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Ca jurnalist, scriu de mai bine de 15 
ani despre medicina privată și cea de 
stat, le observ și le analizez, le trăiesc. 
Până la urmă ca noi toţi, de altfel. 

Am scris despre primele cabinete private, 
policlinici, despre primele spitale private, 
primul milion de euro, primele zece 
milioane de euro, primele tranzacţii, 
primele fonduri de investiţii avide după 
sectoare cu creștere peste nivelul general. 
Medicina privată a urmat aceleași trenduri 
care s-au manifestat în economie după 
Revoluţie. Încet-încet, furnizorul de servicii 
medicale a rupt piaţă – pentru că asta sunt 
pacienţii, oricât ne ascundem după vălurile 
emoţionale. Întâi ambulatoriul, apoi 
maternităţile – pentru că nașterea e un 
fenomen natural – apoi chirurgie mică și 
mai ales operaţii specifice, cu marjă mare 
de profit și supraspecializare rafinată. 

Personal, am trăit și evenimente în care 
medicina privată nu mi-a fost de niciun 
folos, cu toate că plăteam lunar către doi 
furnizori. M-am dus tot la stat, tot acolo 
mi-a fost baza. Am văzut în familie cum 
sistemul de sănătate din Olanda, ridicat 
în slăvi în România deopotrivă cu tot 
vestul, poate da rateuri și la preţuri uriașe. 
Tot medicii din România m-au ajutat, 
deși am văzut cu durere cum la stat nu 
aveau de nici unele, doar pricepere. 

Nișa “plata per serviciu” probabil că 
și-a atins limita, mai mulţi bani nu se 
mai pot scoate de-aici, așa că e nevoie 
de pacienţii “serioși”, cei pe programe, 
unde sunt banii noștri, ai tuturor. După 
pacienţi vor urma nu numai banii, ci mai 
ales medicii, care vor pleca cu totul din 
sistemul de stat în privat... Vom asista la 

necesitatea “alegerii” stat sau privat și 
acela va fi momentul nu foarte îndepărtat 
când sistemul de stat va intra în colaps. 

Întrebarea este dacă asta ne dorim pentru 
cetăţenii români. Să fie trataţi dacă au 
bani și să fie aruncaţi în stradă dacă nu au. 
Ne îndreptăm spre sistemul de sănătate 
american, spre cel francez, german?!... De 
fapt ce model avem în faţă?! Vrem ca unui 
om care zace inconștient în drum să-i fie 
salvată viaţa după câţi bani are? Ne dorim 
să primească o notă de plată de 600 de euro 
pentru 2 km făcuţi cu ambulanţa, precum 
arată o experienţă personală în Olanda?! 

Nu totul e roz în medicina din vest. Eu 
aș alege modelul sistemului de sănătate 
francez, unul dintre cele mai performante. 
Nu e cazul să inventăm roata. Să păstrăm 
ceea ce avem noi bun, accesibilitatea, 
medicii buni, să îmbunătăţim lucrurile 
prin câteva reglementări bine croite, 
pentru că sunt derapaje importante atât 
la stat, cât și la privat... Putem să reparăm 
prin chirurgie mică, nu trebuie să-i 
facem transplant de cap pacientului... 

M-am întâlnit cu ministrul Sănătăţii 
de pe când era iubit de presă, reparator 
de inimi de copii mici, un erou care 
se întorsese în România după ce 
s-a înalt specializat prin vest... 

Sănătatea noastră e viitorul nostru, e 
România de mâine, e o problemă de 
siguranţă naţională, nu o putem lăsa pe 
banii noștri la cheremul oricui.  

Delia Budurcă
redactor șef
delia.budurca@tarus.eu
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Tratamentele fără interferon pentru pacienții 
cu hepatita C, reluate
Prescrierea tratamentelor fără interferon pentru 
pacienţii cu hepatita virală cronică C a fost relu-
ată, în baza noilor contracte cost-volum-rezultat 
încheiate de CNAS, potrivit unui comunicat de 
presă.
Astfel, vor beneficia de tratament un număr de 
17.500 de pacienţi adulţi cu hepatita C, indiferent 
de stadiul de fibroză și ciroză compensată, pentru 
genotipul 1b, cel mai des întâlnit în România, dar 
și pentru genotipurile 1a și 4, care înregistrează 
o incidenţă mai scăzută. De asemenea, pentru 
prima oară se acordă tratament fără interferon 
și pentru 100 de copii și adolescenţi cu vârsta 
cuprinsă între 12 și 18 ani. 
Odată cu derularea actualelor contracte, trata-
mentul fără interferon va fi acordat și în trei noi 
judeţe. Astfel, tratamentul va fi asigurat adulţilor 

de medici din specialităţile gastroenterologie și 
boli infecţioase aflaţi în relaţie contractuală cu 
casele de asigurări de sănătate din Arad, Bacău, 
Brașov, București, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, 
Iași, Bihor, Argeș, Vâlcea, Sibiu, Suceava, Mureș, 
Timiș, precum și cu CAS AOPSNAJ. 
Pentru copii, tratamentul va fi asigurat de medicii 
cu specialităţile gastroenterologie pediatrică și 
boli infecţioase aflaţi în relaţie contractuală cu 
casele de asigurări de sănătate din București, 
Bihor, Brașov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iași, 
Mureș, Sibiu, Timiș, precum și cu CAS AOPSNAJ. 
Pe măsură ce unităţi sanitare din alte judeţe 
vor îndeplini condiţiile necesare, acestea vor fi 
introduse în lista centrelor care acordă trata-
ment fără interferon pentru pacienţii cu hepatita 
virală C. (Raluca Băjenaru) 

Franța va primi pacienți români pentru transplant pulmonar

În urma vizitei ministrului Sănătății, Victor Costache, 
în Franța, Spitalul Universitar Foch, unul dintre 
cele mai importante spitale din Europa, va primi 
pacienți români pentru efectuarea transplantului 
pulmonar, se arată într-un comunicat de presă. 
“Ne-am înțeles cu specialiștii și conducerea unității medicale 
să preia cazurile grave, complexe, care necesită transplant 
pulmonar și care nu se pot rezolva în România. Mai mult, 
vom deschide cu medicii francezi un program de pregătire 

pentru specialiștii români în domeniul transplantului și al 
chirurgiei oncologice”, a spus Victor Costache, care a făcut 
o vizită în Franța la începutul lunii februarie. Ministerul 
Sănătății din România și Ministerul Solidarității și Sănătății 
din Franța au discutat semnarea unui Memorandum de 
Înțelegere pentru domeniul medical. Documentul prevede 
încheierea de parteneriate, schimb de experiență și bune 
practici în domenii sensibile precum marii arși, transplant 
pulmonar, chirurgie cardiacă pediatrică. (R.B.) 

Donații de produse fără prescripție medicală pentru Crucea Roșie

Proiectul umanitar “Toți pentru Sănătate, Sănătate pentru 
Toți”, derulat de Sanofi România și Crucea Roșie Română, 
invită românii să facă donații de produse de îngrijire a 
sănătății, în perioada 10 februarie - 10 martie 2020 și 
respectiv, donații în bani, în perioada 15 martie – 15 aprilie 
2020, în 51 de farmacii partenere, pentru Crucea Roșie 
Română. Sanofi va contribui suplimentar cu o donație 
financiară. Campanii similare au loc în toată Europa, 
ca urmare a unui parteneriat de la nivel european. 
Proiectul își propune să sprijine nevoi de sănătate și 
educație ale unor categorii sociale defavorizate, având în 
vedere că, în România, 3,8 milioane de persoane suferă 
de deprivare materială severă, iar jumătate de milion au 
renunțat să mai apeleze la medic pentru că nu își permit.
Prin Banca de Sănătate, programul de colectare de produse 
de îngrijire a sănătății (fără prescripție medicală), românii sunt 
invitați să doneze produse din următoarele categorii: durere, 
antispastice, răceală și gripă, tuse și durere în gât, produse 

pentru sistemul digestiv (protectoare hepatice, laxative, 
antiacide, probiotice), suplimente alimentare (produse pe bază 
de magneziu, produse pentru insomnie, vitamine și minerale), 
produse pentru prim-ajutor (bandaje, plasturi), produse pentru 
bebeluși (șervețele umede, biberoane), produse de igienă 
personală (periuțe și paste de dinți). Sunt excluse produsele 
pe bază de prescripție medicală și cele care trebuie păstrate la 
rece. Produsele colectate din farmaciile partenere vor ajunge 
la filialele locale Crucea Roșie Română în maxim 30 de zile 
de la sfârșitul campaniei. A doua etapă a campaniei constă 
în încurajarea de donații în bani, tot în farmacii, în urnele 
dedicate. Banii colectați vor fi folosiți pentru a sprijini nevoi 
de educație și sănătate ale copiilor din medii defavorizate.
Campania este organizată în: Alexandria, Arad, Bacău, 
Baia Mare, Brăila, București, Iași, Cluj-Napoca, Constanța, 
Craiova, Galați, Gura Humorului, Mediaș, Oradea, 
Pitești, Ploiești, Sibiu, Suceava, Timișoara și Târgu 
Mureș, în 51 de farmacii. (Raluca Băjenaru) 



Ministerul Sănătății va reorganiza subprogramul 
de fertilizare in vitro și embriotransfer 
Subprogramul Ministerului Sănătăţii (MS) de 
fertilizare in vitro și embriotransfer a fost subfi-
nanţat și va fi regândit de o comisie, astfel încât 
să fie decontate mai multe proceduri, a afirmat 
Victor Costache, Ministrul Sănătăţii, în cadrul 
dezbaterii “Împreună pentru o experienţă mai 
bună a cuplului infertil in timpul tratamentului 
de reproducere asistată”. 
“Costul mediu alocat pe pacient este mult mai mic 
decât este nevoie. Această subfinanţare cronică 
a programelor de sănătate și a tot ce înseamnă 
medicină în România ne-a adus la situaţia în 
care suntem – un sistem sanitar care este pe 
roșu în toate sectoarele. Serviciul de reproducere 
asistată trebuie finanţat integral. Așa se practică. 
Radioterapia, un model de bună practică, este 
finanţat integral și trebuie extins și în alte sectoare, 
iar unul dintre ele este fertilizarea in vitro și tot ceea 
ce înseamnă medicina de reproducere. Declinul 
demografic al ţării este major, este îngrijorător. 
Avem o problemă reală de infertilitate a cuplurilor 
și trebuie să ieșim din această situaţie”, a spus 

oficialul român. El a subliniat că noua comisie 
se va întâlni la MS pentru a prezenta soluţiile 
care ar trebui adoptate, având în vedere că, din 
luna aprilie, începe un nou contract cadru, iar 
dacă nu se fac modificări, va fi perpetuată aceeași 
situaţie încă un an. (R.B.)
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Pacienții se vor putea trata la privat fără să plătească în plus
Pacienţii cu infarct miocardic acut și accident vascular 
nu vor plăti nimic în plus dacă vor alege să se trateze 
într-un spital privat faţă de unul de stat, stipulează 
OUG pentru modificarea și completarea Legii 95 
privind reforma în sănătate. Modificările dau șansa 
pacienţilor în stare critică să beneficieze mai repede 
de intervenţiile de care au nevoie în cel mai apropiat 
spital, fie că e de stat sau privat, se explică într-un 
comunicat de presă al Ministerului Sănătăţii (MS). 
Spitalele private au fost incluse în programele naţio-
nale de sănătate gestionate de CNAS încă din 2014. 
Modificarea este o actualizare a legislaţiei din 2014 
în care formularea era ambiguă: când sunt exceda-
te anumite capacităţi de primire pot fi accesate de 
către pacienţi anumite servicii, lucru neclar și greu 
de interpretat. 
În cazul pacienţilor aflaţi în stare critică (infarct mio-
cardic, AVC etc), prin modificările aduse se deschide 
pacienţilor accesul și la alte spitale de stat decât până 
acum, dar și private care pot opera aceste programe. 
Astfel, crește numărul unităţilor sanitare în care se 
rezolvă astfel de cazuri. De exemplu, programul de 
infarct miocardic va putea fi accesat de mai multe 
centre, crescând accesibilitatea pacienţilor și redu-
când timpul din momentul stabilirii diagnosticului 
și rezolvarea intervenţională. Acest lucru va conduce 
la salvarea mai multor vieţi, se menţionează în co-
municatul de presă MS. 
O altă modificare importantă vizează Programul 
Naţional de Oncologie care va putea fi accesat și de 
furnizori privaţi. Mecanismul este asemănător, nou-
tatea fiind constituită de crearea unui subprogram, 
cel de chirurgie oncologică. Acest proiect face parte 
din strategia de a combate cancerul în România, 
o strategie pe patru piloni și care pune accent pe 
depistarea precoce a cancerului. Pentru un bolnav 
de cancer se vor face servicii integrate care cuprind 
toate componentele: medicamente, radioterapie, 
intervenţii chirurgicale. 
De asemenea, ordonanţa va da startul, în anul 

2020, derulării Programului naţional pentru per-
soanele cu afecţiuni din spectrul autist. În cadrul 
unor programe naţionale de sănătate curative, vor 
fi acordate, în premieră, conform recomandărilor 
Comisiei Europene, servicii integrate (pot cuprin-
de, după caz, medicamente, servicii de logopedie, 
consultaţii psihologice, investigaţii paraclinice etc.). 
O altă modificare se referă la pacientele care reali-
zau reconstrucţie mamară prin endoprotezare, în 
cazul intervenţiilor chirurgicale oncologice. Până 
acum pacientele trebuiau să scoată bani din buzu-
nar pentru intervenţia chirurgicală de simetrizare 
a glandei mamare, deși beneficiau de decontare din 
fondul de sănătate pentru reconstrucţie mamară prin 
endoprotezare. Acum, contravaloarea intervenţiei 
va fi decondată de CNAS și va avea un impact pozi-
tiv asupra calităţii vieţii, dar mai ales a reinserţiei 
sociale a femeilor. 
În ceea ce privește persoanele care au lucrat în 
străinătate și au cotizat la bugetul asigurărilor de 
sănătate a altui stat mebru din UE, acestora li se va 
asimila perioada de cotizare de acolo și în sistemul 
de asigurare românesc. 
O altă modificare vizează durata de acordare a 
concediilor și a indemnizaţiei pentru incapacitatea 
temporară de muncă în cazul unor boli cu caracter 
special. De exemplu, pentru tuberculoză, concediu 
se dă din prima zi pe toată perioada de tratament, 
până la vindecare, iar pacientul nu mai trebuie să 
vină lunar la medicul specialist pentru prelungire. 
Pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de CNAS, 
perioada de reavizare a concediului va fi de un an, 
în intervalul ultimilor doi ani, și de un an și de șase 
luni pentru SIDA și neoplazii, tot în același interval 
de timp. 
Personalul militar în activitate, poliţiștii și funcţionarii 
publici cu statut special vor beneficia de indemnizaţii 
de asigurări de sănătate și de posibilitatea de a-și 
lua concediu medical pentru îngrijire copil bolnav. 
(Raluca Băjenaru) 

Congres al medicilor români care lucrează în Franța

Medicii români care lucrează în Franța intenționează 
organizarea unui congres și, ulterior, să pună bazele 
unei asociații a medicilor de origine română din 
Franța. Afirmația a fost făcută de Constantin Turchină, 
președintele de onoare al Asociației medicilor de 
origine română de pe Coasta de Azur, cu ocazia vizitei 
ministrului sănătății, Victor Costache, în Franța. 
“A fost o plăcere să ne întâlnim cu ministrul Victor Costache, 
proaspătul membru al Academiei Naționale de Chirurgie 
din Franța. Am fost cu toții de acord că demersul ministrului, 

ca administrator al sistemului medical românesc, este unul 
progresist, iar viziunea sa se apropie de standardul francez 
cu care se operează în sănătate. Această întâlnire a fost și 
un catalizator al comunității medicilor de origine română 
din Franța, iar vestea bună este că, împreună cu Ministerul 
Sănătății, am convenit organizarea unui congres cu toți 
colegii noștri care practică din întreg teritoriul francez. 
Sperăm ca atunci să punem bazele unei asociații unitare 
a tuturor medicilor de origine română din Franța “, a spus 
medicul cardiolog Constantin Turchină. (R.B.) 





CCea de-a opta ediţie a Galei Premiilor de 
Excelenţă Medica Academica a marcat 100 
de apariţii ale publicaţiei și a premiat reali-
zări deosebite din chirurgie, cercetare fun-
damentală, apariţii editoriale în domeniul 
medical. 

Evenimentul a avut loc în decorul select al 
Palatului Ghica Tei și s-a bucurat de prezenţa 
unor personalităţi de prim rang: Acad. Prof. 
Dr. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei 
Române, Acad. Prof. Victor Voicu, vicepre-
sedintele Academiei și președintele Secţiei 
de Știinţe Medicale, Acad. Prof. Maya Simi-
onescu, președintele Secţiei de Știinţe Biolo-
gice a Academiei, Prof. Dr. Irinel Popescu, 
președintele Academiei de Știinţe Medicale, 
membru corespondent al Academiei Româ-
ne. 

În deschiderea evenimentului, Valentin 
Ţăruș, președinte al companiilor Farma-
ceutica Remedia și TARUS Media, a vorbit 
despre începuturile proiectului, dar și despre 
evoluţia Medica Academica de-a lungul celor 
o sută de ediţii prin care și-a delimitat par-
cursul unic în piaţa publicaţiilor de profil din 
România. Valentin Ţăruș a mulţumit echipei 
și iniţiatorului acestui proiect, reputatul chi-
rurg Prof. Dr. Irinel Popescu. 

Delia Budurcă, Redactor-Șef Medica 
Academica, a evidenţiat principalele mo-
mente publicistice cuprinse în paginile re-

vistei în ultimii zece ani. “Am încercat să ne 
menţinem într-o zonă de echilibru în ceea ce 
privește reflectarea situaţiei din domeniul 
sănătăţii din România și, rămânând obiec-
tivi, să ne distanţăm totuși de abordarea 
generală ‘all black’ a presei, tendinţa de a 
prezenta situaţia doar în tente negative, fără 
să ajungem nici în extrema cealaltă, în care 
totul se vede prin lentile roz”, a spus Delia 
Budurcă despre politica editorială a Medica 
Academica. Prin structura sa, sumarul re-
vistei a cuprins atât zona de știri, informaţii, 
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cercetătoarei Coralia Bleotu, de la Institu-
tul de virusologie “Ștefan Nicolau”, ale că-
rei domenii de interes sunt studiul interacţiei 
gazdă – agent infecţios, studiul biologiei ce-
lulei stem și obţinerea unor agenţi terapeu-
tici pentru ulceraţii și escare, precum și stu-
diul biologiei celulei tumorale. 

