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te afecțiuni, aparent fără legătu-
ră între ele. 

Tratarea fiecărei maladii a 
unui pacient ca și cum ar exis-
ta izolat va conduce la rezulta-
te mai proaste și la dublarea in-
teracțiunilor cu sistemul de să-
nătate,7 însă atât în pregătirea 
medicală cât și în cadrul echi-
pelor de specialiști și al ghidu-
rilor clinice există tendința de 
a viza separat fiecare boală sau 
organ. Ca urmare, un singur 
pacient poate să ia mai multe 
medicamente recomandate de 
diferite ghiduri clinice și să fie 
examinat de diferiți specialiști 
care tratează izolat subcompo-
nente ale problemei sale de să-
nătate. Știința medicală este și 
ea bazată pe boală. Studiile cli-
nice exclud, adesea, persoane-
le care au mai mult de o afec-
țiune. Pentru o anumită boală 
ori problemă de sănătate există 
o bună integrare pe verticală, 
de la banca de așteptare până 
la patul de spital, ceea ce nu se 
observă, însă, deloc sau aproa-
pe deloc pe orizontală, între 
maladiile coexistente.8 Aceasta 
va necesita o schimbare la ni-
vel intelectual în practic toate 
disciplinele.

Medicina de tip cluster 
Schimbarea înseamnă să nu ne 
mai gândim la multimorbidi-

în această lună
EDITORIAL

În�faţa�provocării�multimorbidităţii
Trebuie să combinăm aptitudinile de medic generalist cu cele de doctor specialist 

Speranța de viață a crescut re-
marcabil de-a lungul ultimelor 
patru decenii, grație îmbunătă-
țirii practicii medicale și a sis-
temului de sănătate publică pe 
baza progreselor științifice. O 
mai mare specializare a științe-
lor medicale și a echipelor cli-
nice care acordă îngrijiri a con-
tribuit la îmbunătățirea rezulta-
telor clinice și mult mai mulți 
oameni se bucură de viață rela-
tiv neafectați de boală din fra-
gedă copilărie și până după 
vârsta pensionării. 

Cu toate acestea, crește con-
stant proporția pacienților care 
au simultan două sau mai mul-
te afecțiuni medicale, ceea ce se 
numește în prezent multimorbi-
ditate, deși grupurile pacienților 
preferă denumirea mai intuitivă 
de "afecțiuni multiple."1 

În țările cu venituri mari, 
multimorbiditatea este deter-
minată, în principal, de vârstă,2 
deși nu se limitează la cetățenii 
vârstnici. La cei mai dezavan-
tajați socioeconomic procesul 
este accelerat, astfel încât, în 
zonele defavorizate, multimor-
biditatea survine mai devreme 
în timpul vieții.3 Adesea, copiii 
ori adulții tineri cu tulburări se-
vere congenitale sau dobândite 
au mai multe boli fizice ori psi-
hice,4 iar interacțiunea dintre 
sănătatea mintală și cea fizică 

face ca ambele să fie mai greu 
de tratat.5 

Tendința de evoluție a mul-
timorbidității pune probleme 
întregii profesii medicale. Un 
grad de specializare mai ridi-
cat, îndeosebi în rândul medi-
cilor din spitale, ne-a îmbună-
tățit capacitatea de a trata boli 
singulare, dar pe de altă par-
te, dacă nu reacționăm la creș-
terea multimorbidității, aceas-
ta îi va dezavantaja pe tot mai 
numeroșii pacienți cu mai mul-

Gruparea bolilor ar trebui să fie integrată 
în procesele de pregătire medicală 
și dezvoltare profesională continuă, 
inclusiv pentru specialiști
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tate ca la un aranjament întâmplă-
tor de boli individuale, ci să o re-
cunoaștem ca pe o serie de grupuri 
de afecțiuni în mare parte previzibi-
le, diagnosticate la aceeași persoa-
nă. Unele dintre ele vor apărea în-
tâmplător, dar multe nu vor fi alea-
toare, având mecanisme comune fie 
genetice, fie comportamentale, fie 
de mediu. Identificarea grupurilor 
de boli este o prioritate și ne va aju-
ta să fim mai sistematici în aborda-
rea multimorbidității. 

Grupul din jurul diabetului este 
un exemplu bun, având în vedere 
faptul că boala afectează inima, sis-
temul nervos, pielea, sistemul vas-
cular periferic și ochii. Diabetologii 
furnizează deja îngrijiri medicale 
pentru maladiile ce afectează mai 
multe organe, grupate în jurul dia-
betului, iar unele specialități, ca ge-
riatria sau medicina generală, sunt 
centrate pe multimorbiditate. În 
majoritatea cazurilor însă, pregăti-
rea clinicienilor și organizarea ser-
viciilor medicale nu sunt optimizate 

pentru a face față unui viitor domi-
nat de multimorbiditate. 

Este posibil și de dorit să avem 
atât aptitudini de medic specia-
list cât și de generalist: un specialist 
fără aptitudini de generalist nu va fi 
echipat pentru a face față probleme-
lor multora dintre pacienții săi. Este 
din ce în ce mai important aforis-
mul lui Osler: “trebuie să acordați 
mai multă atenție fiecărui pacient în 
parte decât trăsăturilor specifice ale 
bolii.” Abordarea profesională ho-
listică este esențială. Întoarcerea la 
menținerea pregătirii în medicină 
generală a personalului medical ar 
trebui să aibă loc într-un ritm mai 
rapid și să se axeze mai mult pe se-
lecția, instruirea și recompensarea 
viitoarei forțe de muncă. 

