și 
VPPB, principalul diagnostic diferențial este 
între neurita vestibulară (denumită, adesea, 
labirintita virală) și migrena vestibulară. În 
neurita acută vestibulară poate exista un 
nistagmus unidirecțional orizontal. Aceasta 
înseamnă că faza rapidă a nistagmusului va 
bate întotdeauna într-o direcție, independent 
de poziția ochiului ori de direcția privirii. 
Recomandăm ca pacienții cu neurită 
vestibulară să ia antiemetice pentru greață 
sau vărsături doar pe termen scurt. Încurajați 
odihna până când se liniștesc vărsăturile, iar 
apoi cât mai multă mișcare posibil, pentru a 
favoriza compensarea centrală și vindecarea. 

Migrena vestibulară poate avea trăsături 
migrenoase, incluzând fotofobia, fonofobia și 
o respingere a mișcării (proprii și externe).10 
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INCERTITUDINI 

Când sunt justificate investigaţiile suplimentare, 
în cazul scăderii ponderale neaşteptate,  
pentru a exclude cancerul?
Brian D Nicholson,1 Paul Aveyard,1 Willie Hamilton,2 F D Richard Hobbs1 

1Nuffield Department of Primary Care Health Sciences, University of Oxford 
2Medical School, University of Exeter  
Coresponden’a la: B D Nicholson  
brian.nicholson@phc.ox.ac.uk 
Actualul articol face parte dintr-un serial tematic dedicat unei arii a 
practicii medicale în care conduita terapeutică nu este susținută de dovezi 
convingătoare. Consultanții serialului sunt Sera Tort, redactor medical, și 
David Tovey, redactor șef, Cochrane Library. Pentru a sugera un subiect 
adecvat, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa: uncertainties@bmj.com

Scăderea ponderală inexplicabilă implică dificultăți de 
diagnostic în asistența primară. Este asociată cu o mare 
varietate de afecțiuni benigne, dar grave (caseta 1).1 

Pierderea în greutate poate fi trecută cu vederea sau 
interpretată greșit din cauza mai multor factori (caseta 2). 
Odată detectată, incertitudinea clinicienilor este dată nu 
de calificarea ei ca un simptom îngrijorător sau nu, ci de 
a decide dacă investigarea în continuare este necesară 

CUM A FOST CREAT ARTICOLUL DE FAȚĂ 
Am analizat articolele trimise în cadrul ghidurilor și am explorat PubMed pentru 
a identifica lucrările publicate după 2005, folosind ca termeni de căutare 
"vertij acut", "amețeală acută", "sindrom vestibular acut" și "accident vascular 
vestibular". Am căutat clasificarea tulburărilor vestibulare a Societății Barany 
și sintezele Cochrane cu privire la "migrena vestibulară". Am adăugat arhivele 
bibliografice personale pentru a obține o prezentare generalizată a vertijului 
acut în raport cu diagnosticul său. Pentru elementele mai specifice (de exemplu, 
aplicarea examenului oculomotor HINTS în sindromul vestibular acut am efectuat 
căutări specifice în PubMed ca să obținem indicații bibliografice mai recente și 
relevante.
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Care sunt dovezile incertitudinii?

Cât de mare este scăderea în greutate și în cât 
timp s-a produs? 
În asistența primară nu este nici în prezent 
clar stabilit ce grad al pierderii pondera-
le indică fără echivoc existența unui cancer.5 
Aproape toate studiile în domeniu sunt obser-
vaționale și retrospective; ele definesc scăde-
rea în greutate prin intermediul unui cod in-
trodus în fișa medicală electronică.5 Codul 
respectiv se bazează pe concluzia medicilor 
generaliști că gradul pierderii ponderale este 
suficient de îngrijorător pentru a justifica înre-
gistrarea lui. Studiile nu au raportat date aso-
ciate cu privire la măsurarea greutății corpo-
rale, nu au cuantificat scăderea în greutate și 
nici nu au stabilit dacă pierderea ponderală ra-
portată de pacient are o precizie mai mare în 
identificarea bolii decât cea determinată de 
clinician. 

Se pare că procentul scăderii în greutate 
este cel mai relevant din punct de vedere cli-
nic, după cum modificarea în raport cu greu-
tatea inițială este mai semnificativă decât va-
loarea ei absolută.4 Un studiu a peste 50 000 
de coduri pentru pierderea ponderală, intro-
duse în fișele medicale electronice în Anglia, 
au arătat că un cod pentru o scădere în greuta-
te inexplicabilă în asistența primară reprezin-
tă o pierdere ponderală medie de ≥5% într-o 
perioadă de șase luni.33 Folosind diferite me-
tode de estimare, scăderea în greutate s-a situ-

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

ori inutilă. Mai precis, cât de mare trebuie să fie scăderea 
ponderală, în cât timp s-a produs și în combinație cu ce 
alte trăsături clinice, pentru ca probabilitatea de cancer să 
justifice investigații urgente? 

Caseta 1 | Diagnosticul diferențial al pacienților cu  
scădere în greutate inexplicabilă
Cardiovascular – Insuficiență cardiacă în stadiul final 
(cașexia cardiacă) 
Endocrin – Insuficiență adrenaliană, diabet, hipertiroidism 
Gastrointestina – Diaree, colită, malabsorbție, ischemie 
mezenterică 
Infecție – Infecție cronică (de exemplu cu HIV, tuberculoză) 
Malignitate – Mai probabil tumori solide decât malignități 
hematologice 
Medicație – Antidepresive, antiepileptice, anxiolitice, 
diuretice, laxative, stimulente 
Neurologic – Demența, scleroza multiplă, boala neuromus-
culară, boala Parkinson, accidentul vascular
Psihiatric – Anorexie nervoasă, anxietate, bulimie, depresie 
Renal – Insuficiență renală în stadiu final (cașexia uremică) 
Respirato – Boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC), 
boala pulmonară interstițială, vasculita 
Reumatologic – Artrita reumatoidă 
Social – Aport excesiv de alcool, neglijare, consum de opia-
cee, sănătate orală precară, sărăcie, fumat

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

Patru reprezentanți ai pacienților coptați în comitetul consultativ pentru studiul 
legat de acest articol au revizuit versiunile lui anterioare și au făcut comentarii 
pe baza cărora a fost îmbunătățită claritatea prezentării. Un pacient evaluator 
a avut bunăvoința de a revizui articolul pentru The BMJ și a sugerat că este utilă 
sublinierea importanței măsurării greutății în asistența primară, însă ne-a atras 
atenția cu privire la cazurile "fals pozitive" (atunci când un pacient cu pierdere 
ponderală este trimis la investigații de specialitate, dar nu se confirmă cancerul) 
ce alarmează inutil pacientul și familia sa și irosesc resurse. Am prezentat 
îndrumări pentru clinicieni cu privire la identificarea pacienților cu cel mai mare 
risc de cancer și la necesitatea trimiterii la investigații. Le suntem recunoscători 
pacienților pentru contribuția lor.
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te.5 Mai mult de una din 10 persoane cu vârsta 
peste 60 de ani care au semnalat pierdere pon-
derală au fost ulterior diagnosticate cu can-
cer, riscul fiind de 3-7% la femei și de 11-14% 
la bărbați.5 National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE – Institutul Național 
pentru Excelență în Sănătate și Îngrijiri) re-
comandă investigare urgentă atunci când ris-
cul de producere a cancerului depășește 3%.37 
Scăderea în greutate a anticipat prezența can-
cerelor de prostată, colorectal, pulmonar, gas-
tro-esofagian, pancreatic, ovarian, biliar, al 
tractului renal, precum și a mielomului și a 
limfomului non-Hodgkin.5 Două studii de tip 
caz-control efectuate ulterior, pe baza registre-
lor medicale din Marea Britanie și Suedia, au 
sugerat că pierderea ponderală a fost asociată 
cu un diagnostic de leucemie acută și cronică 
și cu cancerul colorectal nemetastatic.38, 39

Scăderea în greutate izolată sau împreună cu 
alte trăsături clinice? 
Niciun studiu din asistența primară nu a men-
ționat dacă scăderea în greutate fără alte simp-
tome anticipează sau nu cancerul, însă au ară-
tat că este predictivă pentru o astfel de pato-
logie chiar și după ajustarea pentru prezența 
altor simptome.6, 8, 10, 13, 14, 16-23, 25-27, 29-31, 39, 40 