În continuare, Acad. Prof. Maya Simi-
nonescu a rostit laudatio pentru cercetător 
Ileana Mânduţeanu, de la Institutul de Bi-
ologie și Patologie celulară “Nicolae Simi-
onescu”, căreia i-a înmânat Premiul “Acad. 
Nicolae Cajal” pentru realizări obţinute 
în cercetarea fundamentală, în special 
pentru rezultate originale obţinute în stu-
diul mecanismelor celulare și moleculare ale 
procesului infl amator asociat aterosclerozei 
și diabetului și exploatarea potenţialului lor 
pentru dezvoltarea de nanobioterapii.

Premiul “Dan Setlacec” pentru reali-
zări deosebite obţinute în chirurgie i-a 
fost înmânat Prof. Grigore Tinică, Director 
al Institutului de Boli Cardiovasculare “Prof. 
George Georgescu”, Iași, de către Conf. Dia-
na Păun, consilier prezidenţial.

Prof. Irinel Popescu a rostit laudatio
pentru benefi ciarul Premiului “Dan Setla-
cec” pentru cea mai bună realizare în
chirurgie, care a revenit Dr. Radu Zamfi r, 
director executiv al Agenţiei Naţionale 
de Transplant, pentru realizări obţinute în 

educaţie medicală continuă, dar și pe cea 
referitoare la strategii de sănătate, într-un 
demers de îmbunătăţire a sistemului și pro-
movare a bunelor practici. Proiectul “Ro-
mâni în lume” a vorbit despre medici români 
plecaţi în străinătate, ambasadori străluciţi 
ai României și medicinei românești, pro-
iectul “Premiere ale medicinei românești la 
nivel mondial” despre priorităţi românești 
prea puţin recunoscute și promovate, un alt 
proiect, realizat de Raluca Băjenaru, a vizat 
prezentarea celor mai performante sisteme 
de sănătate din lume.  

Un proiect important al revistei, dezvol-
tat începând din 2018, a fost reprezentat de 
suplimentele Medica Academica Centenar, 
care au consemnat istoria principalelor 
specialităţi medicale din ţara noastră și mo-
dul cum s-au creat și dezvoltat în acest răs-
timp, proiect realizat la iniţiativa și prin efor-
tul susţinut al lui Grigore Iuga. 

În cadrul Galei Medica Academica 100, 
în prezenţa a peste 100 de reprezentanţi ai 
elitei profesionale medicale din întreaga 
ţară, cu contribuţii în dezvoltarea medicinei 
românești, creatori de școală, au fost acorda-
te zece premii. 

Conform tradiţiei, decernarea a început cu 
Premiul Fundaţiei “Acad. Nicolae Cajal” 
pentru cercetare fundamentală - tineri 
cercetători înmânat de către Irina  Cajal
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Conf. Diana Păun și Prof. Grigore Tinică

Acad. Cerc. Maya Simionescu

Ileana Mânduțeanu

Acad. Ioan Aurel PopAcad. Victor Voicu

Prof. Vasile Sârbu



chirurgie și promovarea activităţii de trans-
plant.  

Premiul “Medica Academica” pentru 
publicistica medicală a fost acordat Prof. 
Vasile Sârbu de la Universitatea “Ovidius” 
Constanţa pentru contribuţia sa la dezvolta-
rea chirurgiei și pentru seria de articole dedi-
cate istoriei transplantului în România. 

Premiul “Medica Academica” pentru 
educaţie a revenit Prof. Ștefan Florian, 
Universitatea “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Na-
poca, fiind înmânat de Prof. Dan Mircea 
Enescu. 

Valentin Ţăruș a acordat Premiul Me-
dica Academica “British Medical Journal 
– de 25 de ani în România” prof. Traian 
Mihăescu, editor BMJ. 

Premiul pentru cea mai bună realizare 
editorială a revenit Prof. Silviu Constanti-
noiu, președintele Societăţii Române de 
Chirurgie, pentru lucrarea “Tratat de pato-
logie și chirurgie esofagiană”. 

Prof. Gheorghe Borcean, președintele 
Colegiului Medicilor din România, a ofe-
rit Premiul Colegiului Medicilor din Ro-
mânia Prof. Virgil Păunescu, UMF “Victor 
Babeș”, Timișoara. 

Decernarea premiilor a culminat cu 
Premiul de excelenţă Medica Academi-
ca pentru întreaga activitate care a fost 
acordat Acad. Prof. Victor Voicu de către 

Acad. Ioan Aurel Pop, președintele Acade-
miei Române, care a rostit laudatio. Profesor 
Universitar și Șef de disciplină (farmacolo-
gie) în două universităţi, General al Armatei 
Române, Director al unui Centru de cercetări 
medicale, Fondator al disciplinei de toxicolo-
gie și întemeietorul singurului centru de toxi-
cologie clinică din ţara noastră, Acad. Victor 
Voicu este Președinte al Consiliului Știinţific 
al Agenţiei Naţionale a Medicamentului.

Sponsorii evenimentului au fost Antibi-
otice Iași, Remedia, Leo Pharma, BenQ și 
Ropharma. (Raluca Băjenaru)  
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Prof. Silviu Constantinoiu

Cerc. Coralia Bleotu Dr. Radu Zamfir
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O seară curcubeu peste zece ani 
de Medica Academica

Am primit cu plăcere invitaţia la această 
Gală a premiilor conferite cu ocazia a 10 
ani de existenţă, în arealul academic româ-
nesc, a unei publicaţii de mare rezonanţă, 
cu personalităţi de cea mai înaltă ţinută 
printre colaboratori, Medica Academica. 

Cei care au conceput acest proiect, acum 
un deceniu, au constituit un mic nucleu, 
prezent la eveniment, bucuroși de evoluţia 
la care probabil se așteptau, dar căpătând o 
bogăţie spirituală pe care nu și-o imagina-
seră. Se vedea clar că acest proiect nu s-a 
iniţiat pentru gloria lor, “ad gloriam”. Au 
acţionat fiecare din tot sufletul, “ab imo 
pectore”. Au fost niște cutezători, așa cum 
i-a descris cu timiditate bizantină distinsa 
noastră gazdă, Delia Budurcă; dar zeii îi 
ocrotesc pe cutezători, după cum spuneau 
protopărinţii latini: “Audentas fortuna in-
vat”. Sosiţi pe rând din toate colţurile ţării, 
din universităţi și lăcașuri măreţe de sănă-
tate, făcând câţiva pași printre aleile încă 

punctate de câte o floare târzie de “decem-
bre”, îmbrăcaţi decent și sobru, am simţit 
atmosfera lumii regale de la Peleșul de al-
tădată. Din perspectivă imperială, cu toată 
modestia firească a celor cu aureolă ascun-
să, am asistat la sosirea conducerii Acade-
miei Române, a pontifului actual, profe-
sorul Ion Aurel Pop, și vicepreședintelui 
Victor Voicu, unul dintre sărbătoriţi, a 
profesorului Irinel Popescu, cu o figură 
puţin tristă, asemeni cu Gânditorul de la 
Hamangia, după un efort cărturăresc de-o 
viaţă. În sală, după prezentarea scopului 
întâlnirii, am privit cum stăteau în cercuri - 
cercuri la mese, ca niște stabilopozi, capete 
luminate care au avut în acest deceniu, și nu 
numai, roluri de soliști în marele concert al 
medicinei naţionale. Toţi erau fericiţi, pen-
tru că intelectualii de marcă se bucură și 
au plăceri senzoriale în proximitatea altor 
valori. Se simt “pars pro toto”, o parte din 
întregul edificiu spiritual. Între autentici



se simţea certitudinea și recunoașterea. Și 
în seara aceasta, la acordarea celor zece 
premii, s-a simţit transcendenţa de la cei 
ce au plecat în alte lumi, fiecare dintre 
premiaţi spunând de unde vin legăturile lor 
rizozomale: de la Cajal, de la Setlacec, de 
la părinţii știinţelor medicale care au fost 
și vor rămâne printre noi, în nișele lor cu 
pulbere de aur. Fiecare premiu a fost pri-
mit după un Laudaţio scurt și dens, la care 
a răspuns laureatul în cauză. Eu m-am bu-
curat de o incizie existenţială executată pe 
scenă, în faţa tuturor, cu bisturiul de aur, 
ţinut în vremurile noastre între degetele 
chirurgicale de Profesorul Irinel Popescu. 
Acesta, intrând în viaţa mea ca într-un bloc 
operator, a schiţat în filigran exact Golgo-
ta pe care mi-am dus crucea, cumva simi-
lar ca traiectorie cu dânsul, după ce Pilaţii 
vremurilor noi ne-au lămurit că nicio faptă 
bună nu va rămâne nepedepsită. Am avut 
același maestru care ne-a pus pecetea pe 
frunte la Spitalul Fundeni, pe Profesorul 
fără asemănare Dan Setlacec, am ajuns 
chirurgi și transplantologi, dânsul de ficat, 
eu de celule pancreatice și de rinichi. Nu-mi 
venea să cred cum vorbea despre mine, 
simplu și curgător, spunând lucruri mari 
cu vorbe puţine și adânci, concentrând to-
tul în câteva cuvinte moleculare. Eu i-am 
mulţumit lui Dumnezeu că m-a făcut părtaș 
la o astfel de ceremonie, la care am băut din 
același potir cu zeii, o picătură de nemuri-
re, un fel de împărtășanie, care niciodată 
nu este multă pe cât este de încărcată de di-
vinitate. Am oferit președintelui Academiei 
un volum pe care l-am scris la Tomis despre 
un protopărinte al culturii și limbii româ-
ne, “Codul lui Ovidius Naso”, de la a cărui 
așezare în pământul dobrogean au trecut 
2000 de ani. Și România nici măcar în cul-
tură nu poate să rămână fără ieșire la mare, 
iar eu am fost împovărat ca stegar istoric în 
turnul de veghe al poporului nostru în par-
tea de la răsărit și mare paznic la “Tropae-
um Traiani”. Am fost convins că-l felicităm 
fără cuvinte pentru că nu și-a băgat “Naso” 
în politichie, așa cum a făcut acum 2000 de 
ani autorul Tristelor, Metamorfozelor, Artei 
de a iubi și Ponticelor. După cele zece premii 
dăruite unor slujitori din știinţele funda-
mentale sau aplicate ale medicinei, a urmat 
un moment mai privilegiat, un fel de pre-
miere a unui ”pater”, care a ajuns în poziţii 
la zenitul Academiei, și împlinea o venera-
bilă vârstă, multiplă de zece și trăită tot 
de nota zece, după Decalog, firesc înclusă 

în program ad perpetuam rei memori-
am. Cum elogiul trebuia să-l facă un ami-
cus certus, am avut prilejul să-l ascultăm 
pe Președintele Academiei, profesorul Ion 
Aurel Pop. Am certitudinea că a vorbit sin-
cer, spunând lucruri puţine, dar definitorii 
pentru sărbătorit. Parcă rostea simplu, dar 
foarte apăsat: Iată omul. I-a răspuns dom-
nul Academician Victor Voicu, care în locul 
unui discurs lung și nesfârșit, ne-a zâmbit, 
a mărturisit cu modestie că este dreptcre-
dincios principiilor și moralităţii în zidirea 
culturală a pământenilor, apoi a dat mâna 
cu “patriarhul” cultural, care-i prezen-
tase “Laudaţio”. Prin asumarea stării emo-
tive, și-a dat la o parte mantia aceea care-i 
înfășoară, ca un fel de aură, pe nemuritori. 
Cum spunea cel mai mare Mihai al lumii: 
“Pururi tânăr, înfășurat în manta-mi,/ 
Ochii mei înălţam visători la steaua/ 
Singurătăţii” (Odă în metru antic). Par-
că vorbea Ecleziastul despre deșertăciune 
și vanitate, sau Apostolul Pavel, care nici 
nu amintea de glorie când zicea că nouă, 
pământenilor, ne rămân doar acestea trei: 
credinţa, nădejdea și dragostea. Acade-
mia, păstrătoarea limbii noastre, știind că 
“Limba noastră-i limbă sfântă/ Limba 
vechilor cazanii/ Care-o plâng și care-o 
cântă/ Pe la casa lor ţăranii” a admis în 
loc de “nădejde” cuvântul “speranţă”, întris-
tându-i pe ardelenii atât de iubiţi de la Nis-
tru pân’ la Tisa. Despre fiecare dintre cei pe 
care i-am văzut premiaţi aș putea zice că au 
avut un moment de îndumnezeire, preoţia 
făcând-o numai figuri cu trecut apostolic în 
medicina naţională. Am scris aceste vorbe, 
știind că sunt un nepriceput și nevrednic să 
folosesc vorbele spre a-mi ascunde gându-
rile, cum spun filozofii neiertători. 

Nu pot încheia fără sentimentul de a dă-
rui o floare distinsei amfitrioane a eveni-
mentului, Delia Budurcă. Ţinând-o în mână, 
puteţi privi două flori, și între ele pe domnul 
Ţăruș, grădinarul semănător de boabe cul-
turale, de unde noi toţi am cules aceste roa-
de, recunoașteri ale unor excelenţe. 

Ocrotește-i, Doamne, pe Români! Și 
strânge-i pe toţi laolaltă ca acum 100 de 
ani, sau ca acum 400 de ani, sub steagul ce-
lui de-al doilea mare Mihai. Numai acade-
mia știe ce-au căutat amândoi încoronaţii 
la Alba Iulia. Eu nu știu, dar poate căutau 
începuturile Bibliei naţionale, unde a ros-
tit de pe cal cel mai mare Avram al nostru: 
“NO, HAI!”, cel mai scurt discurs din istoria 
lumii.  
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C
Preocuparea pentru siguranța pacienților și calitatea serviciilor este o constantă a 
activității desfășurate în cadrul Rețelei de Sănătate REGINA MARIA.
Dr. Dana Pavel și Dr. Paul Biriș, medici primari Imagistică și Radiologie Medicală în cadrul 
spitalului Euroclinic, respectiv Campus Medical Brașov, din rețeaua de sănătate REGINA 
MARIA, discută despre necesitatea, beneficiile și riscurile examinărilor CT în situația 
pacienților care au afecțiuni oncologice, dar și despre performanțele la care s-a ajuns în 
utilizarea acestor tehnologii moderne.

Ce este examinarea CT și cât este de 
periculoasă?
Dr. Paul Biriș: Tomografia computerizată (CT) 
este o metodă de investigaţie imagistică 
modernă bazată pe radiaţii X, oferind imagini 
3D, utilizată pentru diagnosticul anumitor 
afecţiuni, dar și pentru monitorizarea 
evoluţiei bolilor, mai ales în cadrul patologiei 
oncologice, de cele mai multe ori fiind 
necesară și administrarea de substanţă de 
contrast intravenoasă. 

Numărul examinărilor CT din ultimii zece 
ani a crescut exponenţial, mai ales în ţările 
dezvoltate, dar și în România. 

Investigaţiile CT vin la pachet cu expune-
rea organismului la radiaţii, dar riscurile de 
iradiere ca urmare a acestor examinări sunt 
minime. Măsura utilizată pentru aprecierea 
efectelor iradierii este “doza efectivă”, iar 
unitatea de măsură se numește milisevert 
(mSv). Radiaţia unei investigaţii CT variază 
de la pacient la pacient, în funcţie de mări-
mea părţii din corp examinate, de tipul de 
procedură, de tipul de echipament utilizat. 
De exemplu, o investigaţie CT pentru zona 
capului expune o persoană la o doză efecti-
vă de radiaţii mai mică decât radiaţia uzuală 
din mediu (2 mSv versus 3 mSv), iar o exa-
minare CT abdomino-pelvină de o expunere 

de 3-4 ori mai mare decât radiaţia uzuală din 
mediu (10 mSv versus 3 mSv). 

Beneficiile examinărilor CT depășesc ris-
curile, iar noi suntem preocupaţi constant 
de reducerea la minim a acestor riscuri. În 
departamentele de imagistică din cadrul 
REGINA MARIA implementăm DoseWatch, 
un program de monitorizare pentru re-
ducerea la minim a expunerii la radiaţii 
pentru investigaţiile CT. Acest program 
permite utilizarea tehnologiei CT cu doza de 
radiaţii personalizată, fără a aduce alterări 
în ceea ce privește calitatea imaginilor și tot-
odată fără a periclita rezultatul investigaţiei.

Care sunt recomandările pentru investigațiile 
CT în oncologie?
Dr. Dana Pavel: Trebuie să subliniem că o exa-
minare CT nu poate determina apariţia unei 
tumori. În oncologie, examinările CT se folo-
sesc pentru a detecta prezenţa unei formaţiuni 
de tip tumoral, pentru a oferi informaţii pri-
vind stadializarea unui cancer, pentru a ghida 
realizarea unei biopsii diagnostice, pentru a 
planifica tratamentul oncologic, chirurgical 
și/sau radioterapeutic, pentru a evalua dacă 
planul de tratament este eficient și dacă forma 
de cancer diagnosticată răspunde sau nu la 
tratament, pentru a detecta o revenire a bolii. 
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Examinările CT – o revoluție 
silențioasă în sfera oncologică. 
Despre tehnologia DoseWatch 
în investigațiile imagistice 
ale pacienților oncologici
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Utilizarea substanţei de contrast, admi-
nistrată intravenos pe parcursul examinării, 
oferă un plus de informaţie pentru o apreci-
ere cât mai corectă a stadiului de dezvoltare 
al tumorii și în monitorizarea răspunsului la 
tratament. Poate, de asemenea, reduce nu-
mărul investigaţiilor imagistice sau al altor 
investigaţii de care poate avea nevoie paci-
entul. 