Creșterea continuă a longevită-
ții cu păstrarea sănătății depinde de 
acest nou model. Gruparea bolilor 
și strategiile prin care am putea ges-
tiona mai bine problemele de sănă-
tate fizică și mintală coexistente ar 
trebui să fie integrate în pregătirea 

medicală și în dezvoltarea profesio-
nală continuă, inclusiv pentru speci-
aliști. Facultățile de medicină, cole-
giile regale, grupurile ghidurilor cli-
nice, GMC (Colegiul Medicilor) și 
guvernele britanice trebuie să cola-
boreze cu întreaga breaslă medicală 
pentru a găsi soluții. Tiparul sănătă-
ții și al bolii în populația noastră se 
schimbă, iar noi, ca reprezentanți ai 
profesiei medicale, avem obligația 
de a răspunde.

Christopher J M Whitty,  
consilier șef pe probleme de sănătate 
pentru Anglia,  
Ministerul Sănătății și  
Asistenței Sociale, Londra   
chris.whitty@dhsc.gov.uk 

Din partea altor 13 semnatari, consilieri 
pe probleme de sănătate din  
Marea Britanie 

Detalii complete despre autori pe bmj.com

EDITORIAL
Rising to the challenge of multimorbidity 

A se cita: BMJ 2019;368:l6964  
Gāsiţi versiunea completā, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6964 

EDITORIAL

Dezinvestiţiile�pentru�sănătate�
Campania susținută de The BMJ pentru un viitor mai bun

Cum îi redăm umanită-
ții speranța? Mulți dintre 
noi sunt cuprinși de dispe-
rare văzând cum se dezin-
tegrează consensul politic 
în direcția salvării plane-
tei de foc, inundații, boli și 
conflicte. Avem sentimen-
tul că suntem prizonieri ai 
propriei vieți pline de car-
bon și lipsiți de putere în 
fața influenței comerciale a 
companiilor ale căror pro-
duse distrug planeta și să-
nătatea oamenilor. 

Cadrele sanitare și orga-
nizațiile medicale nu tre-
buie să accepte lumea așa 
cum este. Nu e o chestiu-
ne ce ține de jocurile par-

tidelor politice sau de ati-
tudinea anticorporatistă. 
Luarea unor măsuri este 
o datorie față de oamenii 
pe care îi îngrijim și față 
de generațiile viitoare. Și 
putem acționa: prin dez-
investițiile din industrii-
le ce dăunează sănătății. Li 
se oferă, astfel, atât cadre-
lor sanitare cât și organi-
zațiilor medicale posibili-
tatea de-a influența politi-
cienii și industria în sensul 
comportamentelor benefi-
ce pentru planetă și pentru 
sănătatea oamenilor, față 
de care avem o datorie de-
opotrivă individuală și co-
lectivă (caseta 1). 

Combustibilii fosili 
Într-un editorial ante-
rior din BMJ, Law și cole-
gii săi susțineau că a de-
venit foarte clară situația 
în privința dezinvestiții-
lor din industria combusti-
bililor.6 Extracția combus-
tibililor fosili face rău pla-

netei noastre. Produsele 
industriei de profil dău-
nează sănătății, provocând 
în același timp conflicte 
globale, modificări clima-
tice prin emisiile de car-
bon și scurtarea vieții prin 
poluarea aerului. Cu toa-
te acestea, politicienii re-
fuză să renunțe la legături-
le lor politice și comerciale 
cu companiile de combus-
tibili fosili, care manipu-
lează cercetarea pentru a 
minimaliza efectele nocive 
ale afacerii lor. Aceasta ne 
permite tuturor să trăim în 
continuare în iluzia conve-
nabilă că modul nostru de 
viață este absolut normal. 

Caseta 1 | Ce înțelegem 
prin dezinvestiție pentru 
sănătate? 

Opusul investiției, dezinvestiția, 
este fie reducerea, fie – ca 
în cazul de față – retragerea 
acțiunilor, obligațiunilor  
sau a fondurilor de investiții 
care nu sunt etice, din cauză 
că au efecte nocive asupra 
sănătății.
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Consumând rezervele de 
combustibili fosili ale pla-
netei vom rata, categoric, 
obiectivele stabilite pentru 
emisiile de carbon. Deși 
industria nu prea dă sem-
ne că ar viza o schimbare 
de strategie, lumea finan-
ciară începe să se trezeas-
că în fața pericolului atât 
pentru investiții cât și pen-
tru planetă. Guvernatorul 
Băncii Angliei consideră 
combustibilii fosili o inves-
tiție riscantă din cauza ce-
rinței de a îndeplini obiec-
tivul climatic de 2°C, care 
va duce la blocarea majo-
rității rezervelor de petrol, 
gaze și cărbuni, cu riscul 
ca acestea să "nu mai poa-
tă fi arse."7 

În 2017, în cadrul confe-
rinței la nivel înalt "O sin-
gură planetă", de la Paris, 
Banca Mondială și-a anun-
țat intenția de a sista susți-
nerea financiară pentru ex-
tracția de petrol și gaze, ca 
răspuns la amenințarea re-
prezentată de schimba-
rea climei.8 Recent, Banca 
Europeană de Investiții, 
pârghia care acordă îm-
prumuturi a Uniunii 
Europene și cea mai mare 
instituție financiară mul-
tilaterală a lumii, și-a de-
clarat ambiția de a deveni 
prima "bancă a climei" din 
lume, prin sistarea, după 
2021, a proiectelor sale de 
miliarde de euro pentru fi-
nanțarea petrolului, gaze-
lor și cărbunilor.9 

Odată cu acest editorial 
lansăm o campanie pentru 
renunțarea la combustibi-
lii fosili. Un obiectiv ime-
diat al campaniei este de a 
câștiga implicarea cadre-
lor sanitare și a organizați-
ilor medicale în dezinves-
tiția din industriile com-
bustibililor fosili. Ambiția 
noastră pe termen lung 
este ca aceste angajamen-
te să fie puse în practică 

pentru a influența atât po-
liticienii cât și industrii-
le. A investi este o alege-
re, iar acum e mai ușor să 
identificăm investiții sus-
tenabile și etice, din care 
sănătatea să aibă de câști-
gat, nu de pierdut.10 Nimic 
din toate acestea nu re-
duce responsabilitatea in-
dividuală și a organizații-
lor de a-și limita propriile 
efecte asupra climei. Veți 
afla mai mult accesând 
traseul nostru verde la 
www.bmj.com/aboutbmj/ 
how-green-is-the-bmj. 