De exemplu, în studiile de cohortă, proba-
bilitatea de-a avea cancer era de 1,6–12,5 ori 
mai mare la pacienții cu pierdere pondera-
lă decât la cei care nu slăbiseră.13, 14, 25, 27, 31 În 
clasamentul factorilor predictivi ai canceru-
lui, scăderea în greutate se situează pe locul 
al doilea după sângerarea rectală în cance-

at între –5,4% și –8,3% la femei și între –4,8% 
și –7,4% la bărbați, declinul fiind mai pronun-
țat la persoanele în vârstă. Rezultatele obținu-
te se apropie de scăderea în greutate cu 5-10% 
în 6-12 luni, care este cel mai adesea citată ca 
semnificativă pe baza datelor de la populațiile 
cu risc crescut, cum sunt cele trimise la inves-
tigații în asistența secundară sau internate în 
spital.1, 4, 34-36 Un studiu de tip caz-control din-
tr-o bază de date a asistenței primare a folosit 
măsurări ale greutății pentru a defini pierde-
rea ponderală asociată cu riscul diagnosticu-
lui de cancer colorectal.6 Raportul probabili-
tăților a fost de 1,2 (interval de încredere 95% 
de 0,99-1,5), pentru o scădere în greutate cu 
5-9,9%, și de 2,5 (2,1- 3,0) pentru o scădere 
≥10%. Pierderea ponderală a fost definită folo-
sind cea mai mare greutate înregistrată în cei 
doi ani precedenți, ceea ce înseamnă că ar pu-
tea fi subestimată ori supraestimată. 

Este mult mai puțin clar pentru noi cât de 
recent trebuie să fi apărut scăderea ponderală 
pentru a indica prezența cancerului. Studiile 
au investigat utilitatea diagnostică a spierderii 
ponderale apărută în orice moment în ultimii 
doi ani. Pare mai plauzibil ca scăderea în greu-
tate recentă să semnifice prezența cancerului, 
deși nu există nicio dovadă în acest sens.5

Care cancere sunt asociate cu scădere în 
greutate în asistența primară? 
O analiză sistematică și meta-analiză (25 de 
studii) au examinat recent probabilitatea unui 
diagnostic de cancer la adulții care se prezin-
tă în asistența primară cu scădere în greuta-

Caseta 2 | Dificultăți în detectarea scăderii în greutate 
în asistența primară 

Factori fiziologici 
• Excesul ponderal mărește riscul de cancer și dificultățile 

în depistarea scăderii în greutate2 
• Începând din al șaselea deceniu de viață este așteptat un 

declin treptat al masei musculare3 
• În urma modificărilor de echilibru al lichidelor și de 

conținut intestinal apar fluctuații diurne ale greutății 
corporale de ±2 kg4 

Factori de măsurare 
• În multe sisteme medicale nu se practică de  

rutină măsurarea greutății – este recomandată  
mai frecvent la persoanele cu probleme clinice 
particulare5 

• Clinicienii înregistrează greutatea în kilograme,  
livre sau indicele masei corporale (IMC),  
ceea ce îngreuiază detectarea pierderii  
ponderale6 

• Pacienții se prezintă la medicul de familie mai târziu 
pentru scădere în greutate decât pentru alte simptome 
de cancer7 

• Pierderea ponderală intenționată și exercițiile complică 
interpretarea modificărilor greutății corporale5

Caseta 3 | Cauzele scăderii ponderale în cancer înaintea diagnosticării 
• Anorexia și schimbările metabolice induse de citokine, peptide și hormoni 
• O stare de suferință – depresie, durere, greață, diaree, constipație, oboseală
• Disfuncție gastrointestinală – modificarea gustului, obstrucție, tulburări de 

motilitate, fistulă, malabsorbție 
• Cașexia canceroasă (pre-cașexia, cașexia, cașexia refractară) – scăderea 

în greutate din cauza pierderii progresive de țesut muscular scheletic 
(sarcopenie) cu sau fără pierdere de grăsime42 

Valoarea 
modificării 
în raport cu  
greutatea 
inițială
este mai 
semnificativă
decât cea 
absolută
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cienții cu cancer nemetastatic, cu și fără scă-
dere în greutate.46, 47 Markerii proteici ai pier-
derii tisulare sunt prezenți în sânge înaintea 
cancerului pancreatic detectabil clinic.43, 48, 49 
Aceste semne biochimice și radiologice de 
cașexie sunt promițătoare pentru detectarea 
pierderii ponderale asociate cancerului, dar 
niciunul nu a fost investigat formal în asisten-
ța primară.50, 51 

Marea Britanie a introdus centrele de dia-
gnostic multidisciplinar pentru a evalua per-
soanele cu simptome ca scăderea în greutate, 
dar fără simptome de localizare. Centrele au 
moduri de operare diferite. Unele, configurate 
după strategia daneză, le cer medicilor genera-
liști să efectueze teste înainte de a trimite paci-
enții la specialist, altele oferă o consultație cli-
nică înaintea investigațiilor, iar altele propun 
ca investigație inițială imagistica. Dovezile 
emergente din Scandinavia și din Marea 
Britanie evidențiază diagnosticul de cancer la 
11-21% dintre pacienții trimiși la centrele de 
diagnostic multidisciplinar și pe cel de boală 
gravă la 22-34%.52 

Ce ar trebui să facem ţinând seama de 
incertitudine?

Nu este clar cum anume trebuie investigate 
persoanele care se prezintă în asistența prima-
ră cu scădere în greutate, dar fără alte simp-
tome. În Marea Britanie, NICE a analizat do-
vezile furnizate de studiile efectuate în ca-
drul asistenței primare în 2015 și recomandă 
investigarea pacienților cu pierdere ponde-
rală și simptome de localizare a cancerului.37 

rul colorectal, hemoptizie în cancerul pulmo-
nar, dureri costale în mielom, icter în cance-
rul pancreatic și hematurie în cancerul trac-
tului renal,41 și pe locul al treilea în limfomul 
non-Hodgkin și în cancerele gastro-esofagie-
ne.41

Este scăderea în greutate asociată numai cu 
cancerul în stadiu avansat? 
Pierderea ponderală poate apărea în orice sta-
diu al cancerului, fiind precipitată de fac-
tori biochimici, comportamentali, funcțio-
nali și metabolici (caseta 3).1 Doar câteva stu-
dii au examinat în asistența primară scăderea 
în greutate în legătură cu stadiul canceru-
lui. Un studiu de tip caz-control din SUA nu 
a găsit nicio relație între pierderea pondera-
lă și stadiul bolii în cazurile cu cancer pancre-
atic.43 Un alt studiu de același tip din Marea 
Britanie nu a găsit nicio asociere între scăde-
rea în greutate și stadiul IV al cancerului de 
prostată, colorectal, pulmonar și mamar.40 
Valori predictive pozitive similare ale pierde-
rii ponderale au fost raportate pentru cancerul 
colorectal în studii caz-control din Suedia și 
din Marea Britanie: primul a inclus cancere în 
stadiile I-III [PPV 1,0% (CI 95% 0,3-3,0)], iar 
al doilea, stadiile I-IV (1,2% (0,91-1,6)).38, 44 

Sunt şanse ca noile cercetări să furnizeze 
dovezi relevante? 

Am explorat paginile de internet clinicaltrials.
gov, PROSPERO, Cochrane Library, National 
Cancer Research Institute, Cancer Research 
UK și Macmillan și nu am găsit niciun studiu 
clinic care să fi examinat până în prezent stra-
tegiile de investigare a pacienților cu scăde-
re în greutate inexplicabilă în asistența prima-
ră. O sinteză sistematică avea obiectivul de a 
identifica valoarea metodelor folosite pentru 
evaluarea cașexiei, dar nu în mod specific în 
cancer.45

Institutul Național de Cercetare în Sănătate 
(NIHR) din Marea Britanie a finanțat cerce-
tări menite să evalueze, pe baza datelor din fi-
șele medicale electronice din asistența prima-
ră britanică și nord-amerciană, rolul pierderii 
ponderale ca factor predictiv al cancerului în 
asistența primară, și să stabilească dacă măsu-
rarea de rutină a greutății este fezabilă în asis-
tența primară din Anglia.5 În multe sisteme de 
îngrijiri medicale nu se întâmplă așa și trebu-
ie să știm cât de acceptabil și util ar fi un ast-
fel de demers. 