La pacienții diagnosticați deja cu o formă de 
cancer, care sunt benefi ciile examinărilor CT? 
De câte examinări CT are nevoie un pacient 
oncologic? Cât de des se întâmplă ca unui 
pacient care are cancer și se afl ă în tratament să 
i se recomande efectuarea unei examinări CT?
Dr. Paul Biriș: Pentru pacienţii oncologici, sca-
nările CT cu doză scăzută de radiaţie aduc 
benefi cii incontestabile. La acești pacienţi 
este uneori recomandată examinarea CT 
totală, cel mai des întâlnită investigaţie din 

sfera oncologică fi ind examinarea CT toraco-
abdomino-pelvină. Din cauza dozei mai mari 
de iradiere la care este expus pacientul prin 
această investigaţie (doză de aproape trei-
patru ori mai mare decât doza efectivă anu-
ală de iradiere din mediu) nu se recomandă 
uzual acest tip de examinare decât dacă au o 
recomandare de la medicul oncolog. Progra-
mul DoseWatch asigură minimizarea dozei 
de radiaţii pentru astfel de investigaţii, fi ind 
cu atât mai importantă cu cât este necesar ca 
astfel de investigaţii să fi e repetate la anumi-
te intervale de timp. În mod uzual, unui pa-
cient diagnosticat cu o afecţiune oncologică 
i se recomandă efectuarea unei investigaţii 
CT la 3, 6, 12 luni, în funcţie de stadiul bo-
lii și de tratamentul instituit. Investigaţiile 
sunt necesare fi e pentru a detecta, în stadii 
incipiente, o recurenţă a afecţiunii după 
intervenţie chirurgicală/ chimioterapie/ ra-
dioterapie, fi e în cazul tratamentelor oncolo-
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gice în curs, pentru monitorizarea eficacităţii 
tratamentului. 

În aceaste situaţii, în care doza de iradiere 
se cumulează pe parcursul unei perioade de 
timp mai lungi, este exterm de util ca pacien-
tul să fie iradiat cât mai puţin posibil. Doza 
minimă de iradiere, dar fără afectarea 
calităţii imaginilor – acesta este rezulta-
tul utilizării tehnologiei DoseWatch.
Dr. Dana Pavel: În cadrul reţelei REGINA MA-
RIA există deja această iniţiativă a manage-
mentului dozelor de iradiere prin tehnologia 
DoseWatch. Urmărim astfel reducerea do-
zelor de iradiere la un nivel minim, fără a 
afecta calitatea imaginilor. Putem moni-
toriza și arhiva dozele de expunere pentru 
un anumit pacient, indiferent de locaţia 
din cadrul Reţelei noastre unde a fost fă-
cută investigaţia. De exemplu, chiar dacă 
primul CT s-a făcut la București, următoarea 
investigaţie se poate efectua la Brașov, fără 
a se pierde din informaţiile medicale anteri-
oare și fără a întrerupe procesul de monitori-
zare a dozei de iradiere. La pacienţii oncolo-
gici se recomandă, de regulă, monitorizarea 
CT cu același aparat, dacă este posibil. Dacă 
nu, pacienţii REGINA MARIA pot alege cea 
mai apropiată unitate medicală din cadrul 
reţelei, deoarece nu se pierd informaţii.

Este util să se folosească scanările CT cu doză 
scăzută de radiație ca examen de screening 
pentru cancer? Tehnologia DoseWatch poate 
ajuta?
Dr. Dana Pavel: O preocupare pentru utiliza-
rea investigaţiilor CT în cadrul screeningului 
diferitelor forme de cancer a existat întot-
deauna, încă de la apariţia acestor metodo-
logii de investigaţie. Încă există dezbateri în 
acest sens între profesioniști.

Utilizarea investigaţiilor CT cu doză 
scăzută de iradiere s-ar putea să schimbe 
percepţia asupra screeningului pentru 
cancer. Să luăm, de exemplu, cancerul pul-
monar – o formă de cancer frecvent invazivă, 
cu prognostic terapeutic mai slab, mai ales 
datorită faptului că se descoperă în stadii tar-
dive: de curând s-au publicat rezultatele unui 
studiu efectuat în Statele Unite, în care sunt 
comparate beneficiile screeningului pentru 
cancerul pulmonar prin examen CT cu doză 
scăzută cu cele ale screeningului prin radio-
grafie pulmonară clasică la fumători (au fost 
incluse în studiu persoane care au fumat cel 
puţin 30 de pachete de ţigări anual în viaţa 
lor, chiar dacă la momentul includerii în 
studiu nu mai erau fumătoare). Tomografia 

computerizată cu doză redusă de iradiere 
a scăzut riscul de deces prin cancer pulmo-
nar cu 20% faţă de radiografia pulmonară. 
Totuși, în Europa nu s-au făcut indicaţii fer-
me în acest sens, deoarece nu avem astfel de 
studii pe populaţiile europene, deocamdată 
doar urmărim evoluţia și rămânem în prima 
linie de acţiune. 

O altă zonă de screening unde sunt indicaţii 
ale examinărilor CT este reprezentată de 
screeningul cancerului colorectal. Aici, colo-
nografia CT (cunoscută drept colonoscopie 
virtuală) are indicaţii la pacienţii peste 50 de 
ani, sau cei care sunt la risc de cancer de colon 
sau rect și fie nu doresc o colonoscopie, fie au 
risc de complicaţii după colonoscopie. 

Radiaţiile ionizante sunt folosite în me-
dicină de mai bine de un secol, de când au 
fost descoperite radioactivitatea și raxele 
X, devenind în zilele noastre o necesitate în 
pașii diagnosticării și tratării diferitelor boli. 
Examinările CT au prezentat și încă prezin-
tă un interes crescut în medicină, prin noile 
tehnologii care, folosite corect și la indicaţiile 
medicului, aduc mari beneficii pacienţilor. 

Totuși, dozele de iradiere trebuie moni-
torizate și controlate – astfel, în 1957 a fost 
instituită Comisia Europeană a Energiei 
Atomice (EURATOM). Printre obiectivele 
sale cât și ale CNCAN (Comisia Naţională 
pentru Controlul Activităţii Nucleare) se 
regăsesc educarea pacienţilor în ceea ce 
privește examinările iradiante, monitoriza-
rea activităţilor de medicină nucleară, stabi-
lirea unor norme de Securitate radiologică și 
managementul calităţii în domeniul nuclear. 
Programul DoseWatch pe care noi îl imple-
mentăm este modalitatea de răspuns și in-
tegrare a celor mai noi directive EURATOM 
privind managementul dozelor de iradiere în 
activitatea din domeniul medical. 

Pentru noi, protejarea populaţiei printr-o 
expunere la o doză de iradiere cât mai mică 
este foarte importantă. Așadar, da, tehnolo-
gia DoseWatch ne ajută în acest sens. 

Programul de monitorizare a dozei de 
radiaţii DoseWatch implementat în cadrul 
Reţelei de Sănătate REGINA MARIA pen-
tru investigaţiile CT urmărește să reducă 
la minimul posibil expunerea pacientului 
la radiaţiile din timpul procedurilor de 
investigaţie CT. Programul DoseWatch 
este parte a angajamentului și eforturi-
lor de a îmbunătăţi continuu siguranţa 
procedurilor și acurateţea diagnosticului 
pentru pacienţii noștri.  
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RRezumat
Alimentaţia este cel mai important factor 
care influenţează viaţa în secolul 21, având 
un triplu impact: individual, populaţional și 
planetar. Alimentaţia sustenabilă este cea 
care are efecte benefice atât asupra sănătăţii 
omului, cât și a planetei. Datele comisiei 
EAT-Lancet   evidenţiază efectele practicării 
ei: reducerea prevalenţei bolilor cronice 
netrasmisibile (BCN; bolile cardiovasculare, 
cancerul, diabetul zaharat, bolile pulmonare 
obstructive), reducerea  cu 11 milioane/ an a 
deceselor la nivel global și un impact minim 
asupra ecosistemului. Pentru realizarea 
efectelor benefice, alimentaţia sustenabilă 
trebuie adoptată la nivel planetar, în 
corelaţie cu măsuri adecvate de optimizare a 
sistemului alimentar global, de la producători 
la consumatori. Responsabilizarea în 
faţa acestei provocări presupune măsuri 
politico-administrative, economice, 
știinţifice și educaţionale de o extraordinară 
complexitate. În cadrul lor se regăsesc 
ghidurile /recomandările pentru practica 
alimentaţiei sustenabile. Vom prezenta două 
modele bazate pe acest tip de alimentaţie, 
modelul alimentaţiei mediteraneene și al 
alimentaţiei nordice, precum și recomandări 
pentru o alimentaţie benefică carpato-
danubiană (modelul ABCD). Aceasta  
din urmă este o alimentaţie sustenabilă 
omnivoră, adresată populaţiei adulte 
sănătoase din ţara noastră. Recomandările 
sunt narative și eventual pot fi considerate 
un preambul al unui viitor ghid elaborat de 
societăţile știinţifice de profil.

1. CONCEPTUL ALIMENTAȚIEI 
SUSTENABILE
Alimentele și alimentaţia sunt elemente 
esenţiale care influenţează viaţa pe pământ. 
Ele fac parte din sistemul alimentar global, 
ce cuprinde toate activităţile umane, de 
la producerea la consumul alimentelor. 

Funcţionalitatea acestui sistem influenţează 
atât sănătatea omului, cât și a planetei,1 așa 
cum este redat în Figura 1. 

Producţia alimentară este bazată 
pe agricultură, zootehnie, piscicultură 
și pescuit, procesarea și distribuirea 
alimentelor.

Consumul alimentar este decis de 
alegerea hranei și de consumul propriu-zis. 
Omul este nu numai consumator, ci și un 
stimulator al producţiei, prin influenţarea 
cererii alimentare. Dar omul este și risipitor, 
cauzând pierderile menajere de alimente.

Efectele producţiei și ale consumului 
vizează:

• Sănătatea omului prin prevenirea 
și tratamentul principalelor boli cronice 
netransmisibile, a malnutriţiei, având 
influenţă asupra calităţii vieţii și speranţei de 
viaţă.2

• Sănătatea planetei, adică a 
ecosistemului, prin modificarea emisiei de 
gaze și a consumului de energie și apă, care 
afectează diversitatea lui.3-5

Cele trei componente majore ale 
sistemului alimentar sunt coordonate de 
multipli factori economici, sociali, politici, 
realizându-se astfel siguranţa sistemului. 
Acesta este cadrul general în care a apărut 
conceptul de sustenabilitate, concept care se 
referă nu doar la alimentaţie, ci și la sistemul 
alimentar global.

Alimentaţia sustenabilă este acel 
tip de alimentaţie care contribuie atât 
la sănătatea omului, cât și a siguranţei 
alimentare, prezente și viitoare. Ea 
respectă biodiversitatea ecosistemului, 
fiind accesibilă, acceptabilă și permisă 
tuturor, raportată la cultură și la întreg 
sistemul alimentar. Definiţia vizează omul 
în perspectiva sa globală și a fost lansată 
de Organizaţia pentru Alimentaţie și 
Agricultură (FAO) a Naţiunilor Unite în anul 
2010.5

Alimentația sustenabilă 
– concepte, modele 
și recomandări
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Sistemul alimentar sustenabil se referă 
la sustenabilitatea tuturor componentelor 
și etapelor sistemului alimentar respectiv: 
producţie, procesare, distribuţie, achiziţie, 
pregătirea alimentelor și evitarea risipei de 
alimente. Această definiţie a fost lansată în 
anul 2014 de către experţi internaţionali 
(High Level Panel of Expertson Food 
Security and Nutrition) și vizează factorii 
socio-economici și ambientul alimentar.
Ambientul alimentar este interfaţa dintre 
consumator și restul sistemului alimentar. 
El cuprinde toţi factorii ambientali care 
influenţează alegerea alimentului și, în final, 
consumul.5

Alimentaţia sustenabilă este o parte a 
sistemului alimentar sustenabil, ambele 
corelate cu ambientul alimentar și redate în 
Figura 2. Producţia alimentară sustenabilă 
(zootehnie, agricultură, piscicultură, 
procesarea) influenţeză alegerea și consumul 
(alimentaţia propriu-zisă), toate fiind la 
rândul lor influenţate de către ambientul 
alimentar (cultură, atitudine, stil de 
viaţă), care decide cererea alimentară și 
care, la rândul ei, stimulează producţia 
alimentară. Atât producţia cât și consumul 
alimentar influenţează ecosistemul, 
afectând diversitatea solului, emisia de 
gaze și consumul de apă. Se înţelege, deci, 
că recomandările pentru o alimentaţie 
sustenabilă se adresează cu precădere 
consumatorului, influenţând aderenţa lui la 
o bună alegere alimentară și la un consum 
adecvat. 

Situaţia actuală a sistemului alimentar 
global a fost recent analizată de către comisia 
EAT-Lancet.1 Această comisie este formată 
din experţi internaţionali care au efectuat un 
amplu studiu, cu implicaţii globale, vizând 
relaţia “aliment/ alimentaţie – sănătatea 
omului și a planetei”.1 Rezultatele acestui 
studiu au fost publicate în anul 2019 și 
s-a concluzionat că producţia alimentară 
necorespunzătoare și consumul nesănătos 
afectează grav sistemul alimentar, 
influenţând sănătatea omului și a planetei. 
În prezent producţia alimentară și consumul 
de alimente, strâns corelate, se bazează în 
special pe produse de origine animală și mai 
puţin pe cele vegetale, consecinţele fiind:

• Creșterea dramatică a bolilor cronice 
netransmisibile și a malnutriţiei;

• Scăderea calităţii vieţii și a speranţei de 
viaţă;

• Afectarea severă a ecosistemului 
terestru, aerian și acvatic.

În lipsa măsurilor adecvate aceste efecte 
se vor agrava, motiv pentru care alimentaţia 
sustenabilă și producţia alimentară 
sustenabilă sunt propuse ca obiective majore, 
realizate prin 5 strategii:

• Cooperare internaţională specifică;
• Reorientarea agriculturii și zootehniei;
• Intensificarea producţiei de noi 

alimente;
• Coordonare guvernamentală în 

gestionarea rezervelor pământului și 
oceanelor;

• Reducerea pierderilor alimentare în 
cursul producţiei și a risipei alimentare 
domestice.

Practic este vorba de transformarea 
sistemului alimentar global, prin 
cooperarea dintre știinţă, politică 
și business.1 Aceasta presupune noi 
abordări știinţifice, angajament creativ și 
acţiuni concrete. Se afirmă că obiectivele 
sunt realiste prin conjugarea eforturilor 
globale. 

Figura 1. Alimentul/alimentația omului în secolul 21. Triada “Producție – Consum – Efecte”

Figura 2. Locul alimentației sustenabile în sistemul alimentar sustenabil
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Pe noi, clinicienii nutriţioniști, ne 
interesează acum realizarea practică a 
alimentaţiei sustenabile și, în acest sens, a fost 
creat decalogul alimentaţiei sustenabile,6 
cu următoarele zece recomandări:

1. Stimularea consumului alimentelor 
produse local și cumpărate de la magazinele 
din proximitate; se facilitează transportul, 
se reduce cosumul de energie și astfel se 
ameliorează emisia de gaze;

2. Preferinţa pentru alimentele de sezon 
care sunt mai economice și sustenabile, 
având proprietăţi organoleptice și 
nutriţionale superioare; 

3. Folosirea obiceiurilor și a reţetelor 
culinare tradiţionale, care au o valoare 
deosebită în sustenabilitate prin susţinerea 
biodiversităţii alimentare, protejarea 
patrimoniului gastronomic și cultural loco-
regional; 

4. Cunoașterea alimentelor și a tehnicilor 
culinare moderne, dar și tradiţionale, este 
necesară pentru a asigura corectitudinea 
cumpărăturilor și pregătirea adecvată a 
mâncării; 

5. Planificarea meniurilor și cumpărarea 
după listă reduce risipa alimentară; 

6. Regula principală a alimentaţiei 
sustenabile este alimentaţia bazată pe plante;

7. Promovarea biodiversităţii acvatice și 
terestre; 

8. Păstrarea tehnicilor adecvate din 
agricultură și zootehnie în producerea 
alimentelor; 

9. Referitor la “mesele” propriu-
zise se sugerează reducerea porţiilor și 
convivialitatea; 

10. Se recomandă alimentaţia 
mediteraneană.

Alimentaţia bazată pe plante se află 
deci în centrul alimentaţiei sustenabile, 
caracterizându-se prin creșterea consumului 
de vegetale, fructe, produse cerealiere 
integrale, leguminoase, nuci, seminţe, 
uleiuri vegetale, moderaţie în consumul 
de pește, fructe de mare, lactate, ouă și 
scăderea aportului de carne, în special 
cea procesată, precum mezelurile, dar și a 
produselor cerealiere rafinate, a zahărului și 
a sării. Concomitent, se respectă echilibrul 
energetic și nutriţional.7,8 Acestea definesc 
alimentaţia bazată pe plante sănătoasă, spre 
deosebire de cea nesănătoasă, care conţine 
cereale rafinate, băuturi și alte produse 
îndulcite cu zahăr sau fructoză, sucurile de 
fructe (faimoasele freshuri) și cartofi prăjiţi 
(chipsuri). Alimentaţia bazată pe plante 

se regăsește în multe modele alimentare, 
dar alimentaţia mediteraneeană este cea 
mai studiată și recomandată. Alimentaţia 
bazată pe plante are un impact pozitiv asupra 
ecosistemului și a biodiversităţii acestuia. S-a 
demonstrat că prin reducerea consumului 
de carne scad emisiile de gaze, consumul de 
apă și energie și crește suprafaţa agricolă. 
Este de menţionat faptul că aceste beneficii se 
obţin și fără eliminarea completă a cărnii și 
produselor lactate din alimentaţie.7

Reducerea risipei alimentare, în cadrul 
pregătirii și consumului alimentar. Este un 
obiectiv de mare interes pentru România, 
atât din punct de vedere economic, cât 
mai ales prin prisma reducerii emisiei de 
gaze (risipă → gunoaie → fermentaţie → 
putrefacţie → emisie de metan).9,10

Pentru aplicarea în practică a alimentaţiei 
sustenabile este nevoie de recomandări/ 
ghiduri bazate pe modele alimentare pentru 
care s-au demonstrat nu doar beneficii 
clinice, ci și beneficii asupra ecosistemului. 
Modelele alimentare considerate sustenabile, 
cu beneficii clinice și cu efect favorabil 
asupra ecosistemului, sunt alimentaţia 
mediteraneeană și parţial alimentaţia 
nordică. Alimentaţia mediteraneeană și 
alimentaţia nordică au unele caracteristici 
comune: respectarea tradiţiilor alimentare, 
naţionale și locale, convivialitatea, stilul 
de viaţă activ, gândirea pozitivă. Ambele 
îndeplinesc condiţiile sustenabilităţii.