The BMJ felicită orga-
nizații ca Royal College 
of Physicians (Colegiul 
Regal al Medicilor), 
Royal College of General 
Practitioners (Colegiul 
Regal al Medicilor 
Generaliști), Royal 
Australasian College 
of Physicians (Colegiul 
Regal al Medicilor din 
Australasia), asociațiile 
medicale din America 
și Canada, precum și 
BMA (Asociația Medicală 
Britanică), instituția care 
deține grupul editorial 
BMJ, pentru angajamentul 
de a renunța la combus-
tibilii fosili. În ceea ce ne 
privește, nu vom accepta 
publicitatea sau cercetarea 
finanțată de companiile ce 
produc combustibili fosili. 
De asemenea, vom explo-
ra alte modalități prin care 
activitatea noastră ar pu-
tea fi dependentă de com-
paniile de combustibili fo-
sili și vom lua măsuri pen-
tru a înceta orice astfel de 
dependență. BMA nu are 
niciun fel de participare di-
rectă în cadrul companii-
lor de combustibili fosili.

Noua noastră politi-
că privitoare la industria 
combustibililor fosili poa-
te părea o concesie mino-
ră, având în vedere faptul 
că veniturile pe care le pri-

mim din acest sector sunt 
minime ori inexistente. Cu 
toate acestea, în urma creș-
terii rapide a folosirii on-
line de către o audiență in-
ternațională tot mai diver-
să, ne așteptăm ca The BMJ 
să devină o cale spre piață 
mai atractivă și pentru alte 
companii, nu doar pen-
tru clienții noștri tradițio-
nali din publicitate. Vrem 
să fie clar că The BMJ nu 
dorește – nici acum, nici în 
viitor – niciun fel de venit 
de la companii producă-
toare de combustibili fosili. 

Cel mai important este 
că vă solicităm implica-
rea și vă invităm să sem-
nați online declarația noas-
tră de intenție cu privire 
la dezinvestiția din secto-
rul combustibililor fosili 
[https://bmj. com/divestment]. 
Vă îndemnăm să vă conti-
nuați implicarea prin apli-
carea dezinvestiției la ni-
velul finanțelor personale 
și în organizațiile medica-
le din care faceți parte. În 
colaborare cu UK Health 
Alliance on Climate 
Change (Alianța Sănătății 
pentru Schimbarea Climei 
din Marea Britanie), la fi-
nanțarea căreia contri buie 
BMA și BMJ, vă oferim în-
drumări pentru a vă aju-
ta să dezinvestiți cu succes 
(ukhealthalliance.org/  
/divestment/).11

Pașii următori
Vom analiza ce altceva 
trebuie să adăugăm pe lista 
dezinvestițiilor. Este ade-
vărat că, în cazul altor in-
dustrii, procesul dezinves-
tiției poate fi mai complex. 
De exemplu, cum rezol-
văm problema în industrii-
le alimentelor și băuturilor, 
care au multe produse be-
nefice pentru sănătate, dar 
și unele ce contribuie la 
criza globală a bolilor ne-
transmisibile, precum și la 

schimbarea climei? Chiar 
și cele benefice pot fi dă-
unătoare dacă sunt con-
sumate în exces și pot al-
tera mediul înconjurător. 
Prin aplicarea unor crite-
rii fezabile se va putea de-
cide ce alte industrii se vor 
alătura celor ale tutunului 
și combustibililor fosili ca 
obiective de dezinvestiție. 
Propunem astfel de criterii 
în caseta 2 și vă așteptăm 
cu interes opinia privitoa-
re la acestea și la campania 
noastră pentru dezinvesti-
ția din sectorul combusti-
bililor fosili în general.

În lumea în care tră-
im, speranța nu s-a pier-
dut încă, doar s-a blocat. 
Dezinvestiția ne oferă o 
șansă de a pune capăt dis-
perării și neputinței și de-a 
începe să ne recuperăm 
planeta de sub influența 
unor agende politice și co-
merciale greșite. Prin dez-
investiție dorim să readu-
cem speranța într-un vii-
tor mai bun pentru planeta 
noastră și pentru sănătatea 
oamenilor.

Kamran Abbasi,  
redactor șef-adjunct  
kabbasi@bmj.com 

Fiona Godlee, redactor șef,  
The BMJ, Londra 

EDITORIAL
Divestment for health 

A se cita: BMJ 2019;368:m167  
Gāsiţi versiunea completā, cu 
bibliografie, la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m167 

Caseta 2 | Posibile criterii 
pentru dezinvestiția dintr-o 
industrie  
• Prejudiciile provocate fie 

în procesul de realizare a 
produsului, fie prin folosirea 
lui, depășesc beneficiile

• Industria manipulează 
cercetarea pentru a camufla 
efectele dăunătoare 

• Industria nu este esențială 
pentru viața noastră sau 
există/poate fi creată o altă 
industrie   
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EDITORIAL

Stimularea 
îngrijirilor 
de 
sănătate�
sustenabile
Cochrane se alătură 
luptei împotriva risipei, 
corupției și inutilității în 
asistența medicală

La conferința pentru 
prevenirea excesului de 
diagnostic de la Sydney, 
Australia, din decembrie 
2019, Cochrane a lansat un 
nou grup, "îngrijiri de sănătate 
sustenabile."1 Părea să fie o 
inițiativă oportună mai ales 
într-un oraș acoperit de fumul 
gros și galben al incendiilor ce 
făceau ravagii în vegetația din 
împrejurimi. 