Studiile de imagistică recente au relevat do-
vezi ce atestă pierderea de țesut muscular 
scheletic (sarcopenie), sugerând cașexia la pa-

CE TREBUIE SĂ ȘTIE PACIENȚII

• Scăderea în greutate neintenționată este anormală și ar 
trebui să vă determine să consultați medicul 

• Majoritatea celor care prezintă pierdere ponderală nu au 
cancer, dar apariția lui este posibilă, în special la adulții 
cu vârsta peste 60 de ani; de aceea, pentru a-l exclude, 
pot fi necesare teste suplimentare

• Nu este clar cât de mare trebuie să fie scăderea în 
greutate sau în cât timp să se producă pentru a crește 
probabilitatea existenței cancerului 

• Semnalați medicului dumneavoastră orice simptome 
însoțitoare, deoarece pot ajuta la stabilirea unui diag-
nostic și a investigațiilor corespunzătoare

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ

• Ce scenarii clinice vă îndeamnă să măsurați greutatea 
unui pacient? 

• Care este actuala dumneavoastră strategie de investigare 
a pierderii ponderale inexplicabile? Cum ați schimba-o în 
urma citirii acestui articol?

Pacienții cu 
scădere în 
greutate au o 
probabilitate 
de-a avea 
cancer de 
1,6 –12,5 ori 
mai mare 
decât cei care 
nu au slăbit
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Recomandările respective se axează mai mult 
pe excluderea tipurilor individuale de cancer 
decât pe stabilirea cauzei simptomului, ceea 
ce ar putea determina mai multe trimiteri la 
consult de specialitate, pentru excluderea can-
cerelor specifice, și la întârzierea diagnosti-
cului. De atunci, dovezile analizei sistemati-
ce din 2018 sugerează că, la pacienții cu vârsta 
≥60 de ani, scăderea în greutate este predicti-
vă pentru cancer suficient de des ca să justifice 
investigații de depistare a localizării canceru-

lui.5 Aceasta susține trimiterea precoce pentru 
testare, axată mai mult pe scăderea în greutate 
decât pe tipurile de cancer individual.

Conflicte de interese: Găsiți detalii în versiunea 
completă. 

UNCERTAINTIES  
When should unexpected weight loss warrant further 
investigation to exclude cancer?
A se cita: BMJ 2019;366:l5271 
G[si’i versiunea integral[ cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5271 

ÎNDRUMAR PRACTIC

Promovarea activităţii fizice în rândul pacienţilor
Christine Haseler,1 Ranulf Crooke,2 Tobias Haseler3  

Beneficiile activităţii fizice pentru sănătate 

Dovezi ferme arată că persoanele care mai ac-
tive au rate mai mici de mortalitate globală, 
de boli cardiovasculare și metabolice, de can-
cer de colon și de sân și de depresie, la care se 
adaugă beneficiile pentru sănătatea oaselor a-
duse de exercițiile de susținerea greutății și ac-
tivitățile de rezistență (fig. 1).1-8 Orice nivel de 
activitate fizică intensă este benefic.9 Un am-
plu studiu de cohortă a arătat că doar 15 mi-
nute de activitate fizică de intensitate modera-
tă pe zi asigură persoanelor care o practică o 
speranță de viață mai mare decât celor inacti-
ve.10 O sinteză sistematică și o meta-analiză re-
alizate recent au relevat faptul că activitatea fi-
zică de orice intensitate, inclusiv cea ușoară, 

Este dovedit faptul că practicarea activității fizice are o influență favorabilă 
asupra  sănătății, spectrul larg al beneficiilor depășindu-l pe cel al oricărui 
medicament. Academy of Medical Royal Colleges (Academia Colegiilor 
Regale Medicale) a conferit activității fizice atributul de "leac miraculos."1 
În schimb, inactivitatea contribuie la tot atâtea decese ca și fumatul,2 în 
Marea Britanie, și este pe locul al patrulea în lume ca factor de risc pentru 
mortalitate.3 Peste 25% dintre adulții din Marea Britanie sunt inactivi, 
făcând mai puțin de 30 de minute de activitate fizică pe săptămână.2 Prin 
poziția unică pe care o au, clinicienii își pot ajuta pacienții să devină mai 
activi fizic – astfel, până și numai o scurtă conversație pe această temă în 
timpul unei consultații poate genera o schimbare. 

Articolul de față oferă clinicienilor dispuși să discute cu pacienții lor 
despre activitatea fizică un ghid practic, îndrumându-i cum să abordeze 
pacienții preocupați de înțelegerea a ceea ce înseamnă să devină mai 
activi și cum să-i ajute să depășească problemele care le obstrucționează 
dorința de schimbare.6

CE�TREBUIE�SĂ ŞTIŢI 

• Beneficiile pentru sănătate încep de la 
doar 30 de minute de activitate fizică pe 
săptămână, dar peste un sfert dintre adulții din 
Marea Britanie nu reușesc să atingă acest nivel 

• Activitatea fizică poate reduce mortalitatea 
globală mai eficient decât medicația 

• Activitatea fizică de intensitate moderată implică 
un risc mic de producere a vreunor prejudicii, în 
timp ce inactivitatea și sedentarismul au efecte 
adverse evidente

1Hucclecote Surgery, Gloucester    
2Hilary Cottage Surgery, Fairford    
3The Bloomsbury Surgery, London   
Coresponden’a la: C Haseler 
christine.haseler@nhs.net  

CE ÎNȚELEGEM PRIN  
"ACTIVITATE FIZICĂ"?
Uneori, când se face referire la 
activitatea fizică, este folosit termenul 
"exerciții fizice" și viceversa, dar 
sensurile celor două sintagme diferă 
între ele. În practică, deși este 
mai familiar pentru mulți, termenul "exerciții" poate fi 
descurajant pentru unii. Nu este însă nevoie să faci exerciții 
ca să fii activ. În percepția Organizației Mondiale a Sănătății 
(OMS), activitatea fizică este "orice mișcare a corpului 
efectuată de mușchii scheletici care consumă energie," 
în timp ce exercițiile reprezintă "o activitate fizică al cărei 
scop principal este de a îmbunătăți sau a menține condiția 
fizică ori performanța."7 Activitatea fizică de intensitate 
medie "implică un efort moderat și accelerează semnificativ 
frecvența cardiacă",5 determină o respirație mai rapidă și 
o senzație de căldură15 și necesită o rată metabolică de 
3–6 ori mai mare decât cea din starea de repaus.5, 7 
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•  Activități în aer liber
•  Participare la activități de caritate sau la eve-

nimente
•  Activitate sexuală.

Exemple de activitate fizică de intensitate 
moderată în cazul oamenilor cu o capacitate 
scăzută de a practica activități fizice  
(de pildă, cei cu fragilitate)5, 7

Intensitatea relativă identică, dar cea absolută 
mai scăzută:
•  Exerciții în poziția șezând
•  Activități de grup, ca lecțiile de forță și echili-

bru, cele de dans, de Tai Chi
•  Mers pe jos, cu bicicleta ori deplasare în ritm 

normal sau lent.

Cum îmbunătăţeşte activitatea fizică 
sănătatea? 

Activitatea fizică regulată generează mo-
dificări benefice în compoziția corpului – 
de pildă, reducerea adipozității viscerale. 
Corectează disfuncția metabolică și are efec-
te antiinflamatorii ce determină diminuarea 
markerilor inflamației sistemice.12, 13 Aceste 
schimbări au un efect protector în bolile croni-
ce, având în vedere faptul că adipozitatea vis-
cerală este asociată cu tulburările metabolis-
mului glucozei și lipidelor, iar inflamația sis-
temică de intensitate redusă este asociată cu 
sindromul metabolic, cu disfuncția cognitivă și 
cu depresia.13 

Adaptări benefice în urma activității fizice 
regulate au fost evidențiate în sistemul nervos 
simpatic și axa hipotalamo-pituitară, deter-
minând creșterea rezistenței la stresul psiho-
logic și la cel fizic. În consecință, sunt reduse 
atât bolile cronice în care se observă disfunc-
ția acestor sisteme, precum cele autoimune, 
metabolice și cardiovasculare, cât și probleme-
le de sănătate legate de stres, ca depresia.13 Un 
nivel mai ridicat al neuroplasticității și al fac-
torului de creștere în creier pot contribui la 
îmbunătățirea dispoziției și a funcției cogniti-
ve.13

Discuţii despre activitatea fizică în timpul 
consultaţiei

Când este adecvată inițierea discuției despre 
activitatea fizică
Orice contact cu pacienții furnizează prile-
jul unei discuții despre activitatea fizică, fie și 
doar câteva minute putând ajuta pe cineva să 
devină mai activ. Într-un studiu clinic rando-
mizat, controlat, cu 255 de subiecți, o discuție 
de 3-5 minute la o consultație medicală de ru-

este asociată cu o reducere substanțială a de-
ceselor, într-o manieră doză-răspuns.9