Datorită multiplelor sale beneficii, 
alimentaţia mediteraneeană a fost inclusă 
de UNESCO în patrimoniul cultural 
intangibil al umanităţii,11 iar la începutul 
anului 2020, pentru al treilea an consecutiv, 
a fost nominalizată ca cea mai sănătoasă 
alimentaţie în SUA.12 

Vom prezenta în continuare principalele 
caracteristici ale alimentaţiei mediteraneene 
și ale alimentaţiei nordice.

2. MODELUL ALIMENTAȚIEI 
MEDITERANEENE
Compoziţia alimentaţiei mediteraneene 
variză în funcţie de particularităţile 
ţărilor unde se practică, dar următoarele 
caracteristici sunt comune:11-19

• Consum crescut de ulei de măsline extra 
virgin, cereale și produse cerealiere integrale 
și vegetale (cu menţiune pentru broccoli, 
varză de Bruxelles, suc de tomate). La acestea 
se adaugă fructe (mai ales citrice), nuci, 
seminţe, alune și leguminoase (fasole, linte, 
mazăre);
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• Consum moderat spre crescut de pește și 
fructe de mare;

• Consum moderat de brânzeturi 
fermentate, iaurt, lapte și cartofi;

• Consum redus de carne roșie sau 
procesată. Se recomandă carnea de curcan, 
pui, iepure de casă, în loc de porc, vită, viţel, 
mezeluri, hamburgeri; 

• Untul, margarina și smântâna se 
consumă doar ocazional și în porţii mici. 
Similar, și sucurile de fructe, dulciurile și 
îngheţata se consumă doar ocazional și în 
porţii mici;

• Se vor evita: cerealele rafinate (pâine, 
paste, orez), cartofii prăjiţi (chipsurile), 
alimentele ultra procesate, sărate sau dulci, 
precum și băuturile îndulcite cu zahăr, 
fructoză sau îndulcitori;

• Băutura recomandată este apa; vinul 
este regăsit în consumul moderat (opţional), 
dar numai asociat cu mesele. 

Beneficiile clinice ale alimentaţiei 
mediteraneene sunt numeroase:11-17

1. Prevenţia primară sau secundară 
a bolilor cardiovasculare și malnutriţiei 
(obezitatea și subnutriţia);

2. Prevenirea și tratamentul diabetului 
zaharat tip 2;

3. Optimizarea sănătăţii mentale și 
protejarea funcţiei cognitive; probabil 
favorizează prevenirea bolii Alzheimer;

4. Asocierea cu prevenţia unor forme 
de cancer: ovarian, colorectal, de prostată, 
pancreatic, mamar, de endometru.

Beneficiile non-clinice (impactul asupra 
ecosistemului) se referă la:

1. Reducerea emisiilor de gaze;
2. Păstrarea diversităţii ecosistemului;
3. Prezervarea suprafeţelor agricole;
4. Reducerea risipei alimentare.
Datorită globalizării alimentaţiei și 

modificărilor socio-economice, alimentaţia 
mediteraneeană tradiţională a început să 
fie afectată, ceea ce a impus iniţierea unui 
program de revitalizare a acestei diete,15 dar 
și la intesificarea promovării ei.

3. NOUA ALIMENTAȚIE NORDICĂ
Alimentaţia nordică se referă la 
recomandările nutriţionale pentru 
populaţia din Norvegia, Suedia, Danemarca. 
Principalele caracteristici se referă la un 
consum crescut de:20,21

• Fructe: mere, pere, prune, fructe de 
pădure;

• Vegetale: varză (diferite tipuri), 
conopidă, broccoli, rădăcinoase (morcovi, 

napi, usturoi etc.) și cartofi (cu moderaţie), 
vegetale marine (alge);

• Leguminoase;
• Avocado, ulei de canola (rapiţă); 
• Pește: somon, hering, macrou, fructe de 

mare;
• Carne slabă (pasăre sau vânat);
• Lactate, varianta “low fat”;
• Cereale integrale;
• Nuci și seminţe (susan, chia);
• Se vor prefera alimentele organice și/sau 

de producţie locală. 
De asemnea, ca parte a alimentaţiei 

nordice se recomandă limitarea consumului 
de sare, zahăr și băuturi îndulcite. 

Beneficiile clinice ale alimentaţiei nordice
se referă la optimizarea unor factori de 
risc cardiovasculari cum ar fi scăderea 
LDL-colesterolului, colesterolului total, 
componentelor sindromului metabolic, a 
greutăţii corporale, a tensiunii arteriale 
sistolice și a glicemiei.21

Beneficiile nonclinice [ecosistemice] sunt 
dovedite prin:

1. Scăderea emisiilor de gaze;
2. Păstrarea diversităţii ecosistemului;
3. Prezervarea suprafeţelor agricole;
4. Reducerea risipei alimentare.21

4. MODELUL ALIMENTAȚIEI 
BENEFICE CARPATO-
DANUBIENE (MODELUL ABCD)
4.1. INTRODUCERE
Alimentaţia benefică carpato-danubiană este 
propusă ca un model omnivor caracterizat 
prin consum preferenţial de alimente 
vegetale și consum moderat de produse de 
origine animală, ambele de bună calitate, 
neprocesate sau minim neprocesate, în 
cadrul unui echilibru energetic și nutriţional. 
Aceste recomandări vizează populaţia adultă, 
sănătoasă, din ţara noastră, respectând 
principiile alimentaţiei sustenabile vizând 
sănătatea omului și a planetei. Acest lucru 
poate fi realizat prin preluarea modelelor 
alimentare benefice, care și-au dovedit 
sustenabilitatea, și asocierea lor la elementele 
sănătoase ale alimentaţiei tradiţionale și 
specifice românești. Ele se raportează și la 
recomandările OMS vizând alimentaţia 
sănătoasă.22

Influenţele benefice se referă la elemente 
ale alimentaţiei mediteraneene și parţial 
ale alimentaţiei nordice, care au pătruns 
deja în alimentaţia românească în ultimii 
30-40 de ani. Alimentaţia tradiţională 
cuprinde obiceiurile alimentare care existau 
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înaintea celui de-al doilea război mondial, 
conform precizării experţilor europeni.23 
Alimentaţia specifică este cea caracteristică 
pentru ţara noastră și care și-a dovedit în 
timp siguranţa consumului. Acești trei factori 
trebuie interpretaţi în contextul globalizării 
alimentare din ultimele decenii, manifestate 
și în România. Consecinţele acestei 
globalizări reprezintă influenţe externe 
extrem de puternice și nu mereu favorabile 
(de exemplu, fast-foodul și hiperprocesarea), 
cu efecte nefavorabile asupra tradiţiilor și 
specificului românesc. Astfel, producţia 
locală de alimente a suferit schimbări mari, 
multe alimente românești au fost înlocuite cu 
cele provenite din import, iar fermele locale 
tradiţionale sunt tot mai rare.

În consecinţă, recomandările ABCD 
trebuie să se raporteze la starea actuală 
a alimentaţiei populaţionale în care se 
consumă de toate și de peste tot, departe de 
ceea ce se consideră a fi sănătos. Graniţele 
nutriţionale tradiţionale aproape au 
dispărut, la fel și specificul românesc, iar 
diferenţele sezoniere ale consumului “iarnă 
– vară” fac parte deja din istoria nutriţiei 
românești. În aceste condiţii este și mai 
dificil să identificăm alimentele/ mâncarea 
sănătoasă de la noi, conform standardelor 
EAT-Lancet,1 deoarece nu există dovezi 
știinţifice în acest sens.

Considerăm că specialiștii din România 
trebuie să dea un răspuns prevederilor 
platformei Lancet-EAT1 și Deceniului nutriţiei 
(2016-2025),24 și anume ce înseamnă 
alimentaţia sustenabilă pentru ţara noastră. 
Modelul alimentaţiei benefice carpato-
danubiene reprezintă o încercare în acest 
sens. El cuprinde recomandări narative 
care ar putea fi o prefaţare a viitorului Ghid 
Naţional de Alimentaţie Sustenabilă pentru 
România. Termenii de “mediteraneean” 
și “nordic” ne-au sugerat alegerea celui de 
“Carpato-Danubian”.

4.2. PRINCIPIILE ALIMENTAŢIEI 
BENEFICE CARPATO-DANUBIENE
Alimentaţia carpato-danubiană urmează 
sugestiile “decalogului alimentaţiei 
sustenabile” prezentat anterior, la 
finalul căruia se recomandă alimentaţia 
mediteraneeană. Unul dintre cele mai 
pragmatice ghiduri de alimentaţie 
mediteraneană este cel spaniol, actualizat 
în anul 2019.6,25 Multe dintre recomandările 
noastre sunt inspirate din el, iar mai jos sunt 
detaliate aceste recomandări:

• Alimentaţia se caracterizează prin 
creșterea consumului unor grupe alimentare 
și scăderea altora, păstrându-se echilibrul 
energetic și nutriţional; 

• Consumul se referă atât la alimentele 
pregătite/gătite, cât și la cele consumate în 
stare crudă;

• Se regăsesc cele trei mese principale și 
opţional 2-3 gustări, în funcţie de obiceiuri și 
necesarul energetic individual. Micul dejun 
este un obicei tradiţional (nespecific) care 
trebuie continuat. Mesele principale, prânzul 
și cina, trebuie să aibă loc “la masă”, fără a 
se uita de convivialitate. Mâncatul pe stradă 
(street-food) nu este nici tradiţional, nici 
specific, și în consecinţă nu îl încurajăm, deși 
promovarea lui este deosebit de intensă; 

• Se recomandă ca, pe cât posibil, alegerea 
alimentelor să se îndrepte spre cele locale, 
organice și de sezon;26 

• Cumpărarea corectă a alimentelor 
presupune cunoașterea lor, mult interes 
pentru mâncarea sănătoasă și planificare, 
pentru evitarea risipei alimentare;25

• Întreagă noastră alimentaţie ar trebui să 
fie de tip inteligent, anticipativ; 

• Alimentaţia benefică carpato-danubiană 
să se asocieze cu celelalte componente ale 
stilului de viaţă sănătos (activitate fizică 
constantă, somn odihnitor, gândire pozitivă, 
starea de nefumător, aderenţa la programele 
de sănătate);

• Pregătirea meselor se va face participativ 
(membrii familiei) folosind gastrotehnia 
modernă. În consumul propriu-zis să nu se 
uite de convivialitate (la prânz, cină sau la 
micul dejun de la sfârșitul săptămânii).

4.3. DESCRIEREA ALIMENTAŢIEI 
BENEFICE CARPATO-DANUBIENE
Modelul alimentaţiei carpato-danubiene 

Figura 3. Piramida Alimentației benefice carpato-danubiene (Piramida ABCD)
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se caracterizează prin tipul alimentelor 
(grupele alimentare), frecvenţa consumului 
(zilnic, săptămânal, lunar) și cantitatea 
lor. Totul se reprezintă printr-o piramidă 
(Figura 3) și recomandările vor fi completate 
prin Tabelul 1.

Consumul zilnic
Se recomandă 3-5 porţii pe zi din 

următoarele alimente:
• Cereale și produse cerealiere integrale: 

produse de panificaţie cu făină integrală, 
orez integral, paste integrale, mămăligă cu 
mălai integral, nerafinat;

• Fructe și vegetale cât mai variate; 
magiun de prune pregătit fără zahăr (1-2 
linguriţe/zi);

• Uleiuri vegetale: de măsline extra 
virgin, de porumb, floarea soarelui 
sau de rapiţă (dar nerafinate), folosite 
ca atare la salată sau la gătit (atenţie la 
calorii);

• Lapte și produse lactate (1-2 porţii/zi); 
brânzeturile să fie fermentate și cu conţinut 
redus de sare, iar iaurtul să aibă un conţinut 
de grăsime <4%; 

• Albușul de ouă: fiert, ochiuri (1-2/zi) sau 
“omletă albă” (pregătite pe teflon);
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Alimentul/ Consumul Ce înseamnă
1 Porție Numărul recomandat de porții

Cereale
Cereale integrale pentru micul dejun
Pâine cu făină integrală 
Orez integral sau paste integrale fierte
Chia
Quinoa 
Mămăligă

30 gr (un pumn/2-4 linguri)
30 gr (1 felie medie)
75 gr (3 linguri)
30 gr (1-2 linguri)
30 gr (1-2 linguri)
100 gr

3-5 porții cereale/zi

Legume (de culoare roșie, verde, galbenă) 
Rădăcinoase ( morcov, pătrunjel, țelină, napi, ceapă, usturoi, praz) 
Ciuperci 
Cartofi
Porumb fiert boabe (vidat sau cogelat)

Fructe
De pădure, citrice, mere, pere, prune, pepene, căpșuni 
Struguri
Fructe seci sau deshidratate

Magiun (preparat fără zahar)
Idem marmeladă din alte fructe

100 gr
100 gr (salată, cremă, legume gătite)

80 gr (gătite)
1 cartof mic
80 gr 

80-150 gr
10 boabe
15 gr (1/2 palmă); atenție la aportul caloric

1-2 lingurițe
1-2 lingurițe

3-5 porții legume/zi

3-5 porții fructe/zi
3-5 porții struguri/săptămână
½ porții/zi sau 3-5 porții fructe seci/săptămână

1 porție magiun/zi
1 porție marmeladă/zi

Leguminoase:
Fasole boabe, mazăre, linte, soia, năut 1 cană (150 g fierte) ½ porții/zi sau 3-5 porții/săptămână
Albuș de ou (ou fiert, ou pochat, omletă albă, ochiuri – pregătite pe teflon)
Ou întreg

1 albuș
1 ou

1-2 porții/zi
3-5 ouă/săptămână

Lactate
Lapte 
Iaurt natural (grăsime < 4%)
Brânzeturi fermentate 
Brânzeturi proaspete

1p (200-250 ml; o cană/zi)
1 pahar=125 gr
30 gr
100 gr (4 linguri)

Brânzeturile fermentate se vor limita la 
3-4 porții/săptămână, iar brânzeturile 
proaspete la 2-4 porții/săptămână

Carne slabă (albă), neprocesată ≈ 150 gr ½ porții/zi sau 3-5 porții/săptămână
Pește gras sau slab ≈ 150 gr ½ porții/zi sau 3-5 porții/săptămână
Șuncă slabă
Somon/păstrăv afumat

≈ 50 gr
≈ 50 gr

3-5 porții/lună
3-5 porții/lună

Nuci
Alune
Semințe

5-7 jumătăți
30 gr
30 gr

5 jumătăți/zi sau 5 bucăți/săptămână
½ porții/zi sau 3-5 porții/săptămână
½ porții/zi sau 3-5 porții/săptămână

Uleiuri vegetale: măsline, porumb, floarea soarelui, rapiță 1 linguriță ≈ 5ml 30-40 ml/zi (atenție la calorii)
Carne roșie, carne (roșie sau albă) procesată
Unt, untură
Brânză tartinabilă
Dulciuri, zahăr
Gustări sărate
Înghețată

Ocazional/opțional și porții foarte mici

Apă de robinet verificată, apă de dozator, apă 
minerală plată sau carbogazoasă
Ceai (alb, verde, negru, roșu)
Cafea
Infuzii (mușețel, mentă, tei etc.)

≈2 L/zi

2-3 căni /zi; atenție la conținutul de cofeină
2-3 căni /zi; atenție la conținutul de cofeină
Raportat la consumul hidric    

Tabelul 1. Porțiile corespunzătoare principalelor tipuri de alimente.

Porții sugerate pentru un aport caloric de 2000 kcal la un regim de activitate fizică medie.
Ierburi/mirodenii (frunze de pătrunjel, mărar, leuștean, busuioc, mentă), ierburi proaspete, oțet balsamic, lămâie – se pot consuma la discreție
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• Băuturi: apă (2-3 L), ceai, infuzii de 
plante;

• Pentru îndulcit: miere (1/2 linguriţă) 
sau ștevie.

Consumul săptămânal
Se recomandă câteva porţii pe săptămână 

din următoarele: 
• Pește și fructe de mare;
• Carne slabă neprocesată (de pasăre, fără 

pieliţă, iepure de casă, vânat și pește);
• Leguminoase: fasole boabe, linte, 

mazăre, soia; 
• Ciuperci (atenţie la siguranţa 

produselor); 
• Nuci, alune sau seminţe (atenţie la 

calorii); 
• Ciocolată amară (porţii mici); 
• Ouă cu albuș (ou întreg): 3-5/

săptămână;
• Murături în saramură în cantităţi mici 

(atenţie la conţinutul în sare). 
Consumul lunar (ocazional, cât mai rar)
Se recomandă doar opţional și în porţii 

mici din următoarele: 
• Carne grasă gătită, dar minim procesată; 
• Unt, margarină din noua generaţie (NU 

cea industrială sau netartinabilă);
• Ficat gras de gâscă sau de raţă;
• Alimente procesate sau ultraprocesate 

(patiserie, mezeluri, conserve); 
• Cereale și produse cerealiere rafinate 

(pâine albă, paste și orez “clasice”); 
• Zahăr și produse îndulcite cu zahăr 

(băuturi dulciuri, gustări), îngheţată; 
• Sare și produse foarte sărate (sarea de 

bucătărie, marină sau monoglutamatul de 
sodiu).

De evitat:
• Produsele cu conţinut mare de 

acizi grași “trans” (prăjelile, patiseriile, 
semipreparatele, alimentele ultraprocesate);

• Grăsimi animale sub formă de bacon, 
slănină, jumări, smântână (poate fi înlocuită 
cu iaurt cu conţinut de grăsime 10%), sau 
folosirea grăsimii de porc la gătit. Uleiurile 
tropicale (de palmier și de cocos) nu se 
recomandă.  

• Preparatele specifice din porc: caltaboș, 
tobă, piftie, pate de ficat de porc, sângerete, 
cârnaţi; 

• “Gustări” sărate sau dulci (de exemplu: 
saleuri, fursecuri);

• Ciocolată dulce.
Reprezentarea consumului prin piramida 

alimentară este foarte instructivă. Stratificarea 
se face în funcţie de frecvenţa consumului. 

Porţiile sunt prezentate în Tabelul 1. Se 
va reţine faptul că există posibilitatea 
înjumătăţirii porţilor, ceea ce permite folosirea 
lor mai frecventă  (ex: 5 nuci întregi de 3-5 ori/
săptămână sau 5 jumătăţi zilnic).