Grupul va avea capacitatea 
de-a analiza concomitent o 
multitudine de probleme: 
inutilitatea risipei din cadrul 
biomedicinei, corupția din 
producția și administrarea 
cercetării biomedicale, 
exploatarea resurselor 
planetare și schimbarea 
consecutivă a climei, costurile 
tot mai mari ale îngrijirilor 
medicale biotehnice la nivel 
global și amenințarea pe care 
o reprezintă toate acestea 
pentru asigurarea de sănătate 
cu caracter universal. Este o 
uriașă agendă de probleme 
interconectate care se 
exacerbează una pe alta într-o 
serie de cercuri din ce în ce 
mai vicioase.

Prea multă medicină 
The BMJ se alătură număru-
lui tot mai mare de reviste, or-
ganizații, cercetători, clinici-
eni, pacienți și cetățeni care 
atrag atenția asupra probleme-
lor prezentate de excesul de 
screening, testare, diagnostic 
și tratament. Medicina moder-
nă a devenit, realmente, o for-
ță puternică în slujba binelui, 
dar admirația oamenilor față 
de reușitele pe care le-a obți-
nut, combinată cu beneficiile 
tot mai mari de pe urma indus-
trializării îngrijirilor medica-
le, a făcut ca aproape toți să ne 
dăm seama foarte greu că me-
dicina are și un uriaș potențial 
de a face rău. 

Aroganța profesională și or-
goliul politic au permis ca sec-
torul screeningului, acum foar-
te vast, să se distanțeze de va-
loroasele principii stabilite de 
Wilson și Jungner în 1968, și 
anume, necesitatea înțelege-
rii corecte a evoluției naturale 
a unei boli de la o fază latentă 
până la cea de manifestare evi-
dentă.2 În prezent, tot mai mul-
ți oameni sănătoși sunt etiche-
tați ca având boli potențial leta-
le, dar care nu par să avanseze 
ulterior. Asemenea etichetări 
aruncă umbra fricii peste viața 
fiecărei astfel de persoane și a 
familiilor acestora. 

Screeningul și tratamentele 
preventive sunt oferite și oame-

nilor în etate fragili, care au pu-
ține șanse de a beneficia de ele 
în raport cu speranța lor de via-
ță, în mod inevitabil, din ce în 
ce mai scăzută. Pragurile de di-
agnostic par să fie în mod con-
stant micșorate, în ciuda pro-
babilității tot mai mici a bene-
ficiului tratamentului pentru 
persoane care sunt doar ușor 
afectate și în marea majoritate 
nu au niciun simptom. Risipa 
și inutilitatea sunt pretutindeni, 
generând profituri enorme și 
corupție, alături de mascarea 
marilor interese, atât profesio-
nale cât și financiare. 

În 2019, într-un raport de 
la EvaluatePharma (ce pre-
tinde că furnizează "informa-
ții comerciale corecte și trans-
parente" pentru industria me-
dicamentelor) se afirma: "Se 
observă un optimism semnifi-
cativ în jurul lansării noilor teh-
nologii și aprobării primelor te-
rapii celulare și genetice, având 
ca rezultat vânzări de medica-
mente preconizate să atingă 
1,18 trilioane de $."3 Se poate 
ajunge la o astfel de sumă nu-
mai prin intensificarea în con-
tinuare a medicalizării vieții și 
societății, precum și prin con-
vingerea tuturor că ar fi bine să 
consumăm mai multe medica-

S-a estimat 
că  
industria 
globală a 
medica-
mentelor  
a produs 
singură cu 
55% mai 
multe  
emisii  
decât  
industria 
auto
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Un indian hindus se spală în Gange, 
unul dintre numeroasele râuri din lume 
contaminate cu medicamente
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mente și alte tehnologii de în-
grijiri medicale.

Efectele dăunătoare asupra 
mediului 
Amprenta de carbon a indus-
triilor medicamentelor și teh-
nologiei medicale a primit re-
marcabil de puțină atenție, dar 
s-a estimat că industria globală 
a medicamentelor a produs sin-
gură cu 55% mai multe emisii 
decât industria auto.4 În plus, 
fiecare medicament produs 
ajunge în cele din urmă în eco-
sistemul global, având implica-
ții încă necunoscute pentru ha-
bitatele naturale. Râuri din toa-
te regiunile lumii sunt acum 
contaminate cu numeroase me-
dicamente."5 

Ce poate oferi noul grup 
Cochrane în fața acestor difi-
cultăți copleșitoare? Existența 
lui este o recunoaștere a impor-

tanței acestei concatenări de 
probleme, furnizând un spri-
jin vital pentru numărul tot mai 
mare de cercetători care mun-
cesc (adesea împotriva unei 
opoziții crâncene) pentru a 
cuantifica daunele provocate 
pacienților, cetățenilor și me-
diului la nivel global. Nu poate 
fi subestimată importanța aces-
tei susțineri și validări. În plus, 
noul grup oferă posibilități de 
interconectare în cadrul tutu-
ror disciplinelor relevante și în-
tre ele, identificând noi teme 
de cercetare, rămânând vigilent 
în privința standardelor cerce-
tării și răspândindu-i rezultatele 
pe scară largă. 