Ghidurile clinice OMS și cele britanice re-
comandă ca adulții să efectueze 150 de minu-
te de activitate fizică de intensitate moderată 
pe săptămână, în reprize cu durata de cel pu-
țin 10 minute, incluzând activități de întărire 
a musculaturii măcar în timpul a două zile. În 
Marea Britanie, 33% dintre bărbați și 45% din-
tre femei nu ating acest nivel de activitate fi-
zică.2 Există dovezi ce atestă faptul că distri-
buirea activității fizice de-a lungul săptămânii 
(circa 30 de minute în minimum cinci zile) asi-
gură beneficii suplimentare.7 Chiar și la per-
soanele suficient de active, perioada de seden-
tarism zilnică este un factor de risc indepen-
dent pentru mortalitatea globală, pentru bolile 
cardiovasculare și diabet.11 

Exemple de activitate fizică de intensitate 
moderată1-7

•  Mers alert ori cu bicicleta
•  Activități casnice, precum curățenia sau gră-

dinăritul, urcatul scărilor, reparații în casă
•  Activități manuale
•  Jocuri și sporturi, ca dansul, înotul ori spor-

turile de echipă și cele individuale ca tenisul, 
artele marțiale, patinajul

•  Jogging, alergare
•  Exerciții pe aparate de gimnastică acasă sau 

la sală

Fig. 1 | Efectele favorabile asupra sănătății ale mersului pe jos și ale atingerii 
nivelului recomandat de activitate fizică, adaptate după "10 minute de mers 
alert în fiecare zi, la vârsta de mijloc, pentru beneficii în sănătate și aplicarea 
recomandărilor de activitate fizică"4 de la Public Health England și "Deveniți activi, 
rămâneți activi"5 de la Department of Health din Marea Britanie 

O mortalitate globală cu 30% mai mică la persoanele cele mai active față de cele  
mai puțin active. Chiar și 10 minute de mers alert pe zi poate reduce mortalitatea  

cu până la 15%, indiferent de condiția fizică inițială

Un risc de sindrom metabolic 
și de diabet de tip 2  
cu 30-40% mai mic

Un risc de cancer mamar  
cu 20% mai mic

Un risc de boală 
cardiovasculară cu 20-35% 

mai mic

Mersul pe jos este strâns asociat 
cu scăderea grăsimii corporale, 
într-o măsură mai mare decât 

practicarea sporturilor

Reducerea incidenței 
osteoartritei cu 22-83%

Un risc de depresie și 
demență cu 20-30% mai mic

Mersul pe jos ameliorează 
durerea lombară într-o 
mțsurț mai mare decât 

exercițiile specifice

Un risc de cancer de colon 
cu 30% mai mic

O scădere cu 30% a 
căderilor la adulții vârstnici

ACTIVITATEA FIZICĂ: BENEFICII POSIBILE
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zentată în fig. 2 – o schemă simplă de discu-
ție, adaptată după ghidul elaborat de National 
Institute for Health and Care Excellence 
(NICE – Institutul Național pentru Excelență 
în Sănătate și Îngrijiri) și după înregistrările 
făcute de NHS Health Scotland în urma scree-
ningului activității fizice și al intervențiilor ra-
pide.13, 15 "Întrebați-evaluați-recomandați" în-
cepe cu o singură întrebare validată: în câte 
zile din săptămâna trecută ați efectuat, timp 
de 30 de minute sau mai mult, o activitate zil-
nică suficient de intensă ca să vă crească frec-
vența respirației? Aceasta poate include sport, 
exerciții, mers pe jos în ritm alert, folosirea bi-
cicletei pentru plimbare ori pentru deplasări, 
dar nu și activități desfășurate în mod obiș-
nuit în gospodărie sau la locul de muncă.16, 17 
Întrebarea este urmată de o evaluare a idei-
lor pacienților cu privire la posibilitatea de a fi 
mai activi, iar apoi de stabilirea obiectivelor și 
de planificare.

A deveni mai activ fizic 

Inactivitatea poate fi determinată de câți-
va factori, ca lipsa informării, incertitudini-
le cu privire la beneficiile activității fizice, di-
ficultatea automotivării ori alte bariere perso-
nale.18-21 Încurajarea oamenilor inactivi să se 
miște, pur și simplu, mai mult este un început 
bun,2, 7 iar încorporarea mersului pe jos sau pe 
bicicletă în viața de zi cu zi poate fi schimba-
rea cel mai ușor de făcut.5, 7 Este salutară limi-
tarea perioadelor de sedentarism la 20 de mi-
nute;11 cei care sunt suficient de activi, dar și 
stau pe loc timp îndelungat pot fi încurajați să 
se ridice regulat de pe scaun. Tehnicile inter-
viului motivațional pot fi deosebit de utile, aju-
tând la identificarea și depășirea obstacole-
lor.22 Prezentați-le pacienților exemplele de ac-
tivități enumerate mai sus. 

Încercați să aflați ce servicii pentru promo-
varea activității fizice există în zonă, ca să îi 
puteți îndruma sau trimite pe pacienți acolo. 
Serviciile ce oferă recomandări și consiliere 
pentru încurajarea activității fizice pot fi mai 
eficiente decât cele pentru renunțarea la fu-
mat.23 Intervențiile la distanță sau on-line pot 
fi la fel de eficiente ca discuțiile față în față. 24  

Inițiativele de recomandare socială sunt o 
altă modalitate de a-i sprijini pe cei care vor 
să devină mai activi, care pot să valorifice 
mai bine serviciile locale și să atingă niveluri 
mai ridicate ale activității fizice.25 Sunt de fo-
los și activitățile ce includ o rețea de suport ori 
un "contract social" (de pildă, un club sau un 
"parkrun"), ca și aplicațiile de pe smartphone 
ori un pedometru.15  

tină, urmată de un rapel scurt după două săp-
tămâni, a dus, după 4-6 săptămâni, la crește-
rea nivelului activității fizice cu 37 de minute 
pe săptămână, cu 30 de minute mai mult de-
cât la grupul de control.14 Prilejuri pentru ast-
fel de discuții pot fi găsite și cu ocazia consul-
tațiilor pacienților noi, a controalelor medicale 
periodice sau a evaluărilor bolilor cronice, pu-
tând fi stimulate și prin chestionarele din săli-
le de așteptare, prin afișe publicitare și video-
clipuri.5  

Screeningul inactivității 
Pentru discuțiile referitoare la activitatea fizică 
în timpul unei consultații este utilă aplicarea 
metodei "întrebați-evaluați-recomandați," pre-

Pacienții ating nivelul 
recomandat de activitate 

fizică?

mersul pe jos ori pe bicicletă tot drumul spre 
serviciu sau doar o parte din el

o aplicație/un club local/parkrun/pedometru

trimitere la reabilitare pulmonară/cardiacă

Funcția renală normală, 
fără hidronefroză (LPCR)

Oferiți feedback pozitiv pacientului 
dumneavoastră: 'Foarte bine, continuați!'

Funcția renală normală, fără hidronefroză 
(LPCR)

'Din ce mi-ați spus, mai multă activitate 
fizică v-ar putea ajuta să vă simțiți mai bine 

și v-ar îmbunătăți sănătatea'

Funcția renală normală, fără hidronefroză 
(LPCR)

Fig. 2 | Structura 'Întrebați-Evaluați-Recomandați' pentru discuții despre activitatea 
fizică în timpul consultației. Adaptată cu permisiune după "Screeningul activității 
fizice și scenariu de intervenție rapidă", publicat de NHS Health Scotland, și după 
ghidul clinic NICE: activitatea fizică; scurte recomandări pentru adulți în asistența 
primară (PH44)13, 15

Identificați nivelul activității 
Ceva ce putem face pentru a rămâne sănătoși este să fim activi. 

'Cât de activ fizic sunteți?' 

'În câte zile din ultima săptămână ați efectuat activitate fizică timp de 
30 de minute sau mai mult? Se adună 150 de minute?'

Descoperiți ideile și opiniile pacienților dumneavoastră
'Cum credeți că vă poate ajuta activitatea fizică?' 

'Sunteți interesat să deveniți mai activ fizic?' 

'Cât de hotărât sunteți în privința creșterii nivelului dumneavoastră de 
activitate fizică?'

Planificați și stabiliți obiective
'Ce obiective vă propuneți?'

'Cum vă veți monitoriza progresul?'

Luați în considerare sugestii specifice aplicabile la obiectivele și 
situația pacienților dumneavoastră, ce pot include:
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un proces de "acutizare și reparare". Durerea 
din osteoartrită este multifactorială,31 fiind în 
principal determinată de inflamația sinovia-
lă asociată procesului reparator al articulației, 
dar și de capsulă, mușchi, rigiditatea ligamen-
tară și durerea osoasă.  