SUGESTII PENTRU MODERNIZAREA 
TRADIŢIILOR CULINARE
Tradiţia culinară din România trebuie 
păstrată, dar unele modificări/ 
“modernizări” vor crește importanţa lor 
pentru sănătate. Deși reţetele culinare nu 
formează momentan obiectul modelului 
alimentaţiei benefice carpato-danubiene 
(ABCD), sugerăm modificarea unor obiceiuri 
din perioda “bunicilor” noastre.

1. Inversarea piramidei consumului 
tradiţional, care era “carne multă cu vegetale 
puţine” și transformarea în “vegetale multe 
cu puţină carne”, așa cum este ilustrat în 
Figura 4. De reţinut: înainte vegetalele 
erau garnitura cărnii, acum carnea devine 
garnitura vegetalelor.

Consumul tradiţional de carne (piramida 
din stânga) este sub formă de: grătare, 
fripturi, cârnaţi, mici, chiftele, pârjoale, 
ciolan, coaste, șniţel, hamburgeri. Vegetalele, 
exceptând cartofii, sunt în porţii mici, dacă 
sunt prezente.

Consumul recomandat de vegetale 
(piramida din drepta) este sub formă de:

• Preparate de legume sau leguminoase 
fasole boabe (iahnie “bătută”), de varză (ex. 
a la Cluj), linte, mazăre, soia, ciuperci sau de 
ceapă, praz, mix de legume preprate în wok;

• Mai elaborate sunt: sarmalele (cu carne 
albă și orez integral sau ciuperci, păsat și felii 
de tomate între straturi, dar cu multă varză), 
ardei, roșii, gulii, dovlecei umpluţi (carne 
albă, orez integral), musacaua;

• La mâncărurile menţionate se adaugă 
carne de calitate și în cantităţi mici (tocată 
sau bucăţi);

• Mâncăruri pe bază de orez 
integral (risotto, pilaf, ghiveci sârbesc) 

Figura 4. Inversarea raportului carne/ vegetale în consumul zilnic (detalii în text)
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sau încorporarea orezului integral în 
mâncărurile menţionate;

• Salatele mixte (toate vegetalele) drese 
cu uleiuri vegetale, oţet balsamic, zeamă de 
lămâie; NU adăugaţi dressinguri din comerţ, 
mezeluri, ouă fierte, brânzeturi. Salata se 
recomandă a fi vegetală, celelalte adaosuri 
sunt opţionale.

2. Integrarea în mâncarea tradiţională a 
produselor “integrale”: cereale, orez, paste, 
pâine.

3. Unele substituţii ar fi necesare: zahărul se 
poate înlocui cu mierea în cantităţi foarte mici 
sau cu fructe; “săratul” poate fi înlocuit de acru 
(oţet balsamic, lămâie, borș); iaurtul (grăsime 
4-10%) poate fi folosit în loc de smântână, iar 
untura animală cu uleiurile vegetale de orice 
fel (dar “regele” este uleiul de măsline).

4. Se vor reduce treptat patiseriile sărate 
sau dulci, prăjiturile tradiţionale dulci cu 
multă cremă. Acestea se vor înlocui cu 
prăjituri cu fructe.

5. A găti nu înseamnă “a prăji” și 
nici a încălzi produsele semipreparate 
(bogate în acizi grași “trans”). Se va folosi 
gastrotehnologia modernă.

În Tabelele 2 și 3 sunt recomandările 
propuse de modernizare a tradiţiilor culinare 
și a meniurilor care ar trebui adresate 
populaţiei.

4.4. VARIANTELE ABCD
Modelul ABCD prezentat mai sus reprezintă 
alimentaţia omnivoră. Se poate face 
adaptarea la:8

• Alimentaţia flexitariană, caracterizată 
prin: cantităţi mici de carne roșie, fără carne 
procesată, moderaţie în consumul de pește, 
lactate, carne de pasăre, consum crescut de 
legume, fructe, leguminoase, nuci, seminţe;

• Alimentaţia pescatariană, în care se 
înlocuiește carnea cu peștele și fructe de 
mare;

• Alimentaţia vegetariană, unde se 
exclude carnea; 

• Alimentaţia vegană, caracterizată prin 
înlocuirea tuturor produselor animale cu 
vegetale, fructe, leguminoase, nuci, seminţe.

S-a demonstrat că aceste patru variante au 
efecte clinice și ecosistemice favorabile,  fiind 
deci sustenabile. Evident, în toate cazurile 
este necesar controlul echilibrului energetic 
și nutriţional.8,19

4.5. RECOMANDĂRI DE GASTROTEHNIE 
Pentru ABCD se recomandă următoarele 
metode de pregătire a alimentelor:6,21

• Gătitul la vapori, fierberea; 
• “Grătarul”, dar fără contactul direct cu 

flacăra sau apropierea jarului;
• Pregătirea la cuptor (veche tradiţie 

românească), în wok sau la microunde (mai 
mult pentru încălzit mâncarea);

• Prăjitul (ca ultimă metodă), pentru 
perioade scurte, folosind vase de teflon; tipul 
de ulei este opţional.

Tabelul 2. Modernizarea tradițiilor culinare

Tabelul 3. Modernizarea meniurilor
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4.6 EVITAREA RISIPEI ALIMENTARE
Pentru evitarea risipei alimentare, adică 
alimentele și mâncarea “aruncate” din 
casele noastre, fiind considerate “resturi”, 
recomandăm folosirea excelentului “Ghid 
de consum și păstrarea alimentelor”, lansat 
recent de grupul Waste Food Combat.10 El se 
bazează pe patru reguli:

1. Cumpărarea inteligentă (planificată, 
“după listă”);

2. Depozitarea corectă (previne alterarea 
alimentelor);

3. Porţionarea adecvată a mâncării;
4. Folosirea resturilor (și nu aruncarea lor).

4.7 ESTIMĂRILE BENEFICIILOR
Se referă la consecinţele clinice și cele 
ce vizează ecosistemul, așa cum au 
fost prezentate în cazul alimentaţiei 
mediteraneene și alimentaţiei nordice. 
Deoarece modelul ABCD se bazează pe 
acestea, se presupune că va avea aceleași 
beneficii. Barierele în realizarea lor ar fi 
reprezentate de globalizarea alimentaţiei 
(influenţele negative) și lipsa unor prevederi 
prin care să se optimizeze sistemul alimentar 
de la producător la consumator.

4.8 APLICAREA ÎN PRACTICĂ
De cele mai multe ori modelul ABCD înseamnă 
schimbarea a ceea ce s-a consumat anterior. 
Aplicarea recomandărilor în practică ar trebui 
să urmeze etape evidenţiate în Figura 5.

5. PERSPECTIVELE 
ALIMENTAȚIEI SUSTENABILE
Alimentaţia sustenabilă în cadrul sistemului 
alimentar sustenabil are un triplu impact:7

individual, populaţional, planetar. Fiecare 
zonă de impact este alcătuită din multiple 
componente. Intercondiţionarea cu 
dublu sens între sănătatea individuală, 
populaţională și planetară este foarte 
complexă, alimentaţia sustenabilă având 
un rol important în fiecare caz. Se face 
o menţiune specială pentru securitatea 
consumului, în sensul că nu toate alimentele 
sigure sunt sustenabile (de exemplu, carnea), 
dar toate alimentele sustenabile sunt sigure3

(Figura 6).
Responsabilităţile faţă de triplul impact 

sunt stratificate pe 4 niveluri, de la global la 
individual3 (Figura 7).

• Astăzi avem recomandările globale 
din cadrul Deceniului Nutriţiei, ale 
obiectivelor globale de dezvoltare și ale 
platformei EAT-Lancet;1,25,9,10
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Figura 5. Practicarea “Alimentației benefi ce carpato-danubiene”

Figura 6. Triplul impact al Alimentației sustenabile

Figura 7. 
Responsabilitățile 
privind alimentația 
sustenabilă
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• Responsabilizarea știinţifică7 presupune 
dezvoltarea nutriţiei personalizate, dar 
mai ales lansarea ghidurilor practice de 
alimentaţie sustenabilă, în care referirea la 
sustenabilitate să fie explicită;

• Responsabilizarea individuală se face 
prin preluarea și aplicarea ghidurilor.

Beneficiile responsabilizării eficiente 
sunt cunoscute, la fel ca incriminarea non-
responsabilizărilor în generarea formelor 
“moderne” de malnutriţie.27-33

 
6. CONCLUZII

1. Alimentele și alimentaţia sunt elemente 
foarte importante în civilizaţia secolului 21.

2. Alimentaţia sustenabilă este cea care 
asigură sănătatea omului și a planetei, având 
impact individual, populaţional și planetar.

3. Alimentaţia sustenabilă este o parte 
importantă, poate cea mai importantă, din 
punct de vedere clinic, a sistemului alimentar 
sustenabil, ambele corelate cu siguranţa 
consumului.

4. Importanţa alimentaţiei sustenabile 
rezultă din Declaraţiile Naţiunilor Unite 
referitoare la Deceniul Nutriţiei, cât și ale 
Platformei EAT;

5. Specialiștii au elaborat un decalog de 
consens al practicii alimentaţiei sustenabile;

6. Cel mai cunoscut model de alimentaţie 
sustenabilă este cel mediteraneean, la care se 
adaugă parţial și cel nordic;

7. Modelul Alimentaţiei Benefice 
Carpato-Danubiene (modelul ABCD), 
reprezintă recomandări pentru o alimentaţie 
sustenabilă, omnivoră, a adulţilor din ţara 
noastră. Termenii de “mediteraneean” și 
“nordic” ne-au influenţat în alegerea celui de 
“carpato-danubian”.

8. Modelul ABCD ar putea fi considerat ca 
un preambul al viitorului ghid elaborat de 
Societăţile știinţifice de profil.

9. Alimentaţia sustenabilă este garanţia 
sănătăţii omului și a planetei, de azi și de 
mâine, datoria noastră fiind să o abordăm 
cu maximum de responsabilitate.  
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HHemofilia reprezintă o afecţiune ereditară, 
cu transmitere X-linkată, caracterizată prin 
deficitul de sinteză a unui factor de coagulare 
(VIII în cazul hemofiliei A, respectiv IX în 
cazul hemofiliei B), ca urmare a unei mutaţii 
genetice la nivelul genei specifice de pe 
cromozomul X. Boala apare cu o frecvenţă de 
~1:10.000 nașteri de sex masculin. 

Hemofilia A este mai frecventă decât 
hemofilia B, reprezentând ~80-85% din 
total. Sunt ~400 000 de pacienţi cu hemofilie 
în lume.

Diagnostic:
Hemofilia ar trebui suspectată la pacienţi care 
prezintă:

1) Istoric de:
 echimoze spontane în copilărie
 sângerări spontane (intraarticulare/ 

intramusculare)
 sângerări excesive după traumatisme/

intervenţii chirurgicale
 antecedente familiale (rude de sex 

masculin ale mamei), deși există și ~30-50% 
cazuri apărute de novo

2) Teste de laborator:
• APTT é, PT si INR normale și un nivel 

plasmatic ê al factorului VIII / IX.
Investigaţii complementare:
• Hemoleucograma – în limite normale, 

sau poate apărea anemie (după sângerări 
digestive/ hematoame voluminoase), 
scăderea numărului de trombocite (în special 
la pacienţii la care se asociază infecţie cu 
virus hepatitic B/C);

• Teste hepatice, renale – se monitorizează 
regulat;

• Markeri virali: virus hepatitic B, C; HIV.

Manifestările clinice ale bolii sunt 
reprezentate de hemartroze (sângerări 
articulare, cele mai frecvente, 70-80% 
din cazuri), sângerări musculare sau 
hematoame (cu risc de dezvoltare a 
sindromului de compartiment), sângerări 
digestive (cu anemie secundară), 
hematurie, hemoragie cerebrală (rară, dar 
cu risc vital), sângerări postoperatorii sau 
posttraumatice.

Sângerarea articulară acută se manifestă 
iniţial printr-o senzaţie de furnicătură (aură). 
Este urmată de durere locală, tumefacţie 
articulară, căldură locală și limitarea 
mobilităţii articulare (poziţie de flexie). 

Artropatia cronică (Figura 1, 2) se dezvoltă 
în timp, după sângerări repetate articulare; 
se caracterizează prin degradarea articulară, 
hipotrofia musculaturii, instabilitate 
articulară, redoare matinală, durere cronică, 
mobilitate limitată, artrită, mers dificil. Cu 
timpul apare limitarea activităţilor cotidiene 
(îngrijire personală, îmbrăcare etc.), alterarea 
calităţii vieţii.

Articulaţia ţintă = o articulaţie în 
care s-au produs ≥3 sângerări în 6 luni. 
Dezvoltarea lor duce în timp la probleme 
scheletale și musculare.

Hemofilia: elemente de 
diagnostic și monitorizare

Medic specialist Hematologie,
Institutul Clinic Fundeni

Dr. Melen Brinza

Fig. 1: artropatie avansată genunchi, cu îngustarea 
spațiului intraarticular, deformări osoase, osteofite și 
chiste osoase

Fig. 2: artropatie avansată la nivelul cotului
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Se consideră că severitatea hemofiliei este 
invers proporţională cu activitatea reziduală 
a factorului VIII/IX în plasmă: forme severe 
(nivel Factor <1%), medii (nivel 1-5%) și 
ușoare (nivel 6-40%), manifestările clinice 
variind de la sângerări spontane la forme 
asimptomatice/ sângerări postoperatorii. 

În prezent s-a descoperit însă că există 
o mare variabilitate în ceea ce privește 
manifestările clinice în rândul pacienţilor 
cu aceeași severitate (respectiv nivel de 
factor). Astfel, ~10-15% dintre pacienţii cu 
forme severe pot avea o rată/ intensitate 
mai scăzută a sângerărilor și consecutiv un 
necesar mai scăzut de concentrate de factor.

Diagnostic diferenţial hemartroză acută - 
sinovită:

Metodele de evaluare clinică a fenotipului 
sângerării:

1. Rata anuală a sângerării (ABR) – 
măsoară frecvenţa sângerărilor și eficienţa 
terapiei, dar nu evaluează și impactul asupra 
funcţionalităţii. Este dificil de evaluat la 
pacienţii cu artropatie cronică preexistentă 
(când este dificil de diferenţiat durerea 
asociată sângerării de cea din puseu acut de 
artrită) și poate fi influenţată de factori cum 
ar fi vârsta pacientului, activitatea fizică, 
fenotipul sângerării.

2. Statusul articular evaluat prin:
a) Examinare fizică și utilizarea scorurilor

(scor Gilbert, HJHS – Hemophilia Joint 
Health Score), unelte de apreciere a stării 
articulaţiei luând în consideraţie gradul de 
mobilitate (ROM), durerea, deformarea 
și tumefacţia, prezenţa crepitaţiilor la 
mobilizare, în cele mai frecvent afectate 
articulaţii (genunchi, glezne, coate).

b) Examinare imagistică (Tabel 1)
• Radiografia 
• Ecografia articulară

• CT
• RMN. 

c) Metode de evaluare raportate de pacient
- Chestionare de calitatea vietii (Euro QoL, 

EQ-5D, Haemo QoL)
- scale ale funcţionalităţii/ performanţei: 

HAL (Hemophilia Activities List), FISH 
(Functional Independence Score in 
Hemophilia).

În literatură au fost descriși o serie de 
factori care ar putea influenţa severitatea 
manifestărilor clinice în rândul pacienţilor cu 
hemofilie severă:

• tipul de mutaţie genetică
• farmacocinetica individuală
• diferenţe în răspunsul inflamator și imun
• statusul articular (cei cu articulaţii ţintă 

sângerează mai frecvent)
• coexistenţa unor alte defecte de 

coagulare (ex: mutaţii ale Protrombinei sau 
ale Factorului V Leiden)

• nivelul de activitate fizică (cei sedentari 
sângerează mai rar)

• grupul de sânge (cei cu grup O au un 
nivel mai scăzut al Factorului von Willebrand 
și un T½  mai scăzut al Factorului VIII).

Având în vedere că tipul de tratament 
poate influenţa evoluţia clinică a pacientului 
(cei în program on demand vor avea 
episoade mai frecvente de sângerare decât 
cei trataţi profilactic și în consecinţă vor 
dezvolta articulaţii ţintă și artropatie 
cronică), s-a considerat că cea mai bună 
perioadă de analiză a variabilităţii 
fenotipului în funcţie de factorii intrinseci 
(ex. mutaţiile genetice) ar fi perioada de 

Tabel 1
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la naștere până la debutul tratamentului 
profilactic. 

În cazul intervenţiilor chirurgicale 
cu risc crescut de sângerare este foarte 
importantă estimarea exactă a riscului 
hemoragic/ trombotic, în special în rândul 
pacienţilor cu comorbidităţi (diabet, ciroză 
hepatică secundară infecţiilor virale B sau 
C, cardiopatii, postartroplastii). La acești 
pacienţi este necesară stabilirea graniţei 
dintre sângerare și tromboză, cu scopul 
optimizării conduitei terapeutice. 

Se știe că doar nivelul de factor VIII/IX 
nu este suficient pentru a crea o imagine 
completă a întregului proces de coagulare 
(drept urmare și diferenţele în patternul 
de sângerare la pacienţi cu același nivel de 
factor). 

O serie de teste au fost introduse în scopul 
diferenţierii pacienţilor din punct de vedere al 
tipului de sângerare (fenotip sever sau blând): 
analiza mutaţiilor genetice, trombelastografia 
și timpul de generare al trombinei.

Complicațiile hemofiliei
1) Complicaţii acute:

Grave: 
• Articulare (hemartroze): 70%-80%
• Musculare/ ţesuturi moi (sindrom de 

compartiment): 10%-20%
• Orale/ gingivale/ nazale 
• Genito-urinare (cheaguri ce pot bloca 

sistemul urinar)
Ameninţătoare de viaţă: 
• Sângerări sistem nervos central (SNC): 

<5%
• Sângerări gastrointestinale (GI) – 

anemie, șoc hemoragic
• Sângerări subglotice/ hipofaringe – 

insuficienţă respiratorie
• Traume severe asociate cu sângerări 

importante
2) Complicaţii cronice:

Complicaţii musculo-scheletale: 
• Artropatie hemofilică cronică
• Sinovită cronică
• Artropatie deformantă 
• Contracturi și atrofii musculare 
• Pseudotumori (în ţesuturi moi și os)
• Fracturi
Infecţii secundare (în contextul 

tratamentului cu plasmă sau crioprecipitat)
• HIV 
• Hepatita virală B (VHB) 
• Hepatita virală C (VHC) 
• Hepatita virală A (VHA) 
• Parvovirus B19

• Altele.
Dezvoltarea inhibitorilor (anticorpi 

împotriva factorului VIII sau IX)

Una dintre cele mai de temut complicaţii 
ale hemofiliei este reprezentată de dezvoltarea 
de alloanticorpi neutralizanţi împotriva 
factorului VIII/ IX exogen. Acest fenomen 
are repercusiuni asupra prognosticului bolii, 
evoluţiei clinice și terapiei. 