În cartea sa din 2015, 
Island Home, scriitorul australi-
an Tim Winton afirma: "Biblia 
creșterii economice perpetue 
poartă în propovăduirea ei pro-
misiunea salvatoare a unei vieți 

mai lungi și mai bune pentru fi-
ecare. Dar acest bine suprem 
este adesea mitic. Experiențele 
reale ale credincioșilor susțin 
rareori pretențiile credinței lor. 
Chiar și așa, mulți adepți aderă 
în continuare cu încăpățânare 
și frică la ortodoxie... Punerea 
la îndoială a acestei concepții 
a fost în mod tradițional misiu-
nea nebunilor, ereticilor și re-
trograzilor."6 Nu și în prezent. 
Acum este și misiunea grupului 
Cochrane.

Iona Heath,  
fost medic generalist,  
Londra 
iona.heath22@ yahoo.co.uk

EDITORIAL 
Boost for sustainable healthcare  

A se cita: BMJ 2019;368:m284 
Gāsiţi versiunea completā, cu bibliografie, 
la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m284

EDITORIAL

Asistenţă�medicală�pentru�toţi:� 
o�pot�realiza�toate�ţările
Tedros Adhanom Ghebreyesus a candidat pentru postul de director general al OMS, 
pe care l-a și obținut ca urmare a campaniei de promovare a asigurării medicale cu 
caracter universal, prin care toți oamenii, din întreaga lume, să aibă acces la îngrijirile 
de sănătate de care au nevoie

Am crescut în Eritrea și Etiopia. 
Prima dată când am avut asi-
gurare medicală a fost pe vre-
mea când eram student în 
Copenhaga, în 1988. Chiar 
dacă am stat acolo doar pa-

tru luni, mi-au dat asigura-
re pentru un an. Ulterior am 
avut șansa de a primi o bur-
să OMS (Organizația Mondială 
a Sănătății) pentru masterat la 
London School of Hygiene and 

Tropical Medicine (Școala de 
Igienă și Medicină Tropicală 
din Londra), în 1991. Întreaga 
perioadă în care am fost student 
în Marea Britanie am avut po-
sibilitatea să apelez la sistemul 
public de sănătate (NHS) și am 
găsit sprijinul necesar pentru 
toate nevoile mele medicale. 

M-a frapat atunci mai ales 
faptul că NHS a fost creat după 
cel de-al doilea război mondi-
al, când economia britanică era 
într-o stare deplorabilă. A fost 

BIOGRAFIE 

În 2017, Tedros Adhanom Ghebreyesus a fost ales director general al  
Organizației Mondiale a Sănătății, după perioade în care a fost ministrul sănătății și 
ministrul aface rilor externe din Etiopia. Diploma sa de licență este obținută la Universitatea din Asmara, 
din Eritrea, acum închisă. Are un doctorat în sănătatea comunitară la Universitatea din Nottingham și o 
diplomă de masterat în științe în imunologia bolilor infecțioase obținută la London School of Hygiene 
and Tropical Medicine. Asigurarea de sănătate cu caracter universal este principala sa prioritate.   
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un moment de revelație, în care 
mi-am dat seama că asigurarea 
medicală cu caracter universal 
(UHC) nu e un lux pe care și-l 
permit doar statele bogate: este 
baza dezvoltării și e posibilă în 
toate țările.

M-am întors în Etiopia ca ex-
pert în malarie, dar mă preocu-
pau din ce în ce mai intens asis-
tența medicală primară și UHC. 
După ce văzusem ce se poate 
realiza într-o țară, indiferent de 
bogăția ei ori de stabilitatea eco-
nomică, am fost convins că pu-
team realiza asta și în Etiopia. 
M-am mutat înapoi în nord, în 
statul meu natal, Tigray, pen-
tru a conduce ministerul sănă-
tății de acolo, înainte de a deve-
ni în final ministrul sănătății din 
Etiopia.

Transformarea unui sistem de 
sănătate impune axarea pe con-
struirea unei asistențe medica-
le primare puternice, de bună 
calitate. Etiopia se confrunta în 
acea perioadă cu dificultăți sem-
nificative, incluzând lipsa acce-
sului la serviciile de sănătate. 

Pentru a consolida sistemul 
sănătății și a face pași înainte 
către UHC am mărit numărul 
unităților medicale. Am pregătit 
mai multe femei pentru a deve-
ni cadre medicale, ca să le aju-
tăm pe cele cărora, din motive 
culturale, nu le era permis acce-
sul la seviciile medicale furniza-
te de bărbați. 

Am reformat integral finan-
țarea farmaceutică și siste-
mul de aprovizionare pentru a 
înbunătăți accesul la medica-
mente. Totodată, am înființat 
noi facultăți de medicină, ceea 
ce s-a soldat, în decurs de câți-
va ani, cu creșterea numărului 
de doctori de la 300 la 3 000. 
Toate aceste inițiative au con-
dus la îmbunătățiri impresio-
nante ale sistemului de sănăta-
te etiopian.1

Am avut șansa de a mă afla 
într-o poziție din care am pu-
tut realiza o schimbare reală. 
Secretul reușitei l-a constituit 
un puternic angajament politic, 

care a făcut posibilă o întrea-
gă strategie a guvernului pentru 
îmbunătățirea sănătății, condu-
să de fostul prim ministru Meles 
Zenawi. Aceasta a pus bazele 
unei transformări a sistemului 
de sănătate la multiple niveluri, 
incluzând furnizarea serviciilor, 
forța de muncă, administrarea, 
finanțarea, informațiile și acce-
sul la medicamente. 

De aceea spun că asistența 
medicală este o alegere politică 
– începe cu un angajament pu-
ternic al celor aflați la conduce-
rea țării. La nivel global, aceas-
tă perioadă din istorie este plină 
de amenințări serioase la adre-
sa sănătății oamenilor, de la po-
vara tot mai apăsătoare a boli-
lor netransmisibile la urgențe-
le medicale globale, de genul 
actualei epidemii de ebola din 
Republica Democrată Congo, 
la care se adaugă pericole mai 
recent apărute, ca rezistența la 
antimicrobiene și impactul mo-
dificărilor climatice asupra să-
nătății. 