Explicați-le pacienților că activitatea fizică 
îmbunătățește controlul și tonusul musculatu-
rii care susține articulația în procesul curativ, 
duce la extinderea gamei mișcărilor și la redu-
cerea rigidității, ameliorând funcția articulați-
ei și optimizând vindecarea.

Boala pulmonară obstructivă cronică și boala 
cardiovasculară
Pacienții cu boală pulmonară obstructivă cro-
nică sau cu boală cardiovasculară care devin 
mai activi fizic prin participarea la unele pro-
grame de reabilitare structurată au mai puține 
internări în spital, o mai bună calitate a vieții 
și o capacitate mai mare de a efectua exerciții. 
Beneficiile sunt la fel de semnificative în boa-
la severă ca în formele ușoare sau în cele mo-
derate.32, 33 

Explicați-le pacienților că, în unele boli cro-
nice, exercițiile pot fi la fel de eficiente ca me-
dicația: o meta-analiză din 2013 a arătat că in-
tervențiile concretizate în exerciții (care au 
fost variabile în toate studiile, incluzând rea-
bilitarea structurată și programele de exerci-
ții acasă sau în comunitate) au adesea beneficii 

Riscurile activităţii fizice

Activitatea fizică este inofensivă și benefi-
că pentru aproape oricine.5, 26 O măsură de 
protecție împotriva excesului de activitate fi-
zică efectuată într-un interval de timp prea 
scurt este de a "începe încet și a crește trep-
tat," pornind de la aproximativ 10 minute de 
activitate și crescând gradat cu 10% pe zi. 
Recomandările de activitate fizică sunt valabi-
le și pentru pacienții cu dizabilități și boli cro-
nice, ținând cont de capacitatea fiecărei per-
soane ori de limitele individuale.7  

Recomandarea unui set specific de exerciții 
cu scopul de a îmbunătăți condiția fizică este 
diferită de sfatul de a face mișcare, având con-
traindicații bine definite. Acestea includ ne-
voile cardiovasculare crescute din angina in-
stabilă, stenoza aortică severă sau hipertensi-
unea severă necontrolată.27 În timpul sarcinii 
nu sunt indicate activitățile de impact trauma-
tizante, poziția întinsă pe spate prelungită, ac-
tivitățile la altitudine mare ori cele subacvati-
ce.28 În cazul instalării dependenței de exerci-
ții, caracterizată de obligativitatea și excesul 
acestora, sunt necesare moderarea activității și 
sprijin psihologic.29  

Activitatea fizică la pacienţii cu boli de lungă 
durată

Disponibilitatea intervențiilor de exerciții pen-
tru cei cu boli de lungă durată are variații lo-
cale. Resurse ca Moving Medicine furnizează 
celor interesați să devină mai activi îndrumări 
specifice în funcție de boli, bazate pe dovezi.

Osteoartrita
Activitatea fizică este un tratament esențial 
pentru osteoartrită.30 Într-un mod neinspirat, 
osteoartrita a fost considerată o boală de "uzu-
ră", cu descrieri ca "os pe os," astfel încât oa-
menii se tem că activitatea fizică o va înrău-
tăți. De fapt, ar putea fi descrisă mai bine ca 

G
ET

TY
 IM

A
G

ES

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ

• Cum le descrieți pacienților dumneavoastră noțiunea de 
activitate fizică? 

• Cum le explicați beneficiile activității fizice? 
• Ce poate face cabinetul dumneavoastră medical pentru ca 

pacienții să devină mai activi fizic? 
• Cum ați putea crea un sistem pentru a urmări aplicarea 

recomandărilor de activitate în condițiile unor resurse 
limitate? Gândiți-vă ce sisteme de la locul dumneavoastră 
de muncă ar putea permite evaluări prin telefon sau față 
în față, ori cum ați putea folosi tehnologii disponibile ca 
SMS.

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

Am contactat pacienți prin intermediul rețelelor sociale, 
al grupurilor noastre de participare ale pacienților și al 
sondajelor din cabinetele noastre. Răspunsurile și ideile 
au fost încorporate în întregul articol. Secțiunile referitoare 
la beneficiile activității fizice și la discuțiile legate de 
aceasta în timpul consultației au fost elaborate reflectând 
entuziasmul pacienților față de informații și recomandările 
privitoare la modul în care să devină mai activi. 
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trarea forței musculare este asociată cu: redu-
cerea mortalității cardiovasculare, un număr 
mai mic de spitalizări, o ameliorare a sănătă-
ții mintale și un risc scăzut de căderi și răniri 
legate de căderi.8, 36 Există dovezi că îmbună-
tățirea condiției fizice (incluzând forța, stami-
na, suplețea și agilitatea) ameliorează capacita-
tea cognitivă și atenuează riscul de demență.36

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

RATIONAL TESTING 
Promoting physical activity to patients
A se cita: BMJ 2019;366: l5230   
G[si’i versiunea integral[ cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5230  

similare medicamentelor la nivelul mortalită-
ții, în prevenția secundară a bolii cardiace co-
ronariene, în reabilitarea după accidentul vas-
cular, în tratamentul insuficienței cardiace și 
în prevenția diabetului.34  

Fragilitatea
La persoanele cu vârstă înaintată, declinul for-
ței și vitezei de contracție musculare, funcția 
cardiorespiratorie și echilibrul în poziția stând 
în picioare contribuie la fragilitate. Măsurile 
obiective ale puterii și echilibrului, ca for-
ța strângerii de mână, ridicarea scaunului și 
echilibrul stând în picioare sunt factori predic-
tivi de mortalitate globală.35 În schimb, păs-

ÎNDRUMAR PRACTIC

Strategii destinate schimbării comportamentale 
rapide a pacienţilor afectaţi de stres emoţional,  
în asistenţa primară
Amber M Gum,1 Gary P Epstein-Lubow,2 Brandon A Gaudiano,3 Marsha Wittink,4 Carol Horvath5

Mulți pacienți se prezintă în asistența prima-
ră într-o stare de stres emoțional. Intervențiile 
comportamentale rapide, recomandate de me-
dicul de familie, pot ameliora suferința pe mo-
ment, având și efecte favorabile pe termen mai 
lung și putând să-i ajute pe pacienți în privința 
atingerii unor obiective importante pe plan per-
sonal, reducerii stresului și îmbunătățirii stării 
fizice. În acest fel, și furnizorii pot obține atât 
beneficii în relațiile cu pacienții lor cât și satis-
facție în muncă.1

În actualul îndrumar practic vă prezentăm o 
strategie pe care nespecialiștii o pot folosi în ca-
drul consultațiilor solicitate de pacienții afectați 
de stres emoțional. Infograficul prezintă o ve-
dere de ansamblu. Astfel de strategii comporta-
mentale pot fi utilizate indiferent dacă pacienții 
au sau nu medicație psihiatrică.2, 3

Ce înţelegem prin stres emoţional? 

Stresul emoțional încorporează o gamă de 
emoții negative, ca tristețea, depresia, anxieta-
tea sau îngrijorarea. Pacienții pot comunica fap-
tul că au așa ceva printr-o varietate de modali-
tăți verbale și non-verbale: 

O femeie de vârstă mijlocie, divorțată de mulți ani, vine la un control de 
rutină la medicul ei de familie prezentând artrită, creștere în greutate 
și migrene intermitente. Pare a fi stresată și obosită. La anamneză 
acuză o stare de tensiune, oboseală, tulburări de somn și îngrijorare. 
Își îngrijește mama, suferindă de boala Alzheimer, împreună cu care 
locuiește, și încearcă să se adapteze la apropiata perspectivă a sosirii 
familiei fiicei sale (cu soțul și trei copii mici), care se mută cu ea ca 
urmare a pierderii serviciului.