Pacienţii cu inhibitori au un prognostic 
mai prost atât prin severitatea sângerărilor, 
cât și prin complexitatea tratamentului 
(terapia cu concentrate de Factor VIII/IX nu 
mai e eficientă și este necesară administrarea 
agenţilor de bypass: complex protrombinic 
activat – APCC sau FVII recombinat activat).

Rezultat pozitiv: titru >0.6 BU. Titru >5 
BU =titru inalt

Incidenţa este de 20-30% în Hemofilia A 
severă și de <5% în Hemofilia B.

Un lucru caracteristic Hemofiliei B este 
dezvoltarea simultană cu apariţia anticorpilor 
a reacţiilor alergice la administrarea de Fact 
IX (uneori chiar severe), în special la cei cu 
deleţii largi. De aceea se recomandă ca în HB 
testarea genetică să se facă cât mai precoce, 
imediat de la diagnostic, iar primele 20 de 
administrări (ED) să se facă în prezenţa 
personalului medical. 

Monitorizarea pentru inhibitori se face 
periodic, din momentul iniţierii profilaxiei, 
după cum urmează: 

• odată la 5 administrări până la 20 ED
• odată la 10 administrări în intervalul 20-

50 ED
• cel puţin de 2 ori în intervalul 50-100 ED
• apoi cel puţin anual (sau la nevoie, dacă 

terapia cu concentrate de factor nu mai are 
aceleași rezultate).

La >50 ED riscul scade la <1%. 

Pacienţii cu forme severe au risc de 25-
30%, în timp ce pacienţii cu forme medii-
ușoare au risc de 5%. Cei cu istoric familial 
de inhibitori au risc de 48%, faţă de 15% 
la cei fără istoric familial. Un studiu din 
Malmo a demonstrat un risc relativ de 3,2 
de dezvoltare de inhibitori la cei care au 
fraţi cu inhibitori. Riscul este mai mare la 
rudele de grad mic (fraţi) decât la rudele mai 
îndepărtate, chiar dacă au aceeași mutaţie 
genetică. 

Analiza mutaţiilor genetice este tot 
mai frecvent utilizată în diagnosticul 
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pacienţilor cu hemofilie, atât la nivel 
european cât și în restul lumii, cunoscut 
fiind impactul cunoașterii factorilor de 
risc moleculari în evoluţia bolii, riscului 
de dezvoltare a inhibitorilor și alegerii 
terapiei.

Monitorizarea pacienților
În timpul vizitelor de control se vor discuta/ 
verifica următoarele aspecte:

• Numărul și localizarea evenimentelor 
hemoragice (jurnal);

• Aderenţa și complianţa pacientului la 
schema de tratament (on demand/profilaxie);

• Tratamentul sângerărilor (doza, 
frecvenţa administrării);

• Statusul abordului venos (probleme de 
autoadministrare);

• Intervenţii medicale survenite de la 
ultimul control;

• Consumul de factor: zile de expunere, 
motive administrare factor;

• Gradul funcţionării articulare/ 
artropatiei;

• Utilizarea de antialgice (produse, doze, 
frecvenţă);

• Starea generală;
• Activitatea socială, zile pierdute la 

muncă/ școală;
• Intoxicaţii (alcool, fumat, droguri);
• Medicaţie concomitentă. 

Teste de follow-up anual: 
Hemoleucograma, coagulare cu 
Factor VIII/IX, inhibitori, teste hepatice, 
Rx articulaţii.

Concluzii
Diagnosticul de acurateţe în hemofilie 
este esenţial în managementul optim 
și eficient al pacienţilor. Complicaţiile 
musculoscheletale reprezintă cea mai 
frecventă manifestare și cauza principală 
de disconfort, de calitate precară a vieţii, 
de handicap fizic și psihic. Tratamentul 
prompt al fiecărui episod de sângerare 
poate preveni degradarea articulară și 
necesitatea intervenţiilor ortopedice.  
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HHemofilia reprezintă o afecţiune ereditară 
X-linkată, caracterizată prin deficitul unui 
factor de coagulare (VIII în cazul hemofiliei 
A, respectiv IX în cazul hemofiliei B), 
secundar unei mutaţii genetice la nivelul 
genei specifice de pe cromozomul X. Boala 
se manifestă prin sângerări spontane sau 
după traumatisme minore/intervenţii 
chirurgicale, la nivelul articulaţiilor 
(hemartroze, cele mai frecvente, 70-80% 
din cazuri), mușchilor (hematoame), 
tubului digestiv, sistemului urinar sau, 
mai grav, la nivelul sistemului nervos 
central. Severitatea sângerărilor este invers 
proporţională cu nivelul de factor din sânge 
(forme severe: nivel <1%, medii: nivel 
1-5%, ușoare: nivel >5%).

În prezent s-a descoperit că există o 
mare variabilitate în ceea ce privește 
manifestările clinice în rândul pacienţilor cu 
aceeași severitate (respectiv nivel de factor). 
Astfel ~10-15% dintre pacienţii cu forme 
severe (factor <1%) pot avea sângerări 
mai rare și de intensitate mai mică, cu un 
necesar mai scăzut de concentrate de factor. 

Tratamentul profilactic reprezintă 
tratamentul optim și de elecţie pentru 
pacienţii cu hemofilie A și B. Exîstă o serie 
de studii prospective care demonstrează 
efectele benefice ale administrării 
regulate de factor (ex: ESPRIT, SPINNART, 
Orthopaedic Outcome Study). Dacă iniţial 
s-a dorit menţinerea unui nivel prag de 
Factor de 1%, s-a demonstrat însă că acest 
nivel nu previne toate sângerările, iar unii 
pacienţi necesită nivel de peste 3%, astfel 
că regula “one size fits all” nu funcţionează 
pentru toţi. 

Este necesară o terapie personalizată 
pentru a obţine rezultate optime. Se ţine 
cont de: vârstă, greutate, stil de viaţă, 
comorbidităţi, farmacocinetică (T ½), 
aderenţă la tratament, abord venos, statusul 
articular, fenotipul sângerărilor, capacitatea 
de a înţelege, limitări financiare. 

Din punct de vedere al vârstei, este 
important momentul de debut al profilaxiei. 
Cu cât este mai precoce (înainte de 
repetarea hemartrozelor, după prima 

sângerare articulară), cu atât statusul 
articular este mai bine prezervat, iar 
degradarea articulară este evitată. Dacă 
iniţierea profilaxiei este întârziată, un 
regim mai intensiv de profilaxie secundară 
poate fi necesar pentru a reduce frecvenţa 
sângerărilor, dar nu va putea opri/reversa 
modificările articulare pre-existente. 

Odată cu creșterea speranţei de viaţă în 
hemofilie, pacienţii încep să se confrunte cu 
patologii specifice vârstei înaintate: diabet, 
HTA, cardiopatie ischemică – în aceste 
situaţii, profilaxia are alte scopuri decât 
prevenirea sângerărilor articulare. Pacienţii 
tineri au un T ½ mai scăzut decât vârstnicii, 
necesitând astfel administrări mai frecvente 
de factor. Pacienţii vârstnici tind să fie mai 
puţin activi, deci necesarul de factor e mai 
scăzut. 

Fenotipul sângerării poate fi influenţat 
de mai mulţi factori: tipul mutaţiei genetice, 
prezenţa mutaţiilor  procoagulante 
(ex. Factor V Leiden), variaţii genetice 
ale sistemului de reglare a răspunsului 
inflamator și imun (cu dezvoltare tardivă a 
sinovitei și artropatiei). 

Răspunsul la administrarea de factor 
variază de la un pacient la altul și se poate 
evalua prin teste de farmacocinetică. 
Acestea se efectuează prin prelevarea de 
probe de sânge la anumite intervale de timp 
(înainte de administrare, la 30 de minute, 
la 1, 3, 6, 9, 12, 24, 36 și 48 de ore după 
administrarea unei doze de 30 UI/Kg). Se 
determină astfel timpul de înjumătăţire (T 
½ ) și testul de recovery in vivo. Timpul de 
½ al FVIII este de ~ 8-12 h, dar poate varia 
de la individ la individ (până la valori de 2 x 
normalul). 

La acest moment este disponibil un 
dispozitiv (myPKFiT®) dezvoltat de 
firma Baxter, care permite testarea 
farmacocinetică cu doar 2-3 probe de sânge 
(la 2-3 ore și la 24-32 ore după injectarea 
profilaxiei). Programul permite ajustarea 
dozelor în funcţie de nivelul de activitate, 
pragul minim al factorului, greutate, timp 
de înjumătăţire. Aplicaţia specială pentru 
smartphone este utilă în monitorizarea 

Zero sângerări: terapia 
personalizată în hemofilie

Medic Primar  – C.P.I. Hematologie, Inst. 
Clinic Fundeni

Hematologie Inst. Clinic Fundeni

Șef clinică Hematologie Inst. Clinic 
Fundeni
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tratamentului (prin înregistrarea 
administrărilor în jurnal), a episoadelor de 
sângerare și în ajustarea activităţii fizice în 
funcţie de nivelul de factor (afișat în timp 
real). 

Statusul articular al pacientului este un 
alt factor care trebuie luat în considerare 
în momentul personalizării terapiei. 
Astfel, pacienţii care fac exerciţii fizice 
în mod regulat au un status articular și 
un tonus muscular mai bune decât cei cu 
stil de viaţă sedentar. Articulaţiile ţintă 
sângerează mai frecvent, necesită un regim 
de tratament adecvat, mai agresiv, cu doze 
mai mari. Persoanele care încep profilaxia 
la o vârstă timpurie au articulaţiile mai 
bine prezervate, deci vor avea mai puţine 
sângerări. 

Profilaxia continuă constă în 
administrarea regulată, la interval de 24-
48-72 ore, intravenoasă, a concentratelor 
de factor VIII sau IX. O barieră majoră în 
iniţierea și continuarea profilaxiei, în special 
la pacienţii pediatrici, este reprezentată 
de abordul venos. Unele centre iniţiază 
profilaxia cu doză unică săptămânală și apoi 
cresc progresiv frecvenţa dacă e nevoie – 
astfel ajută la familiarizarea copilului și a 
părinţilor cu administrarea intravenoasă. 
Cei cu abord venos precar sunt mai 
potriviţi pentru un regim cu 2 administrări 
săptămânale. În cazuri extreme se poate 
recurge la dispozitive venoase centrale 
(CVAD), cu riscurile aferente de infecţii, 
trombozări, sângerări procedurale sau 
defecte mecanice de funcţionare. 

Complianţa reprezintă o altă provocare 
în respectarea schemelor de profilaxie. 
Ca în cazul tuturor pacienţilor cu boli 
cronice, aderenţa devine o problemă cu 
trecerea timpului. Succesul pe termen 
lung al profilaxiei depinde de respectarea 
protocolului de tratament (doze, frecvenţă). 
Lipsa de aderenţă  reprezintă cauza majoră a 
eșecului terapeutic. 

Cauze de aderenţă slabă: a) reducerea, 
modificarea sau remiterea simptomelor; 
b) omiterea administrărilor (a uitat să își 
injecteze); c) negare; d) lipsa timpului 
necesar (“prea multă bătaie de cap”); 
e) inconveniente asociate tratamentului 
(injectare, drum la spital...). 

În caz de aderenţă dificilă la tratament, 
pacientul ar trebui să contacteze medicul 
curant și împreună să găsească o soluţie. 
Astfel, se poate modifica frecvenţa de 
administrare (2 zile/săptămână în loc de 

3 zile/săptămână), ajusta momentul zilei 
în care să se facă administrarea (optim 
dimineaţa), se poate completa jurnalul de 
tratament (și astfel pacientul uită mai greu 
să administreze doza); se pot găsi metode 
de reamintire (alarme telefon, notificări), 
se pot găsi soluţii la problema depozitării 
factorului (unele produse pot fi depozitate la 
temperatura camerei până la 3-6 luni). 

Aderenţa înseamnă luarea unei decizii, a 
unei alegeri importante. Aderenţa înseamnă 
să alegi să deţii controlul, să îţi menţii starea 
de sănătate pe termen lung. 

Stilul de viaţă joacă și el un rol important 
în alegerea schemei de profilaxie. Schema 
de tratament ar trebui să fie flexibilă, pentru 
a satisface stilul de viaţă al pacientului. 
Este esenţială o bună comunicare cu 
personalul medical, pentru clarificarea 
nevoilor și așteptărilor. Copiii și adolescenţii 
experimentează activităţi fizice viguroase, 
cu risc crescut de sângerare. Pe perioada 
efectuării de sporturi este necesar un 
nivel mai mare de factor, pentru evitarea 
evenimentelor hemoragice. Vârstnicii 
sunt mai sedentari, activitatea fizică fiind 
limitată de artroza cronică, și au risc mai 
mic de sângerare. Schema de profilaxie ar 
trebui să confere pacientului independenţă 
și posibilităţi de angajare, înscriere la 
colegiu, participare la jocuri și practicarea 
de sporturi. Terapia personalizată ar 
trebui să ofere posibilitatea atingerii 
ţelurilor personale. Doza și frecvenţa de 
administrare ar trebui tatonate astfel încât 
aceste ţeluri să fie atinse. 

În concluzie, diagnosticul de acurateţe 
este esenţial în managementul optim 
și eficient al pacientului cu hemofilie. 
Complicaţiile musculoscheletale reprezintă 
cea mai frecventă manifestare și cauza 
principală de disconfort, de calitate 
precară a vieţii, de handicap fizic și psihic. 
Tratamentul prompt al fiecărui episod 
de sângerare poate preveni degradarea 
articulară și necesitatea intervenţiilor 
ortopedice. Profilaxia joacă un rol vital 
în prevenţia distrucţiei articulare și în 
ameliorarea calităţii vieţii, iar profilaxia 
standard bazată pe greutatea corporală 
ar trebui să facă loc terapiei personalizate 
cost-eficiente. Vârsta, farmacocinetica, 
fenotipul sângerării, statusul articular, 
aderenţa, activitatea fizică, ţintele 
personale sunt factori ce ar trebui luaţi în 
consideraţie în momentul individualizării 
terapiei.  
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RRecomandările Societăţii Europene 
de Cardiologie în ceea ce privește 
aderenţa la tratament constau în 
recomandări ferme, clare și precise 
pentru personalul medical, de a 
folosi acele preparate farmacologice 
ce conţin mai multe substanţe active 
într-un ambalaj complex (“polypill”), 
stimularea automonitorizării în cazul 
tratamentului hipertensiunii arteriale, 
precum și implicarea familiei în 
creșterea aderenţei la tratament.1,2 

Pentru un tratament eficient 
al afecţiunilor cronice, evaluarea 
pacientului pentru un diagnostic 
corect și stabilirea unei scheme 
terapeutice reprezintă etapa iniţială 
a unui succes terapeutic. În practica 
de zi cu zi, nu este suficientă 
recomandarea celei mai eficiente 
terapii pentru îmbunătăţirea stării 
de sănătate a pacientului. Modalitatea 
prin care pacientul respectă 
recomandările terapeutice reprezintă 
etapa definitorie a unei evoluţii 
favorabile. 

Cu siguranţă, sunt foarte puţin 
cunoscute statisticile sumbre ale 
evoluţiei stării de sănătate care sunt 
datorate unei complianţe scăzute la 
tratament și care sunt responsabile de 
125.000 de decese/an și de 35-70% din 
totalul spitalizărilor. 

Astfel, aderenţa la tratament este 
un factor determinant important al 
unei terapii eficiente. Non-aderenţa 
terapeutică determină o evoluţie 
nefavorabilă a afecţiunii și o creștere 
semnificativă a costurilor serviciilor 
medicale. În controlul și monitorizarea 
aderenţei la tratament au rol la fel de 
important cadrele medicale, pacientul și 
persoanele care fac parte din anturajul 
pacientului. 

În cadrul aderenţei la tratament 
se pot distinge trei faze: de iniţiere 
(când pacientul ia prima doză 
din medicamentul prescris), de 
implementare (concordanţa dintre 
modul de administrare recomandat 
și modul în care își administrează 
medicaţia pacientul) și de persistenţă 
(perioada dintre iniţierea și întreruperea 
tratamentului). 

De cele mai multe ori, o îmbunătăţire 
semnificativă a statusului clinic al 
pacientului este puternic asociată cu o 
administrare corectă a tratamentului, 
conform indicaţiilor medicale. 
Respectarea unei scheme terapeutice 
presupune accesul la medicamente, 
administrarea corectă a dozelor, la 
intervalele de timp recomandate. 
Toate acestea sunt influenţate de 
o serie de factori specifici legaţi 
de pacient, de medic, de familia 
pacientului. Componentele aderenţei 
la tratament care sunt legate 

Rolul personalului 
medical, al familiei 
și al comunității în 
aderența la tratament 
a pacientului cu bcv
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direct de pacient sunt: percepţia 
pacientului asupra stării de boală, 
negarea problemelor de sănătate, 
a bolii, costurile medicamentelor, 
efectele secundare ale tratamentului, 
tratamentul inadecvat al simptomelor de 
boală, dar și mediul social și sistemul de 
sănătate la care are acces pacientul. 

Cauzele complianţei reduse care pot 
fi determinate de cadrele medicale sunt: 
timpul insuficient pentru comunicarea 
cu pacientul, resursele insuficiente 
pentru implementarea strategiilor 
terapeutice sau/și administrarea unui 
număr mai mare de medicamente decât 
este necesar,  din cauza unei adaptări 
deficitare a recomandărilor la nevoile 
pacientului. 

OMS a concluzionat faptul că un risc 
de non-aderenţă terapeutică există la 
orice pacient care își auto-administrează 
medicaţia. Iniţial, existau recomandări 
de a se acţiona pentru combaterea non-
aderenţei numai după ce aceasta a fost 
depistată. În prezent, i se recomandă 
personalului medical să acţioneze 
încă de la început asupra factorilor 
determinanţi ai non-aderenţei, pe baza 
stratificării pacienţilor pe grupe de risc. 