Trebuie, de asemenea, să 
acordăm mai multă atenție fie-
cărei probleme globale de sănă-
tate și să facem eforturi pentru a 
salva vieți ori de câte ori putem. 

Îmbunătățirea asistenței medi-
cale primare și realizarea UHC 
au beneficii, însă, pentru fieca-
re segment al sănătății globale. 
Sistemele de sănătate puterni-
ce, performante, sunt mai rezis-
tente și mai capabile să facă față 
consecințelor epidemiilor și al-
tor urgențe medicale. 

În plus, beneficiile sunt vizi-
bile și în alte domenii, nu nu-
mai în cel al sănătății. Atunci 
când oamenii pot accesa servici-
ile de asistență medicală de care 
au nevoie fără a se confrunta cu 
dificultăți financiare, rezultatul 
este o societate mai sănătoasă, 
mai productivă. Când țările in-
vestesc în sănătate, efectele asu-
pra productivității și creșterii e-
conomice sunt continue. UHC 
nu este numai un drept al omu-
lui, ci și o alegere economică in-
teligentă. 

Obiectivul realizării UHC 
a devenit o mișcare globa-
lă, iar întâlnirea la nivel înalt a 
Națiunilor Unite din septem-
brie 2019 a fost un punct de co-
titură pe acest drum,2 iar decla-
rația politică aprobată cu acel 
prilej este deosebit de impor-
tantă. Pentru prima dată, toa-
te cele 193 de state membre ale 

Trebuie 
să ajutăm 
țările să 
înțeleagă 
că aceste 
cheltuieli 
pentru 
sănătate nu 
reprezintă 
costuri, ci 
investiții
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Națiunilor Unite au avut o vi-
ziune comună și cuprinzătoa-
re asupra asigurării medicale cu 
caracter universal.2 Ca urma-
re, 12 agenții de sănătate mul-
tilaterale, incluzând OMS, au 
lansat Global Action Plan for 
Health and Well Being for All 
(Planul Global de Acțiune pen-
tru Sănătate și Stare de Bine 
pentru Toți).3 Dar până când nu 
va fi transpusă în practică, de-
clarația va rămâne o simplă foa-
ie de hârtie. 

În octombrie 2019, 
la Adunarea Uniunii 
Interparlamentare din Belgrad, 
Serbia, legislatorii din 140 de 
state au adoptat o rezoluție cu-
prinzătoare cu privire la UHC, 
angajându-se să folosească pu-
terea parlamentelor pentru a 
transpune implicarea politică 
în legi, politici, programe și re-
zultate.4 

Acest nivel de parteneriat și 
cooperare este esențial, fiind 
ceea ce își dorește întreaga lume. 

Când construiești o casă nu 
poți începe să ridici zidurile 
până când nu ai pus fundația. A 
ne asigura că toată lumea poate 
accesa îngrijiri medicale cu cos-
turi acceptabile, chiar în inima 

propriei comunități, este funda-
mental pentru orice altceva în-
cercăm să realizăm în cadrul 
OMS. Am avut o mulțumire 
imensă văzând creșterea impli-
cării politice în direcția realizării 
UHC, ca urmare a schimbării 
priorităților OMS. Organizația 
Mondială a Sănătății sprijină ță-
rile prin dialogul de politică 
strategică, prin consultanța ba-
zată pe dovezi riguroase, asis-
tența în navigarea digitală a ser-
viciilor medicale și îndrumările 
în investiții pentru a dispune de 
cadre medicale mai competen-
te acolo unde este cea mai mare 
nevoie de ele. 

Toate statele, indiferent de ni-
velul veniturilor, pot face pro-
grese cu resursele pe care le de-
țin. De asemenea, trebuie să 
ajutăm țările lumii să înțelea-
gă că cheltuielile pentru sănă-
tate nu reprezintă costuri, ci in-
vestiții. 

Fiecare țară are o cale diferi-
tă de a obține UHC, ce depin-
de de mulți factori, de la starea 
sistemului de sănătate la con-
textul politic, economic, social 
și cultural. Unele state sunt de-
abia la început de drum, iar al-
tele au deja sisteme de sănăta-
te de înaltă performanță. Rolul 
OMS este de-a ajuta fiecare țară 
să descopere calea care i se po-
trivește, să dezvolte și să aplice 
planuri pentru realizarea UHC. 
În sistemele din toate țările exis-
tă condiții propice pentru creș-
tere și transformare, fiind ne-
cesar ca dezvoltarea lor să țină 
pasul cu recentele tendințe ale 
bolilor, urgențelor și dificultăți-
lor din sănătate. 

Singurul demers care, după 
părerea mea, trebuie să aibă 
loc la fel în toate țările îl consti-
tuie situarea asistenței medica-
le primare la temelia UHC, pu-
nându-se accentul pe promo-
varea sănătății și pe prevenirea 
bolii. Asigurându-le oameni-
lor mijloacele de care au nevo-
ie pentru a rămâne sănătoși și a 
se vindeca repede când au mici 
probleme de sănătate, îi ținem 

departe de spitale și reducem 
solicitarea sistemului sanitar. 