Detalii complete cu privire la autori pe bmj.com  
Coresponden’a la: AM Gum  
ambergum@usf.edu

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

Doi pacienți au revizuit versiunile preliminare ale manuscrisului acestui 
articol și și-au exprimat opinia; unul dintre ei este coautor și a descris 
rolul supărării în producerea stresului emoțional, precum și capacitatea 
furnizorilor din asistența primară de a salva viața unui pacient, prin 
prevenția sinuciderii; el a subliniat că medicii ar trebui să-și întrebe 
pacienții despre stresul emoțional și să-i invite să discute despre el. Un al 
doilea pacient a accentuat importanța furnizorilor din asistența primară 
care își cunosc destul de bine pacienții pentru a-i identifica pe cei afectați 
de stres emoțional și a facilita trimiterile la specialiștii în sănătatea 
comportamentală sau la psihiatrie.
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•  afirmând că se simt la pământ, deprimați, neliniștiți 
ori îngrijorați 

•  prin acuze somatice de tip oboseală sau tulburări de 
somn 

•  exprimând îngrijorare ori emoții negative legate de 
situații din viața lor – de exemplu, pierderi suferite, 
divorț, probleme financiare, probleme de sănătate, 
traume

sau 
•  printr-un comportament specific (plâns, agitație, irita-

bilitate) ori, pur și simplu, altfel decât cel obișnuit.14 
Pacienții pot avea simptome de depresie și/sau anxie-

tate care, indiferent dacă întrunesc ori nu criteriile pen-
tru un diagnostic psihiatric, îi deranjează sau interferă 
cu funcționarea lor zilnică.2-15

Care sunt cauzele stresului emoțional?
Stresul emoțional poate fi provocat fie de evenimentele 
solicitante, ca boala prelungită, stresul la serviciu, pro-
blemele în relații ori traumele, fie de procesele psiholo-
gice și biologice.2, 3 Are manifestări variate, fie ca o tul-
burare depresivă majoră,16 fie sub forma unor simptome 
de depresie subclinică16 sau a unei tulburări de anxieta-
te.17 La pacienții care prezintă stres emoțional poate fi 
indicat screeningul pentru tulburări de depresie și an-
xietate, dar este recomandabilă și explorarea altor cau-
ze.2, 3 

Cum ar trebui să fie abordat un pacient cu stres 
emoţional?

Ghidul pentru afecțiunile mintale frecvente publi-
cat de National Institute for Health and Care (NICE 
– Institutul Național pentru Excelență în Sănătate și 
Îngrijiri) recomandă o strategie centrată pe pacienți, 
în care furnizorii de servicii se axează pe convingeri-
le acestora cu privire la propriile suferințe, probleme și 
priorități, construind în colaborare un plan de acțiune 
bazat pe preferințele lor.2

Încurajați pacienții să vorbească despre stresul 
emoțional!
E posibil ca pacienții să nu se simtă confortabil 
discutând deschis despre problemele lor emoționale cu 
medicul, din cauza stigmatului ori a convingerii că, la 
consultațiile din cadrul asistenței primare, se acordă 
prioritate problemelor de natură fizică.20 Încurajați-i 
să-și descrie stresul emoțional și problemele prin 
completarea unui scurt chestionar în sala de așteptare, 
gândindu-se la ce întrebări ar dori să li se răspundă 
sau ce subiecte ar vrea să abordeze, precum și prin 
intermediul posterelor ori pliantelor din cabinet și al 
notificărilor de a-și însemna, înainte de consultație, ce 
probleme au.21 

Dovezile preliminare sugerează că, invitându-vă ex-
plicit pacienții să-și identifice prioritățile înainte de a 
veni la dumneavoastră, s-ar putea ca aceștia să prefere 
să vorbească despre problemele lor emoționale mai la 
începutul examinării, nu spre sfârșitul ei sau deloc.22 

Unele cabinete medicale folosesc în mod cu-
rent o metodă de screening, precum Patient Health 
Questionnaire-9 (PHQ-9), ce poate furniza informa-
ții utile cu privire la stresul emoțional al pacienților, la 
eventualele gânduri de sinucidere și la răspunsul la tra-
tament. Este de reținut că o prea mare încredere în sco-
rurile obținute la screening poate determina supraesti-
marea severității stresului emoțional al pacientului 23 – 
sau subestimarea acestuia, dacă pacientul neagă stresul, 
dar identifică situații de viață dificile. 

Recunoașteți stresul emoțional! 
Dacă v-ați dat seama că factorii de stres, indiciile 
non-verbale și/sau rezultatele screeningului indică pre-
zența unei stări de stres emoțional, comunicați-i pacien-
tului că i-ați observat suferința și că ați dori să-i veniți 
în ajutor. După cum a spus o colaboratoare al cărei soț 
s-a sinucis: "Niciunul din medicii lui nu l-a întrebat vre-
odată despre depresie. Mi-aș fi dorit atât de mult să fi 
discutat despre asta..."

CE�TREBUIE�SĂ ŞTIŢI 

• Încurajând pacienții să noteze pe hârtie problemele pe care le 
au înainte de a vă întâlni puteți valorifica mai bine consultația 

• Ajutați pacienții să-și identifice prioritățile și stabiliți obiective 
ce presupun comportamente specifice 

• Comportamentele care pot schimba dispoziția includ 
planificarea pentru a rezolva o problemă specifică, un 
număr mai mare de activități plăcute, strategii de relaxare și 
comportamente sănătoase, precum practicarea mai frecventă  
a activiății fizice și îmbunătățirea somnului sau a nutriției 

• Motivați pacienții să aleagă o schimbare comportamentală pe 
care se simt gata să o încerce, discutând despre modul în care 
le poate fi benefică și despre cum anume pot crea un plan de 
acțiune secvențial 

• Schimbarea comportamentului poate fi dificilă – empatizați 
cu ei pentru problemele și dificultățile cu care se confruntă, 
evaluați progresul și obstacolele la vizitele următoare
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Stabilirea programului 
Estimați cât de lungă va fi consultația și evaluați 
problemele de discutat, inclusiv contribuția pacien-
tului la subiecte.5-8 Astfel, mai ales pacienții cu stres 
emoțional vor putea decide cât de detaliată (sau de 
succintă) va fi discuția pe tema subiectelor de in-
teres, evitând nevoia de a întrerupe sau a încheia 
brusc o conversație. 

Identificați prioritățile pacientului! 
Întrebați pacientul cum își percepe problemele – de 
exemplu: "Puteți descrie una sau două dintre cele 
mai importante probleme care vă fac să vă simțiți... 
[folosiți chiar cuvintele pe care le-a utilizat pentru 
a-și descrie stresul emoțional]?" sau "Cum vă afec-
tează... [cuvintele folosite de pacient pentru prezen-
tarea stresului emoțional]?" Puteți adăuga, discret, 
propriile dumneavoastră observații: "Ați menționat 
că vă uitați până târziu la televizor; lipsa somnului 
ne poate face să ne simțim deprimați. Ar putea fi o 
cauză a problemelor dumneavoastră?" 

Încercați să identificați un număr mic de priori-
tăți. Aceasta îi poate ajuta pe pacienți să se simtă 
mai puțin copleșiți și mai motivați să ducă la înde-
plinire un plan de acțiune.

Ce intervenţii comportamentale pot fi folosite 
pentru a răspunde la stresul emoţional în timpul 
consultaţiei? 

Rezolvarea problemei și stabilirea obiectivelor 
În intervențiile rapide de rezolvare a problemei sau 
de stabilire a obiectivelor, furnizorii discută cu pa-
cienții despre aspectele care îi frământă și îi ajută să 
creeze planuri de măsuri concrete, individualizate. 
Ajutând un pacient să stabilească un obiectiv perso-
nal  relevant și un plan de acțiune pentru a-l înde-
plini îi putem reduce stresul emoțional, după cum 
s-a raportat în analizele sistematice și meta-analize-
le terapiilor comportamentale cognitive (TCC).5-7

Schimbarea comportamentului 
În loc (sau alături) de un plan de comportament 
personalizat pentru o problemă specifică, puteți 
propune câteva tipuri de schimbări comportamen-
tale ce pot ameliora starea afectivă a pacientului; 
TCC încorporează o gamă variată de intervenții ra-
pide cu impact asupra dispoziției și funcționalității 
pacienților, cum sunt, de pildă, strategiile de relaxa-

re,9 și un număr mai mare de activitități cotidiene 
plăcute, incluzând interacțiuni sociale pozitive.8

Cum să ajutăm pacienții să treacă prin perioadele 
dificile 
Încercați să găsiți un echilibru între a crede în pa-
cienții dumneavoastră și a-i responsabiliza, pe de o 
parte, și a empatiza cu ei pentru dificultățile și ob-
stacolele ce pot apărea, pe de altă parte. În cadrul 
strategiilor de bază ale TCC pentru a schimba com-
portamentul: 
•  explicați modul în care comportamentul ales aju-

tă la îmbunătățirea stării afective a pacientului 
• rugați pacientul să aleagă o schimbare mică pe 

care simte că este gata să o înceapă imediat și 
să stabilească un obiectiv specific (de exemplu, 
să meargă pe jos timp de 15 minute în pauza de 
prânz luni/miercuri/vineri, să-i citească 10 minu-
te copilului înainte de culcare) 

•  încurajați-l să-și urmărească progresul, notând ceea 
ce face; pacienții au șanse mai mari de a-și schim-
ba comportamentul atunci când își urmăresc par-
cursul către obiectivul pe care și l-au propus7 

•  spuneți-i pacientului că aveți încredere în capa-
citatea lui de a face schimbarea și că, la vizita la 
următoare, îl veți întreba ce-a obținut (creați un 
sistem de aducere aminte), ceea ce va consoli-
da relația terapeutică și îl va motiva pe pacient să 
continue1
Recunoașteți că pot apărea uneori bariere neaș-

teptate și că este acceptabil ca pacientul să-și ajuste-
ze planul sau chiar să o ia de la început.  