Din punctul de vedere al 
comportamentului pacientului, 
non-aderenţa se poate manifesta 
diferit. Astfel, pacienţii pot să nu se 
prezinte la medic pentru eliberarea 
reţetei, pot modifica intenţionat sau 
neintenţionat modul de administrare al 
medicamentelor, nu respectă regimul 
igieno-dietetic recomandat, întrerup 
temporar sau complet administrarea 
medicamentelor. 

Clinicienii trebuie să acţioneze 
asupra determinanţilor non-aderenţei. 
Combaterea directă a comportamentelor 
legate de non-aderenţă se poate realiza 
numai prin administrarea strict 
supravegheată a tratamentului de 
către cadrul medical. Acest lucru este 
imposibil în cazul afecţiunilor cronice. 

Există mai multe tipuri de 
non- aderenţă. Non-aderenţa primară 
este atunci când medicamentul nu a 
fost utilizat niciodată de către pacient. 
Non-aderenţa secundară este atunci 
când pacientul întrerupe medicaţia din 
proprie iniţiativă, de cele mai multe ori 
acest lucru fiind datorat unei comunicări 
deficitare dintre pacient și medic. 

Non-aderenţa secundară neintenţionată 
este legată de impedimentele care 
pot să apară până când pacientul 
intră în posesia medicamentului 
(costuri, absenţa din farmacie) și 
uneori poate implica constrângeri 
individuale (uitarea, probleme de limbaj, 
neînţelegerea modului de administrare 
sau a tehnicii de administrare). 
Non-aderenţa neintenţionată reprezintă 
mai mult de jumătate din totalul 
tipurilor de non-aderenţă. Non-aderenţa 
intenţionată ţine în primul rând de 
motivaţia și de raţiunea pacientului și 
este rezultatul unei neconcordanţe între 
așteptările pacientului și beneficiile 
directe ale medicamentului, pe care le 
percepe pacientul, care la rândul lor 
influenţează motivaţia pacientului de 
a începe administrarea și de a persista 
în administrarea medicamentului. 
Al treilea tip de non-aderenţă este 
aceea în care nu se respectă dozele și 
modalitatea de administrare. Uneori 
poate să apară și supradozajul, 
care poate avea efecte dintre cele 
mai nefavorabile, nu de puţine ori 
ameninţătoare de viaţă. 

Rata de aderenţă este cantitatea de 
medicament admistrată pe o perioadă 
de timp, raportată la doza optimă de 
medicament care ar fi trebuit să fie 
administrată în acea perioadă. 
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Metodele de monitorizare electronică 
a administrării medicamentelor au 
arătat că pacienţii nu-și administrează 
în medie 30% din dozele prescrise. La 
pacienţii diabetici, hipertensivi, cu boala 
cronică de rinichi, aderenţa la tratament 
este de 40-60%. Cel puţin 50% dintre 
pacienţi pleacă din cabinetul medical și 
nu își amintesc ce li s-a spus și ce trebuie 
să facă pentru a-și autoadministra 
corect medicaţia. Între pacienţii cu boli 
cronice, 80% aplică incorect cel puţin un 
aspect al programului de autoîngrijire 
recomandat.3 

S-a constatat că o complianţă 
redusă la tratament (<80%) s-a 
înregistrat în cazul pacienţilor 
cu patologie cronică de cauză 
cardiovasculară. Cel mai mare procent 
de pacienţi hipertensivi cu complianţă 
scăzută la tratament se întâlnește la 
pacienţii asimptomatici.3 

Modalitatea prin care se poate obţine 
o aderenţă crescută la tratament constă 
în cunoașterea comportamentului 
pacientului, identificarea motivelor unui 
comportament deficitar, implementarea 
unor metode de intervenţie care 
să acţioneze asupra motivelor 
non-aderenţei și, mai apoi, evaluarea 
eficienţei metodelor folosite. De aceea, 
este foarte important să fie cunoscută 
simptomatologia pacientului, care sunt 
simptomele care îl deranjează cel mai 
mult, cum influenţează acestea calitatea 
vieţii pacientului, modalitatea în care 
își autoadministrează medicaţia și care 
sunt factorii care îl determină să-și 
autoadministreze medicaţia într-un 
anume fel. 

Cea mai importantă componentă 
aunei relaţii eficiente medic-
pacient este comunicarea, care 
poate determina o îmbunătăţire 
semnificativă a aderenţei la tratament. 
Pacientul trebuie să fie încurajat de 
către medic să transmită acestuia 
orice efecte secundare apar după 
administrarea medicamentului. În 
același timp, pacientul trebuie să 
fie informat de către medic despre 
posibilele efecte adverse care pot 
să apară, odată cu administrarea 
medicaţiei, înainte de se iniţia terapia. 
Prin comunicare, pacientul ia parte 
activă la propria stare de sănătate. 
Orice motive ar exista pentru a nu 

lua medicamentele, costul ridicat 
sau neîncrederea în necesitatea unui 
tratament medicamentos, pacientul 
trebuie încurajat să comunice aceste 
lucruri medicului. 

În același timp este foarte 
importantă atitudinea pe care o are 
medicul faţă de pacient. Rolul unui 
medic este nu numai de a înţelege 
afecţiunea pacientului, ci și de a 
fi dispus să răspundă întrebărilor 
pacientului, deși deseori pacienţilor 
le este jenă să întrebe. Este foarte 
important ca atitudinea medicului 
să fie proactivă și nu reactivă. Dacă 
pacientului i se explică scopul 
tratamentului și i se argumentează 
motivul pentru care i s-a administrat 
acest tip de medicament, se poate 
obţine cu siguranţă un grad superior 
de aderenţă. Sunt situaţii în care 
pacienţii se declară foarte satisfăcuţi 
după un consult medical, dar dacă nu 
reţin recomandările medicale, această 
situaţie poate determina cu siguranţă 
o reducere semnificativă a complianţei 
la tratament. Nu de puţine ori s-a 
observat că după consultul medical 
o mare parte dintre pacienţi nu își 
amintesc numele medicamentului 
prescris, frecvenţa dozelor sau durata 
tratamentului. 

Pentru unii pacienţi, numărul 
crescut de tablete și modul de 
administrare de mai multe ori pe zi 
reprezintă un impediment asupra 
unei bune desfășurări a activităţii de 
zi cu zi, și astfel acești pacienţi pot 
să modifice ritmul de administrare 
sau chiar să întrerupă administrarea 
medicaţiei. 

Implicarea pacientului în 
managementul patologiilor cronice 
este din ce în ce mai frecvent 
întâlnită. Astfel, o strategie de 
management al hipertensiunii 
arteriale care este din ce în ce mai 
frecvent utilizată este monitorizarea 
la domiciliu. Automonitorizarea 
tensiunii arteriale, a glicemiei la 
persoanele diabetice cu sau fără 
telemonitorizare ajută la dozarea 
eficientă a terapiei și determină un 
control mai bun al valorilor tensiunii 
arteriale și ale glicemiei.4 

Elementul principal care determină 
un control mai bun al tensiunii 
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risc crescut de apariţie a complicaţiilor 
în cazul în care nu este tratată eficient și 
permanent. 

Cercetări actuale au evidenţiat 
faptul că abordarea în echipă a 
cazurilor de hipertensiune arterială 
determină un control mult mai 
eficient al hipertensiunii arteriale 
decât terapia standard. Implicarea 
cadrelor medicale, a farmaciștilor, 
în educarea pacienţilor, consilierea 
medicală și comportamentală, evaluarea 
complianţei la tratament și interacţiunea 
acestora cu medicii legat de terapia 
medicamentoasă recomandată de 
ghiduri a îmbunătăţit semnificativ 
complianţa la tratament a pacienţilor 
hipertensivi.6

În patologia cardiovasculară, în 
cazul pacienţilor cu aderenţă scăzută 
la tratament, formarea de aliaţi în jurul 
bolnavului din anturajul său familial 
poate fi un mijloc prin care se poate 
îmbunătăţi complianţa la tratament, mai 
ales atunci când medicul curant va alege 
din familia pacientului persoana în care 
bolnavul are cea mai mare încredere 
și va putea să colaboreze cu acesta în 
interes terapeutic. Fiecare membru de 
familie poate influenţa adaptarea la 
boalã a celui în suferinţã, prin creșterea 
gradului de suport psihic și fizic. Un 
sprijin familial eficient poate îmbunătăţi 
gradul de adresabilitate la medic, 
complianţa la tratament, respectarea 
regimului igieno-dietetic. Cadrele 
medicale trebuie să aibă o comunicare 
eficientă cu familia celui bolnav, să 
pregătească familia pentru a face faţă 
necesităţilor pacientului.  

arteriale, respectiv al glicemiei, prin 
automonitorizare, este ajustarea 
medicaţiei, prin stabilirea dozelor 
în funcţie de necesităţile fiecărui 
pacient. În același timp, prin implicarea 
directă a pacientului în managementul 
hipertensiunii arteriale sau/și al 
diabetului zaharat, s-a constatat o 
îmbunătăţire semnificativă a aderenţei 
la tratament. Automonitorizarea poate 
fi completată cu telemonitorizare, 
pacienţii transmiţând medicului 
SMS-uri gratuite, cu valorile  măsurate, 
care sunt înregistrate într-o bază de date. 

Mai ales în cazul hipertensiunii 
arteriale, cele mai recente ghiduri 
de bună practică clinică consideră 
că utilizarea unor medicamente care 
să conţină combinaţii fixe ar crește 
complianţa la tratament, prin reducerea 
numărului de tablete utilizate zilnic. 
Mai mult decât atât, efectul sinergic 
al diferitelor clase de medicamente 
poate determina o scădere mai mare 
a valorilor tensionale, cu reducerea 
riscului de efecte adverse, prin toate 
acestea îmbunătăţind complianţa la 
tratament.5

O altă problemă care influenţează 
semnificativ complianţa la tratament la 
pacienţii hipertensivi este întreruperea 
din proprie iniţiativă a medicaţiei atunci 
când valorile tensiunii arteriale scad. 
De aceea, pacientul trebuie informat 
în permanenţă de către medic asupra 
necesităţii administrării permanente 
a medicaţiei antihipertensive, 
chiar dacă valorile tensionale sunt 
controlate, deoarece hipertensiunea 
arterială este o patologie cronică, cu un 

1.  2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European 
Society for Vascular Surgery (ESVS) European Heart Journal (2017) 00, 1–60

2.  2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial 
hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH) European 
Heart Journal (2018) 39, 3021–3104

3.  Cramer JA, Mattson RH, Prevey ML, et al.(1989) How often is medication taken asprescribed? A novel assessment 
technique. JAMA 261 (22) 3273-7.

4.  Parati G, Stergiou GS, Asmar R, Bilo G, de Leeuw P, Imai Y, et al., European Societyof Hypertension Working Groupon Blood 
Pressure Monitoring. European Society of Hypertension guidelines for blood pressure monitoring at home: a summary 
report of the Second International Consensus Conference on Home Blood Pressure Monitoring. J Hypertens 2008; 
26:1505–1526)

5.  Webb AJ, Rothwell PM. Eff ect of dose and combination of antihypertensives on inter-individual blood pressure variability: 
a systematic review. Stroke 2011; 42:2860–2865).

6.  Carter BL, Rogers M, Daly J, Zheng S, James PA. The potency of teambased care interventions for hypertension: a meta-
analysis. Arch Intern Med 2009; 169:1748–1755)

BIBLIOGRAFIE:



R

42 www.MedicaAcademica.ro Februarie 2020

Rezumat
Mielomul multiplu (MM) este al doilea tip 
de cancer hematologic ca frecvenţă (10-15% 
din total). MM este responsabil pentru 15-
20% dintre decesele prin cancer hematologic 
și pentru aproximativ 2% din totalitatea 
celor prin cancer. Conform Fundaţiei pentru 
Cercetarea Mielomului Multiplu (Multiple 
Myeloma Research Foundation, MMRF), 
aproximativ 60% dintre pacienţii cu MM 
prezintă anemie în momentul stabilirii 
diagnosticului. În MM există supraproducere 
de celule plasmocitare în măduva osoasă. 
Celulele plasmocitare sunt leucocite care 
produc anticorpi. Infiltrarea cu celule 
plasmocitare neoplazice în măduva osoasă 
scade numărul de celule normale formatoare 
de celule sanguine (determină un volum de 
eritrocite scăzut). Această stare clinică poate 
să fie moderată/ameninţătoare de viaţă. 
Eritrocitele conţin hemoglobină. Hemoglobina 
transportă oxigenul de la plămâni în diferite 
părţi ale organismului. Medicul poate să 
stabilească prezenţa anemiei dacă concentraţia 
Hb este sub valoarea de referinţă (pentru 
femei, concentraţia Hb este între 12-16 g/
dl, iar pentru bărbaţi concentraţia este 14-18 
g/dl). Mielomul multiplu, pe de altă parte, 
este caracterizat de expansiunea clonei 
mielomatoase în măduva osoasă, determinând 
supresia hematopoiezei. Anemia hemolitică 
autoimună ca manifestare a anemiei în 
cadrul MM este rară. Anemia normocitară 
și normocromă este o descoperire frecventă 
la pacienţi cu MM. Pe măsură ce numărul 
supravieţuitorilor cu MM crește, devine 
important să fie cunoscută anemia asociată 
mielomului multiplu.

Introducere
Mielomul multiplu este un neoplasm sever, 
caracterizat prin proliferarea malignă 
a plasmocitelor și creșterea proteinei 
monoclonale. Mielomul multiplu reprezintă 
1% din totalitatea cancerelor și aproximativ 
10% din toate afecţiunile hematologice 

maligne. Proliferarea celulelor plasmocitare 
în MM pot interfera cu producţia normală a 
celulelor sanguine, ceea ce duce la leucopenie, 
anemie și trombocitopenie. Mielomul 
multiplu este o tulburare malignă a celulelor 
plasmocitare. Boala este caracterizată 
de proliferarea monoclonală a celulelor 
plasmocitare asociată cu supraproducţia 
de anticorpi monoclonali, frecvent asociată 
cu anemie, hipercalcemie, insuficienţă 
renală, leziuni oasoase. În mielom, 
clona mielomatoasă produce o proteină 
monoclonală, depistată în sânge sau/și în 
urină, care generează alterări la nivelul 
organelor/ ţesuturilor, determină anemie prin 
perturbarea eritropoiezei. În MM, majoritatea 
pacienţilor prezintă un număr variabil de 
leziuni litice (radiografie). Remodelarea 
osoasă dezechilibrată este produsă de 
activitatea crescută a osteoclastelor, împreună 
cu funcţia redusă a osteoblastelor. Celulele 
mielomatoase induc sinteză crescută de factori 
ce activează osteoclastele și citokine ce inhibă 
osteoblastele. Osteoliza este responsabilă de 
hipercalcemie. Boala afectează, în general, 
persoanele în vârstă, deși diagnosticul 
trebuie avut în vedere la orice vârstă (15% 
dintre cazuri sunt diagnosticate sub 60 de 
ani, iar 2% sub 40 de ani). Cel puţin 60%-
70% dintre pacienţi prezintă anemie în 
momentul stabilirii diagnosticului de MM 
(anemia este frecvent primul simptom). 
Celulele mielomatoase interferă cu activităţile 
celulelor cu rol hematopoietic în măduva 
osoasă. Hemoglobina și hematocritul scăzute 
sunt asociate cu afectarea calităţii vieţii și 
activităţii zilnice. Anemia prezintă un impact 
negativ asupra sistemului cardiovascular. 
Considerând că majoritatea pacienţilor cu 
MM sunt vârstnici, anemia este cu atât mai 
importantă. S-a demonstrat că anemia este 
un factor de prognostic nefavorabil în MM. 
Pacienţii cu MM prezintă concentraţia serică 
de hepcidină crescută, care se corelează 
invers cu concentraţia de hemoglobină, 
sugerând că hepcidina contribuie la anemia 
din MM. Interleukina-6 (IL-6) este reglator 
transcripţional major al hepcidinei. Anemia 
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este de obicei normocitară/ normocromă, 
nivelurile de fier seric sunt normale/ scăzute, 
feritina serică este crescută. Hemosiderina 
predomină în macrofagele din măduva 
osoasă, sugerează că eliberarea fierului 
din macrofagele reticuloendoteliale este 
perturbată. Mediatorul principal al anemiei 
din inflamaţie este hepcidina. Legarea 
hepcidinei la feroportină induce internalizarea 
și degradarea feroportinei, care previne 
efluxul fierului celular cu retenţia fierului, în 
special în enterocite macrofage și hepatocite. 
S-a demonstrat că axa IL-6-hepcidină este 
importantă în inflamaţie, totuși, în inflamaţia 
cronică și căile IL-6-independente pot să 
inducă mRNA hepcidină. S-a observat că 
nivelurile de hepcidină în ser și urină sunt 
crescute la pacienţii nou diagnosticaţi cu MM 
și anemie, comparativ cu martorii sănătoși. 
Nivelurile de hepcidină se corelează negativ 
cu hemoglobina, ceea ce indică că hepcidina 
ar putea fi cauza anemiei în MM. Citokina 
osteoinductivă BMP-2 (bone morphogenetic 

protein-2) este un mediator major al stimulării 
hepcidinei în serurile pacienţilor cu MM 
contribuind la anemie. Hepcidina este un 
peptid produs de ficat implicat în anemia din 
inflamaţie. IL-6 este un inductor al expresiei 
hepcidinei crescute în MM. Anemia (dacă Hb 
este <100 g/l) poate fi tratată cu transfuzii 
sau agenţi ce stimulează eritropoieza.

Concluzii
Se impune să ne gândim la diagnosticul de 
mielom în cazul pacienţilor care prezintă 
dureri osoase, anemie inexplicabilă, infecţii 
recurente, astenie sau insuficienţă renală. 
Mielomul multiplu este o limfoproliferare 
malignă. Aproximativ 97% dintre pacienţii 
cu MM pe parcursul bolii și cel puţin 
60-70% prezintă anemie în momentul 
stabilirii diagnosticului. Pacienţii cu MM 
frecvent prezintă anemie prin deficit de fier, 
supraproducţia de hepcidin probabil contribuie 
la anemie. IL-6 a fost identificată ca reglator 
important al hepcidin.  

Anemie hemolitică severă 
asociată cu pneumonie 
cu Mycoplasma 
pneumoniae

Frotiu de sânge periferic. 
Se observă aglutinarea 
eritrocitelor. Anemia 
hemolitică cu aglutinine 
la rece. 
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PProf. Tiberiu Băţagă, preşedinte al Societăţii 
Române de Ortopedie și Traumatologie 
(SOROT) în perioada 2019-2021, a anunţat 
cu prilejul ultimului congres al societăţii, 
desfășurat în toamna 2019, priorităţile și 
direcţiile de acţiune pentru perioada sa de 
mandat.