Asistența primară de bună ca-
litate a fost asociată cu: crește-
rea accesului la servicii, o mai 
bună recunoaștere a probleme-
lor și un diagnostic mai exact, 
reducerea spitalizării evitabile, 
rezultate finale mai bune pentru 
sănătate, diminuarea inegalități-
lor, rate de suicid mai mici și o 
speranță de viață mai mare.5 

Multe țări, însă, nu și-au pro-
iectat sistemele de sănătate în-
tr-un mod care să sprijine și să 
dea prioritate asistenței medi-
cale primare. În plus, preveni-
rea bolilor și promovarea sănă-
tății sunt adesea subfinanțate în 
comparație cu îngrijirile cura-
tive.6 

Văzând beneficiile aduse de 
UHC în lume de-a lungul tim-
pului și muncind apoi pentru 
a reinventa sistemul de sănăta-
te al Etiopiei, mi-am alimentat 
dezideratul de a obține sănătate 
pentru toți. Să am posibilitatea 
nu numai de a răspândi mesajul 
despre sănătatea pentru toți, ci 
și de-a ajuta țările să transforme 
în realitate acest obiectiv, este 
pentru mine o experiență plină 
de smerenie și înălțătoare. 

Sunt optimist. Unul dintre 
adevărurile fundamentale ale 
sănătății globale este că sănăta-
tea constituie o alegere politică. 
Sunt în toată lumea atât de mul-
te cadre medicale foarte compe-
tente și care muncesc din greu 
și atât de mulți politicieni cu ini-
ma acolo unde trebuie. Dar, 
fără voință politică la cel mai 
înalt nivel, UHC va rămâne, 
pentru multe țări, doar un ideal.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
director general,  
World Health Organization 

ESSAY  
Healthcare for all: every country  
can do it  

A se cita: BMJ 2019;367:l6790
Gāsiţi versiunea completā, cu bibliografie, 
la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m284

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Asistența 
medicală 
trebuie să 
fie temelia 
UHC, 
punându-se 
accentul pe 
promovarea 
sănătății și 
prevenirea 
bolilor
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cercetare

Întrebarea studiului  În China, riscu-
rile spitalizărilor zilnice pentru boli 
cardiovasculare sunt asociate, oare, cu 
expunerea pe termen scurt la poluarea 
cu particule fine din mediul ambiant 
(≤2,5 μm PM2,5)?

Metode  În 184 de orașe din China a 
fost realizat, între anii 2014 și 2017, 
un amplu studiu de serii cronologice, 
folosind baza de date națională a 
asigurărilor medicale de bază pentru 
angajații din mediul urban. Asocierile 
specifice orașelor între concentrațiile 
PM2,5 și internările în spital pentru boli 
cardiovasculare cu cauze specifice au 
fost estimate mai întâi prin modelul 
aditiv generalizat superdispersat și 
apoi combinate prin meta-analiza cu 
efecte aleatoare. 

Răspunsul și limitele studiului  Au 
fost identificate în total 8 834 533 de 
spitalizări pentru boli cardiovasculare 
în 184 de orașe (94 din sud și 90 din 
nordul țării). În perioada studiului 
s-au înregistrat zilnic, în medie, 47 de 
internări în spital (deviația standard 
74) pentru maladii cardiovascula-
re, 26 (53) pentru boală cardiacă 
ischemică, 1 (5) pentru insuficiență 
cardiacă, 2 (4) pentru tulburări de ritm 
cardiac, 14 (28) pentru accident vas-
cular ischemic și 2 (4) pentru accident 
vascular hemoragic. La nivel națio-
nal, o creștere medie cu 10 μg/m3 a 
PM2,5 a fost corelată cu o majorare 
cu 0,26% (interval de încredere 95% 

de la 0,17% la 0,35%) a spitalizărilor 
în aceeași zi pentru maladii cardio-
vasculare, cu 0,31% (de la 0,22% 
la 0,40%) pentru boala cardiacă 
ischemică, cu 0,27% (de la 0,04% la 
0,51%) pentru insuficiența cardiacă, 
cu 0,29% (de la 0,12% la 0,46%) 
pentru tulburările de ritm cardiac și, 
respectiv, cu 0,29% (de la 0,18% la 
0,40%) pentru accidentul vascular 
ischemic, dar nu pentru accidentul 
vascular hemoragic (−0,02% (de la 
−0,23% la 0,19%)). Conform estimă-
rilor, atingerea limitelor reglementate 
ale concentrațiilor medii anuale 
ale PM2,5 de gradul 2 pentru China 
(35 μg/m3 ), gradul 1 pentru China 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de serii cronologice în 184 de oraşe mari din China 

Asocierea dintre poluarea 
mediului ambiant cu 
particule fine şi internările 
în spital pentru boli 
cardiovasculare cu cauze 
specifice  
Tian Y, Liu H, Wu Y și colab.

Modificarea procentajului mediu național (%) al internărilor zilnice în spital pentru boli cardiovasculare cu cauze specifice la o creștere cu 10 μg/m3  
a concentrațiilor PM2,5, în zile diferite, în 184 de orașe din China, în perioada 2014-2017. PM2,5=particule cu diametru aerodinamic ≤2,5 μm;  
lag 01= concentrația medie a PM2,5 în două zile consecutive (adică în ziua internării și în cea anterioară); lag 02= concentrația medie a PM2,5 în trei zile 
consecutive (în ziua internării și în cele două zile anterioare)

                  Boală              Boală cardiacă                    Insuficiență      Tulburări  Accident vascular   Accident vascular
       cardiovasculară                    ischemică  cardiacă  de ritm cardiac       ischemic            hemoragic
           Modificarea                 Modificarea                     Modificarea  Modificarea       Modificarea          Modificarea
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(15 μg/m3) și ale Organizației Mondi-
ale ale Sănătății (10 μg/m3) ar reduce 
numărul anual al internărilor în spital 
pentru boli cardiovasculare în China. 
Presupunând cauzalitate, cu prudență 
însă, o atare reducere s-ar traduce 
printr-un număr estimat de internări 
de 36 448 (interval de încredere 95% 
de la 24 441 la 48 471), de 85 270 (de 
la 57 129 la 113 494) și, respectiv, 
de 97 516 (de la 65 320 la 129 820). 
Principalul neajuns al studiului l-a 
constituit indisponibilitatea datelor 
despre expunerea individuală la PM2,5. 