Pe cine să trimiteţi la specialist şi când?

Unii pacienți se confruntă cu stres emoțional cro-
nic, cu depresie sau cu anxietate. Dacă, în ciu-
da aplicării planului de acțiune creat împreună cu 
dumneavoastră, starea pacientului nu s-a ameliorat 
ori s-a înrăutățit, rămâne varianta vizitei la un psi-
hiatru, psiholog sau la u alt specialist în domeniul 
sănătății mintale pentru a rezolva problemele psi-
hosociale de lungă durată ori impactul traumelor. 
Caseta 1 (bmj.com) descrie strategia de tratament în 
etape pentru depresie recomandată de ghidul NICE 
și criteriile pentru trimitere.3 Discutați cu acești pa-
cienți opțiunile de trimitere și ajutați-i să facă un 
plan concret pentru a se implica în procesul de tri-
mitere.

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

PRACTICE POINTER 
Brief behaviour change strategies for distressed patients in primary 
care
A se cita: BMJ 2019;364:l5360 
G[si’i versiunea complet[ a articolului, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5360

Traducere: Dr. Roxana }ucra

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ

• Gândiți-vă la ultimul pacient cu stres emoțional pe care l-ați văzut. Ce 
măsuri suplimentare ați putea lua data viitoare pentru: 1) a-l invita să 
discute despre stresul emoțional; 2) a-l ajuta să stabilească un obiectiv 
realist pentru a schimba un comportament; și 3) a-l motiva să încerce 
planul de acțiune? 

• Cum ați folosi aceste strategii de schimbare a comportamentului la 
pacienții voștri, ținând cont de solicitările de la serviciu?
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Susţinerea unui pacient cu stres emoţional 
O sugestie de proces de schimbare a comportamentului pe baza priorităților pacientului

Mulți pacienți se prezintă în asistența primară într-o stare de stres emoțional. 
Intervențiile comportamentale rapide, oferite în asistența primară, pot reduce 
suferința pe moment, oferind și beneficii pe termen lung. Graficul sintetizează 
o strategie pentru a-i ajuta pe pacienți să facă schimbări ușor de gestionat 
spre un comportament mai pozitiv.

Invitați pacienții să vă vorbească despre stresul 
emoțional și prioritățile lor

Ajutați pacientul să stabilească un 
plan de acțiune pentru a introduce cel 
puțin un comportament nou 

Revedeți la vizitele viitoare

Motivați și sprijiniți pacientul să meargă  
până la capăt 

Arătați că recunoașteți stresul emoțional și că 
doriți să fiți de ajutor

Stabiliți un 
program, alocând 
un timp aproximativ 
pentru conversație 
și recunoașterea 
stresului emoțional

Tranziția 
prin 
sintetizare

Empatizați 
cu privire la 
dificultatea de  
a se schimba

Explicați de 
ce trebuie 
folosită 
strategia

Intvestigați felul 
cum gândesc 

pacienții și 
prioritățile lor

Revedeți 
la sfârșitul 

conversației

Pacientul alege un 
comportament nou care 

pare realist

"Păreți îngrijorat și aș dori să vă ajut.  
Avem la dispoziție 15 minute acum,  

așa că haideți să vedem cu ce putem  
începe. Aș vrea să aflu mai multe despre 

problemele dumneavoastră și să fac câțiva 
pași înainte pentru a începe să le rezolv."

"Puteți descrie una sau două dintre cele 
mai importante probleme care vă fac să 

vă simțiți...[stresat]"

"Ce schimbare mică ați 
putea face?"

"Concentrându-vă asupra unei probleme astăzi 
nu vă veți simți copleșit și vă va ajuta să faceți un 

plan pe care să îl puteți încerca"

"Cercetarea arată că starea de dispoziție a oamenilor se 
îmbunătățește atunci când [devin mai activi, dorm mai bine, 

mănâncă alimente mai sănătoase etc.]"

"Se pare că, astăzi, principalele 
dumneavoastră probleme sunt [prezentați în 
câteva cuvinte]; haideți să discutăm câteva 

strategii care ar putea ajuta."

"Haideți să revedem ce am făcut. Alegeți o 
prioritate [Numiți PRIORITATEA] și apoi creați 

un plan specific pe care sunteți convins că 
îl veți începe imediat – [ACțIUNE]. Când vă 

simțiți pregătit, puteți face ceva similar pentru 
altă problemă, alegând pe rând câte o singură 
prioritate și creând un plan specific care să fie 

realist"

"Pot fi momente când nu vă puteți realiza obiectivul; 
nu vă descurajați, amintiți-vă că fiecare săptămână 

este o șansă de a reuși. Putem discuta la vizita 
următoare despre toate greutățile cu care vă 

confruntați"

sau

Postere în camerele 
pacienților

Opțiunile includ:

Creați un 
plan specific

Dacă stresul emoțional este sever, aveți 
temeri privind siguranța pacientului sau 
acesta nu dorește să facă un plan: urmați 
procedurile standard de siguranță și de 
trimitere 

Patient Health 
Questionnaire-9

Un număr mai mare de 
activități zilnice plăcute

Tulburarea 
de anxietate 

generalizată-7

Stabilirea priorităților în 
discuție

Schemă de tratament centrat 
pe pacient 

Metode de screening 
Pot fi folosite pentru a facilita 
discuția

Chestionare în sala 
de așteptare Pliante

Relaxare

Ce e de făcut Cât de des

Soluția la o 
problemă specifică

Nutriție  
și/sau reducerea 

alcoolului

Somn 

Când

Activitate fizică 

Sărbătoriți realizările (chiar și pe cele parțiale)

Ajustați obiectivul sau planul după 
nevoie

Fiți solidari cu pacientul în privința difi-
cultăților întâmpinate în procesul schimbării

Oferiți trimiteri la nevoie, în special 
dacă stresul nu s-a ameliorat ori s-a 
accentuat 

Încurajați pacientul să 
monitorizeze progresul

Spuneți-i pacientului că aveți încredere 
în capacitatea lui de-a aplica planul și 
că îl veți întreba despre asta la vizita 
viitoare

Rezumat vizual 
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Un�pacient�a�făcut�o�reclamaţie�
online�la�adresa�mea.� 
Ce�ar�trebui�să�fac?��
Primirea unei reclamații pe un website poate să  
vă supere și să vă neliniștească. Abi Rimmer le vorbește 
experților despre modalitatea optimă de a gestiona  
o astfel de situație

CARIERE ÎN SECTORUL CLINIC

"Din păcate, reclamațiile 
online devin din ce în ce mai 
frecvente și pot fi supărătoare. 
Ele pot varia de la nemulțumiri 
ușoare la comentarii abuzive, 

Ellie Mein, 
consilier 
medicolegal la 
Medical Defence 
Union  
(Sindicatul 
Medicilor)

"Poate fi frustrant și supărător 
să te vezi criticat în spațiul 
rețelelor sociale – în special 
atunci când informațiile sunt 
inexacte sau false. 

"Este de înțeles faptul că puteți 
fie să simți nevoia de a vă 
justifica, fie să aveți o stare de 
neliniște ori de stres. Încercați 
să stabiliți o demarcație între 

Alison Whiting, 
departamentul 
pentru politica 
standardelor al 
General Medical 
Council  
(Colegiul 
Medicilor)

Lucy Powell, 
membru ales al 
Association of 
Anaesthestists 
Trainee Committee 
(Asociația 
Comitetului 
de Rezidenți 
Anesteziști) 

Păstrați confidențialitatea 
pacientului! 

Păstrați-vă întotdeauna 
profesionalismul! 

Nu sunteți singuri
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așa că modul de abordare va 
depinde de natura reclamației. 

"La comentariile de pe site-uri 
ca NHS Choices, care se rezumă 
la o reclamație simplă, se poate 
răspunde online. Mulțumiți-le 
pacienților pentru comentarii, 
cereți-vă scuze pentru faptul că 
nu sunt mulțumiți de tratamentul 
prescris (fără a da detalii referitoare 
la îngrijirea lor) și invitați-i să vă 
contacteze direct pentru a discuta 
orice aspect care îi preocupă. O astfel 
de abordare este în concordanță cu 
procedura pentru reclamații folosită 
în cadrul NHS (sistemul public de 
sănătate britanic). 