Planul strategic pe termen mediu include 
înfiinţarea Comitetului Educaţional, care 
va asigura cursurile de instruire, organizarea 
reuniunilor anuale, cadrul metodologic de 
desfăşurare al cursurilor EMC, actualizarea 
curriculei de pregătire în specialitate şi 
elaborarea ghidurilor de protocol, acordarea 
burselor SOROT – Travelling SOROT 
Fellowship – pentru rezidenţi. Astfel, 1-2 
rezidenţi din fiecare centru universitar vor 
merge timp de o lună în cel puţin patru 
centre universitare din străinătate, la alegere. 
Mandatul Comitetului Educaţional va fi 
pentru 2 ani. Preşedintele comitetului va 
reprezenta societatea în relaţiile cu Ministrul 
Educaţiei, iar Vicepreşedintele ales al 
societăţii va superviza activitatea acestui 
comitet. 

Comitetul Ştiinţific va asigura 
organizarea studiilor multicentrice naţionale 
şi internaţionale, va milita pentru asigurarea 
infrastructurii de cercetare în toate domeniile 
(inginerie, biologie şi cercetare clinică), 
va elabora noile cărţi în concordanţă cu 
actualizarea periodică a curriculei, va asigura 
evaluarea şi editarea anuală într-o revistă de 
specialitate pentru lucrările conferinţelor, 
congreselor şi cursurilor educaţionale, 
ocupându-se de asigurarea punctelor 
EMC şi organizarea standurilor SOROT la 
manifestările naţionale şi internaţionale. 
Preşedintele Comitetului va asigura relaţia 
cu CMR, iar Secretarul General va superviza 
activitatea acestei comisii. 

Comitetul Director și Comitetele 
Educaţional şi Ştiinţific vor organiza Şcoala 
de vară de Ortopedie-Traumatologie pentru 
rezidenţi şi specialişti. Vor fi 40 de locuri 
anual şi vor participa cel puţin 4 rezidenţi 
(2 junior şi 2 senior) din fiecare centru 
universitar, care vor fi evaluaţi la sfârşitul 
cursului, iar cei mai buni 10 dintre ei vor 

beneficia de programul SOROT Travelling 
Fellowship. 

Comitetul Social-Media va gestiona 
site-ul societăţii, va asigura o mai bună 
conectivitate şi comunicare cu membrii 
societăţii, inclusiv prin newslettere periodice 
și webinarii. Se vor organiza şi platforme 
Facebook, Twitter şi Instagram pentru a 
reflecta activitatea societăţii. Activitatea 
comitetului va fi supervizată de purtătorul de 
cuvânt al societăţii. 

Alte obiective, pentru condiţii similare 
de pregătire cu cele din vestul Europei, 
vizează introducerea unei noi curricule de 
pregătire, o platformă digitală de planificare 
preoperatorie pentru personalizarea 
implantului și a instrumentarului specific, 
tehnici de reconstrucţie a cartilajului şi 
extinderea transplantului de menisc şi de 
allogrefe, chirurgie artroscopică extinsă la 
toate articulaţiile şi posibilitatea de training 
cu ajutorul simulatoarelor.  

SOROT va continua să îşi extindă 
cooperarea cu toate organizaţiile de specialitate 
internaţionale, pentru o mai bună integrare şi 
recunoaştere a activităţii profesioniștilor din 
România. (Delia Budurcă)  

Societatea de Ortopedie și Traumatologie 
va trimite la specializare în străinătate 
rezidenți din fiecare centru universitar 
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Ce sunt bursele tehnice 
UICC FELLOWSHIPS?
Ce este UICC? Union for International Cancer 
Control sau Union internationale Contre le 
Cancer, cu sediul central la Geneva, este o 
organizaţie non-guvernamentală la care au 
aderat cele mai importante societăţi, institute 
și asociaţii internaţionale din domeniu, toate 
acestea pentru o misiune clară: accelerarea 
luptei împotriva cancerului (https://www.
uicc.org). 

În cadrul UICC, ca medic, poţi accesa diferi-
te tipuri de burse. Ne vom îndrepta atenţia spre 
bursele tehnice, acestea fiind mai facil de acce-
sat și vom explica de ce. 

Obiectivul acestor burse tehnice este de a 
asigura un schimb de experienţă internaţional 
în vederea augumentării managementului 
cancerului prin prevenţie și tratament. Toto-
dată, aceste burse își propun să ajute medicii 
participanţi să își dezvolte noi skill-uri tehnice 
(de la simple manevre ecografice până la exer-
sarea unor abordări operatorii) cu condiţia ca 
aceste noi cunoștinţe să poată fi aplicate, după 
finalizarea bursei, în instituţia în care medicul 
practică. 

Cum le accesezi? 
După cum am spus, ne vom referi doar la bur-
sele tehnice din cadrul UICC, acestea fiind mai 
ușor de accesat. În primul rând, nu este necesa-
ră o experienţă știinţifică anterioară și nici un 
post doc. 

Aceste burse short-term sunt de fapt “mini 
grant-uri”, așadar este nevoie de un proiect 
bine pus la punct și foarte bine direcţionat, însă 
cum perioada bursei este de o lună (sau mai 
mult, dacă ajung fondurile și entitatea în care 
se desfășoară activitatea este de acord) sunt 
mai ușor de obţinut prin simplul fapt că sunt 
mult mai numeroase faţă de bursele long-term. 
Iar într-un ultim rând, avem norocul ca Româ-
nia să fie considerate încă subdezvoltată (deși 
conform World Bank stăm destul de bine). 

Cât despre proiectul în sine, este esenţial 
să colaborezi cu un mentor care să te îndrume 
și cu unul cu care să lucrezi ulterior, în cadrul 
bursei. Trebuie să descrii exact ce tehnică vrei 
să înveţi în spitalul la care vrei să mergi. Tre-
buie de asemenea argumentat cum va aduce 
beneficii această tehnică nou învăţată în spita-

lul de acasă. Cu acest proiect și cu restul docu-
mentelor formale aplici și aștepţi să ţi se dea un 
răspuns. 

Drept exemplu, doi medici rezidenţi care își 
desfășoară activitatea la Spitalul Clinic de Pne-
umoftiziologie din Iași, sub îndrumarea Prof. 
Dr. Traian Mihăescu, au obţinut oastfel de bur-
să în Compartimentul de maladii pleurale din 
cadrului Spitalului Civil din Brescia, Italia, sub 
îndrumarea doctorului Gianpietro Marchetti, 
secţie recunoscută pentru activitatea remarca-
bilă în sfera oncologică pleuro-pulmonară.

Experiența unui rezident 
cu bursă în Italia
Am avut noroc și am primit un răspuns afirma-
tiv de la ICRETT – UICC. Mare bucurie!

În Italia, la Spitalul Civil din Brescia, în De-
partamentul de Madalie Pleurală și Toracosco-
pie Medicală, luni, doctorul ne aștepta să ne 
prezinte întregii echipe, totul întâmplându-se 
în italiană. Pentru asta am învăţat italiana cu 
2 luni înainte și am mers cu toată încrederea că 
măcar un “Ciao!” vom ști să spunem. 

A doua zi a început treaba. Am învăţat cât 
de important este ca pneumologul să știe eco-
grafie pleurală. Inspecţie, percuţie, palpare, 
ascultare, ECOGRAFIE. Ecografia pleurală 
poate oferi în unele cazuri chiar mai multe 
informaţii decât un CT. Asta, bineînţeles, dacă 
ai un ecograf performant și cunoștinţe bine 
constituite. 

Bursele tehnice pentru rezidenți 
emcemc
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Traian Mihăescu

Dr. Gianpietro Marchetti, Dr. Andreea Mârza, Dr. Alexandru 
Horaicu – Secția de Maladii pleurale din cadrul Spitalului 
Civil din Brescia, Italia
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Statistic, nu am numărat câte ecografi i am 
făcut în aproape două luni. “Șocul” pentru noi a 
fost că toţi pacienţii erau văzuţi ecografi c. Con-
sultul începea fi resc cu noi, rezidenţii, iar după 
urma verdictul fi nal al medicului cu care am lu-
crat. Discutam împreună despre caz și făceam 
planul ulterior. Rezultatul?! Mult mai multă în-
credere în efectuarea ecografi ei pleurale.

Concluzii?
Credem că întrebarea ce dă cele mai mari bătăi 
de cap în preajma unei aplicaţii în cadrul unei 
burse este: Technical hands-on sau observers-
hip? 

Deși bursa s-a intitulat “Developing dia-
gnostic skills in pleural biopsy for pleural tu-
mors management”, am avut norocul, pe lângă 
ecografi i în momentul biopsiilor sau chiar în 
timpul unor toracocenteze uzuale, să ne bu-
curăm de o bursă “hands-on” în adevăratul 
sens al cuvântului, participând activ chiar și 
la operaţii toracoscopice medicale, accesibile 
pneumologilor intervenţioniști. 

Așadar, milităm pentru bursele technical 
deoarece credem că acestea, prin obiectivele 
lor, vor satisface nevoia de cunoaștere și pofta 
de muncă și a celor mai avizi dintre rezidenţi 
sau tineri specialiști, și de ce nu… medici 
primari!  

Dr. Andreea Mârza, Dr. Gianpietro Marchetti – Toracoscopie medicală, Secția de Maladii 
pleurale din cadrul Spitalului Civil din Brescia, Italia
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Lucrarea “Surgery of the esophagus”, sub coor-
donarea Prof. Silviu Constantinoiu, președintele 
Societăţii Române de Chirurgie, Director al 
Centrului de Excelenţă în Chirurgie Esofagia-
nă de la Spitalul “Sf. Maria” din București și co-
semnată de Prof. Ioan Cordoș (București), Prof. 
Viorel Scripcariu (Iași) și Prof. Constantin Ciuce 
(Cluj-Napoca), apărută la editura Academiei Ro-
mâne, este una dintre cele mai notabile apariţii 
editoriale ale anului trecut. 

În prefaţa lucrării, eminentul reprezentant al 
școlii de medicină românești în elita mondială a 
profesiei, Prof. Adrian Lobonţiu, o recomandă ca 
prezentând extrem de concis și bine documen-
tat toate aspectele anatomiei, fiziologiei și neu-
rofiziologiei esofagului, ale investigaţiilor, ale 
patologiei maligne și ale soluţiilor terapeutice și 
chirurgicale ale medicinei actuale. “Admir acest 
mare efort al fiecăruia dintre autori și co-autori, 
principalul scop al unui asemenea tratat fiind în 
primul rând unui didactic. Informaţiile pe care 
cititorul le regăsește în acest tratat sunt, în mul-
te cazuri, exhaustive. Multe dintre subiectele 

esenţiale tratate se regăsesc în mai multe lo-
curi. Aceasta ca urmare a interdisciplinarităţii 
în creștere a medicinei moderne, inevitabilă în 
zilele noastre”, punctează Adrian Lobonţiu. O 
altă trăsătură semnalată de specialistul român, 
acum în SUA, California, este faptul că lucrarea 
este centrată pe pacient, în întreaga sa complexi-
tate, nu numai cea legată de boală. 

Tratatul, rod al colaborării a 48 de contri-
butori, scris în limba engleză, în principal din 
România, dar și din SUA, Argentina, Canada, 
se adresează chirurgilor, rezidenţilor, medici-
lor și cercetătorilor care își doresc o mai bună 
înţelegere și o redescoperire a acestui “miste-
rios” organ.  

“Marele merit al prof. Constantinoiu e nu 
numai că a utilizat bisturiul pentru a salva mii 
de vieţi, dar și pentru că a scris despre asta, 
astfel încât vastele sale cunoștinţe și experti-
ză sunt transmise celor nerăbdători să înveţe”, 
spune Prof. Teodor Horvat, membru al Acade-
miei Române de Știinţe Medicale, în a doua 
prefaţă a lucrării. (D.B.)   

Tratat de patologie și chirurgie esofagiană,
sub coordonarea Prof. Silviu Constantinoiu
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Melen Brinza

Hemofilia: elemente de diagnostic și monitorizare
4.  Modalitățile prin care se poate 

obține complianța crescută 
la tratament sunt:

A.  Identificarea motivelor unui 
comportament deficitar al 
pacientului

B.  Atitudinea reactivă a medicului
C.  Cunoașterea comportamentului 

pacientului
D.  Implementarea unor metode de 

intervenție 
E.  Telemonitorizarea pacientului.

5.  Despre diagnosticul diferențial 
al hemartrozei acute și 
sinovitei este adevărat că:

A.  Hemartroza acută răspunde rapid 
la analgezice și AINS

B.  În sinovită, ROM e normală sau 

ușor redusă
C.  În sinovită – poziție antalgică în 

flexie
D.  În hemartroza acută apare durere 

intensă
E.  Hemartroza acută asociază 

reducere marcată a ROM.

6.  Factorii care ar putea influența  
severitatea manifestărilor  
clinice la pacienții cu hemofilie  
acută sunt:

A.  Nivelul de activitate fizică, 
sedentarii sângerând mai rar

B.  Grupul sanguin
C.  Farmacocinetica de grup
D.  Statusul articular – cei cu 

articulații țintă sângerează mai rar
E.  Tipul de mutație genetică.

Daniel Coriu, Valentina Uscătescu, Georgiana Gherghe

Zero sângerări: terapia personalizată în hemofilie
1.  Cauze de aderență slabă 

la tratament sunt:
A.  Negarea
B.  Omiterea administrărilor
C.  Reducerea simptomelor
D.  Vindecarea 
E.  Flexibilitatea administrărilor.

2.  Despre tratamentul profilactic 
este adevărat că:

A.  Vârsta nu este un factor important
B.  Reprezintă tratamentul de elecție 

pentru pacienții cu hemofilie A și B
C.  Constă în administrarea regulată, la 

interval de 7 zile, a concentratelor de 

factor VIII sau IX
D.  Pacienții cu abord venos precar 

beneficiază de regim cu 2 
administrări săptămânale de factor 
VIII sau IX

E.  Statusul articular al pacientului nu 
este important.

Mircea Iurciuc, Adelina Mavrea

Rolul personalului 
medical, al familiei 
și al comunității în 
aderența la tratament 
a pacientului cu bcv
3.  Cauzele complianței reduse la tratament 

determinate de cadrele medicale sunt:
A.  Neprezentarea la medic pentru 

eliberarea rețetei
B.  Modificarea modului de administrare a 

tratamentului
C.  Timpul insuficient pentru comunicarea 

cu pacientul
D.  Administrarea unui număr mai mare de 

medicamente decât este necesar
E.  Resurse insuficiente pentru 

implementarea strategiilor terapeutice.

Manole Cojocaru

Anemia asociată cu mielomul multiplu
7.  Despre anemia din mielomul 

multiplu (MM) este adevărat:
A.  Este factor de prognostic nefavorabil 

în MM
B.  Este de obicei hipocromă  

microcitară
C.  Sideremia este crescută
D.  Feritinemia este crescută
E.  Cel puțin 60-70% dintre pacienți 

prezintă anemie în momentul 
diagnosticării cu MM.

8.  Următoarele afirmații despre 
mielomul multiplu (MM) sunt false:

A.  Mediatorul principal al anemiei din 
inflamație este hepcidina

B.  Legarea hepcidinei la feroportină 
induce externalizarea și producția de 

feroportină
C.  Nivelurile de hepcidină sunt scăzute 

la pacienții nou diagnosticați cu MM 
și anemie

D.  Nivelurile de hepcidină se corelează 
negativ cu hemoglobina

E.  Mediator major al stimulării 
hepcidinei la pacienții cu MM este 
citokina osteoinductivă BMP-2.

Nicolae Hâncu

Alimentația sustenabilă – concepte, modele și recomandări
9.  Sugestii pentru modernizarea tradițiilor culinare sunt:

A.  Inversarea piramidei consumului de carne/vegetale
B.  Substituții necesare: săratul poate fi înlocuit  

cu dulce (zahăr)
C.  Sunt indicate fresh-urile de fructe și vegetale
D.  Evitarea prăjitului și utilizarea gastrotehniei moderne
E.  Integrarea produselor “integrale” în alimentația zilnică.

10.  Alimentația benefică carpato-danubiană 
include următoarele alimente:
A.  Lapte și produse lactate (1-2 porții/zi)
B.  Cereale și produse cerealiere integrale
C.  Uleiul de măsline extravirgin și uleiul de rapiță
D.  Albușul de ou
E.  Preparate specifice din porc.



Loc parafă: E-mail:

Data: Semnătura: Nr. parafă:

Nume: Prenume:

Profesia: Specialitatea:

Instituția și adresa: Tel.:

Adresa de domiciliu: Tel.:

A SE TIMBRA 
DE CĂTRE EXPEDITOR!MEDICA

ACADEMICA

DESTINATAR:
Tarus Media
Bd. Metalurgiei 78, cod 041836,
sector 4, BUCUREȘTI
E-mail: chestionare@tarus.eu
Tel./Fax: +40 21 321 01 90

Stimați cititori,

MEDICA ACADEMICA și Universitatea "Ovidius" din Constanța - Facultatea de Medicină vă oferă 
o modalitate simplă și rapidă de a obține parte din punctajul anual necesar: acumularea, pentru 10 
numere consecutive, a 18 credite de Educație Medicală Continuă la Distanță (EMCD) prin parcurgerea 
articolelor publicate în numărul curent al revistei și completarea corectă a tuturor celor 10 chestionare 
cu răspunsuri multiple (cu o valoare de 1,8 credite EMCD/chestionar), inserate în revistă, consecutiv, 
până la finele perioadei de abonament.

Pentru a participa la program și a beneficia de punctajul maxim menționat este necesară con-
tractarea unui abonament pentru 10 numere consecutive la MEDICA ACADEMICA și trimiterea, pe 
adresa redacției, a chestionarului completat (prin poștă, fax sau e-mail), până la sfârșitul perioadei 
de abonament.

Certificatul care atestă obținerea a 18 credite EMCD se eliberează la sfârșitul perioadei, la cerere, 
după completarea a 10 chestionare consecutive, în care ați răspuns corect la minimum șapte din cele 
zece întrebări.

Autorii chestionarelor își rezervă dreptul de a-i exclude pe participanții care nu au completat  
corect formularele.
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