"Amintiți-vă că, atunci când oferiți 
răspunsuri online, trebuie să păstrați 
confidențialitatea pacientului și să vă 
mențineți profesionalismul. 

"Dacă aveți sentimentul că 
respectivele comentarii vă pot 
afecta reputația, ați putea ruga pe 
moderatorul ori gazda paginii să 
elimine informația, ceea ce, însă, nu 
este mereu posibil. 

"Procedând așa vă expuneți 
unor riscuri, astfel încât uneori e 
preferabil să ignorați un comentariu. 
Sindicatul medicilor la care sunteți 
afiliați vă poate sfătui cu privire la  
modalitatea optimă de a gestiona 
situația. 

"Dacă identificați pacientul care 
a făcut comentariile, l-ați putea 
invita să discutați față în față despre 
problema respectivă. În cazul în care 
comentariile au fost ofensatoare, 
puteți trimite, în consecință, o 
scrisoare de avertizare privind 
comportamentul respectiv, dar 
trebuie să aveți în vedere faptul 
că aceasta ar putea provoca un alt 
răspuns online."

"Astfel de situații au devenit mai 
frecvente ca urmare a apariției tot 
mai multor platforme de evaluare 
– binevenite, dintr-un alt punct 
de vedere, deoarece le oferă 
pacienților o altă modalitate de a-și 
exprima opiniile. Știm că, uneori, 
medicii se simt nedreptățiți de 
comentarii și ar dori să reacționeze. 
Sfatul nostru este ca, în general, 
să evitați acest lucru, având în 
vedere faptul că răspunsurile cu 
aceeași monedă în public pot să se 
prelungească ori chiar să genereze un 
conflict. 

"În unele cazuri poate fi indicat 
să dați un răspuns general, care să 
descrie practica normală. 

"Trebuie să vă asigurați, însă, 
că nu dezvăluiți în public – direct, 
prin omisiune sau prin deducție 
– nicio informație confidențială 
referitoare la pacient. Dacă au 
impresia că informațiile vor fi 
dezvăluite de către doctori fără 
consimțământul lor, pacienții pot 
fie să evite solicitarea ajutorului 
medical, fie să nu declare toate 
simptomele.

"Dacă decideți să comentați, 
limitați-vă răspunsul public la o 
explicație a obligației dumneavoastră 
legale și profesionale cu privire la 
confidențialitate. De asemenea, 
indiferent de provocare, păstrați-vă 
întotdeauna profesionalismul și 
politețea; un răspuns necontrolat ar 
putea submina încrederea oamenilor 
în profesia medicală. 

"Vă încurajăm să cereți sfatul 
sindicatului la care sunteți afiliați ori 
pe cel al unui avocat atât în privința 
răspunsului cât și, dacă este cazul, 
a în cea a posibilității unui recurs 
legal."

emoții și fapte, pentru a nu fi tentați 
să răspundeți pe negândite. 

"Reclamațiile sunt o realitate din 
viața profesională a medicilor. Nu 
sunteți singuri și nici nu trebuie să vă 
simțiți astfel.

"Cereți sfatul colegilor în care 
aveți încredere! E posibil ca 
măcar vreunul dintre ei să se fi 
confruntat personal cu o reclamație, 
putând fie să vă dea un sfat, fie să 
aibă măcar bunăvoința de a vă 
asculta. 

"Încercați să vă limitați la fapte și 
să nu lăsați emoțiile să vă influențeze 
judecata! V-ar fi astfel mai ușor 
să înțelegeți ce anume a provocat 
reclamația. Fiți cinstit: e posibil 
să fi comis o eroare. Cee ce nu 
înseamnă că s-a pus punct carierei 
dumneavoastră. Toți greșim, dar 
important este să învățăm din greșeli. 

"Notați tot ce vă amintiți – 
vă va fi de folos dacă trebuie să 
scrieți un răspuns oficial. Includeți 
în portofoliul dumneavoastră o 
mențiune succintă cu privire la 
faptul că ați primit o reclamație 
și că ați profitat de ocazie pentru 
a reflecta, păstrând o relatare 
anonimizată mai amănunțită pentru 
dosarele private. 

"Luați legătura cu sindicatul în 
care sunteți înscriși, în special înainte 
de a răspunde, ca să știți care este 
procedura potrivită. 

"Reclamațiile pot fi pilule 
amare, dar păstrându-vă calmul, 
împărtășind experiențele cu colegii 
apropiați și urmând sfatul 
profesioniștilor din sindicat, le puteți 
suporta mai ușor."

CAREERS CLINIC
A patient has complained about me online.  
What should I do?  

A se cita: BMJ 2019;366:l5705

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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Din: Renee Salas, Ashish Jha. Schimbările 
climatice amenință realizarea, pentru toată 
lumea, a unei asistențe medicale eficiente. 
The BMJRo 2019;10:409-413.

1. Conform estimărilor OMS, schimbările climatice vor 
conduce la creșterea numărului de decese până în 2030, 
prin următoarele modalități de expunere:
A. Supraalimentație
B. Subnutriție
C. Căldură
D. Febra Dengue
E. Boala diareică

2. Modificările climatice sunt responsabile de 
exacerbarea următoarelor afecțiuni netransmisibile:
A. Diabet
B. Afecțiuni pulmonare cronice
C. Afecțiuni hepatice
D. Boli cardiovasculare
E. Boli mintale

Din: Diego Kaski, Kiran Agarwal, Louisa Murdin. 
Vertij acut. The BMJRo 2019;10:415-418.

3. Cea mai frecventă cauză de vertij acut este:
A. Neurita vestibulară
B. Migrena vestibulară
C. Boala Menière
D. Accidentul vascular cerebral
E. Vertijul paroxistic pozițional benign

4. Care dintre următoarele manifestări asociate 
vertijului acut impun trimiterea pacientului la medicul 
specialist?
A. Diplopia
B. Vărsătura
C. Amorțeala
D. Furnicătura
E. Tusea

5. Manifestarea tipică pentru tumora de unghi 
cerebelo-pontin este:
A. Deficitul vizual progresiv
B. Deficitul auditiv unilateral progresiv
C. Slăbiciunea facială
D. Nistagmusul orizontal unidirecțional
E. Cefaleea

Din: Brian D Nicholson, Paul Aveyard,  
Willie Hamilton, FD Richard Hobbs. Când sunt 
justificate investigațiile suplimentare în cazul 

scăderii ponderale neașteptate pentru a 
exclude cancerul? The BMJRo 2019;10:418-422.

6. Printre cauzele non-neoplazice de scădere în greutate 
inexplicabilă se numără:
A. Ulcerul gastro-duodenal
B. Insuficiența cardiacă terminală
C. Boala pulmonară obstructivă cronică
D. Scleroza multiplă
E. Infecțiile cu virusuri hepatitice B, C

7. Următoarele tipuri de cancere pot fi anticipate de 
scăderea ponderală:
A. Cancerul gastro-esofagian
B. Cancerul hepatic
C. Cancerul pancreatic
D. Cancerul de sân
E. Cancerul pulmonar

Din: Christine Haseler, Ranulf Crooke,  
Tobias Haseler. Promovarea activității fizice în 
rândul pacienților. The BMJRo 2019;10:422-426.

8. Dintre efectele benefice ale activității fizice moderate 
zilnice asupra sănătății fac parte:
A. Risc de 30-40 ori mai mic de sindrom metabolic și diabet 
zaharat
B. Risc de boală cardio-vasculară cu 20-35% mai mic 
C. Reducerea incidenței artrozei
D. Risc cu 20-30% mai mic de depresie
E. Scăderea mortalității globale cu 30%

9. Alegeți factorii care pot determina inactivitate fizică:
A. Lipsa de informare
B. Convingerile religioase
C. Dificultatea automotivării
D. Incertitudinile cu privire la beneficiile activității fizice
E. Factorii economici

Din: Amber M Gum, Gary P Epstein-Lubow, 
Brandon A Gaudiano, Marsha Wittink,  
Carol Horvath. Strategii destinate schimbării 
comportamentale rapide a pacienților afectați 
de stres emoțional în asistența primară. 
The BMJRo 2019;10:426-429.

10. În definiția stresului emoțional se regăsesc emoții 
negative precum:
A. Furia
B. Depresia
C. Anxietatea
D. Fobia
E. Tristețea
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