Ce aduce nou prezentul studiu  Stu-
diul sugerează că, în China, expune-
rea pe termen scurt la PM2,5 ar putea fi 
asociată cu creșterea cuantumului de 
spitalizări pentru toate bolile cardio-
vasculare majore, cu excepția acci-
dentului vascular hemoragic. 
Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Sprijinit de National 
Natural Science Foundation of China (Fundația 
Națională pentru Științele Naturii) și National 
Thousand Talents Program for Distinguished 
Young Scholars din China. 

Autorii declară că nu au conflicte de interese. 
Situațiile datelor de sănătate și solicitările de 

analiză a lor pot fi accesate prin contactarea 
instituției National Insurance Claims for 
Epidemiological Research Group, School of 
Public Health, Peking University Beijing, China 
(0016156078@bjmu.edu.cn).

ORIGINAL RESEARCH Time series study in 
184 major Chinese cities
Association between ambient fine 
particulate pollution and hospital 
admissions for cause specific 
cardiovascular disease
A se cita: BMJ 2019;367:l6572
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6572 

Întrebarea studiului  Au fost asociate 
schimbările în terapia cancerului la 

copii cu o reducere a complicațiilor 
cardiace în rândul supraviețuitorilor 
cancerului din copilărie diagnosticat 
între 1970 și 1999?  
Metode  Dintre 23 462 de supraviețu-
itori la cinci ani ai cancerului din copi-
lărie,  diagnosticați înaintea vârstei de 
21 de ani cu leucemie, cancer cerebral, 
limfom Hodgkin și non-Hodgkin, tu-
mori renale, neuroblastom, sarcoame 
de țesut moale sau sarcoame osoase, 
6 193 (26,4%) au fost tratați în anii 

'70, 9 363 (39,9%) în anii '80 și 7 906 
(33,6%) în anii '90. Vârsta mediană la 
diagnostic a fost de 6,1 ani (interval 
0-20,9) și de 27,7 ani (8,2-58,3) la ulti-
mul control. Au fost evaluate, în funcție 
de deceniul tratamentului, incidența 
cumulativă și intervalele de încredere 
de 95% ale insuficienței cardiace, ale 
bolii coronariene, ale bolii cardiace 
valvulare, bolii pericardice și aritmiilor 
raportate. Toate evenimentele au fost 
clasificate în conformitate cu National 

CERCETARE ORIGINALĂ  Raport privitor la cohorta Studiului Supravieţuitorilor Cancerului din Copilărie 

Evenimente cardiace 
majore la supravieţuitorii 
adulţi ai cancerului din 
copilărie diagnosticat între 
1970 şi 1999 
Mulrooney DA, Hyun G, Ness KK și colab.  

Boala�cardiacă�la�supravieţuitorii�cancerului� 
din�copilărie
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Cancer Institute's Common Terminolo-
gy Criteria for Adverse Events (Criteriile 
Terminologiei Comune pentru Eveni-
mente Adverse ale Institutului Național 
al Cancerului). Au fost folosite modele 
ale riscului cu variable multiple de 
subdistribuire pentru a estima riscurile 
relative în funcție de deceniu, iar ana-
liza de mediere a examinat riscurile cu 
și fără expunere la tratamente cardio-
toxice. 

Răspunsul și limitele studiului  In-
cidența cumulativă în 20 de ani a 
insuficienței cardiace (0,69% din cei 
tratați în anii '70, 0,74% din cei tratați 
în anii '80, 0,54% din cei tratați în anii 
'90) și a bolii coronariene (0,38%, 
0,24% și, respectiv, 0,19%) a scăzut 
de-a lungul deceniilor (P<0,01), dar 
nu și în cazul bolii valvulare (0,06%, 
0,06%, 0,05%), al celei pericardice 
(0,04%, 0,02%, 0,03%) sau al aritmii-
lor (0,08%, 0,09%, 0,13%). În compa-
rație cu supraviețuitorii diagnosticați 

în anii '70, riscul bolii coronariene a 
scăzut semnificativ în anii '80 și '90 
(risc relativ 0,65, interval de încredere 
95% de la 0,45 la 0,92 și, respectiv, 
0,53, de la 0,36-0,77). Riscul global 
al bolii coronariene a fost atenuat de 
ajustarea pentru iradierea cardiacă 
(0,90, de la 0,78 lași 1,05), în special 
în rândul supraviețuitorilor de limfom 
Hodgkin (0,77, de la 0,66 la 0,89 și 
0,87, de la 0,69 la 1,10), neajustat și 
ajustat pentru iradiere.
 
Ce aduce nou prezentul studiu  Redu-
cerile expunerilor cardiotoxice au fost 
asociate cu declinuri ale rezultatelor 
cardiace grave, în special în cazul 
riscului de boală arterială coronariană 
asociată iradierii în rândul supraviețui-
torilor limfomului Hodgkin diagnosticat 
în copilărie. 

Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Studiul Supraviețuitorilor 
Cancerului din Copilărie (CCSS) este sponsorizat 
prin bursa CA55727 a Institutului Național al 

Canceruluit (GT Armstrong), bursa de la  
Cancer Center Support (CA21765) pentru  
St Jude Children’s Research Hospital  
(C W Roberts) și American Lebanese Syrian 
Associated Charities, Memphis, TN. 
Autorii au declarat că nu au relații financiare cu 
nicio organizație care ar putea avea vreun interes 
în activitatea lor din ultimii trei ani și nicio altă 
relație sau activitate ce ar fi putut influența 
lucrarea de față. Datele sunt disponibile conform 
planului de comunicare a resurselor CCSS. 
Tabelurile cu date pentru accesul public sunt 
afișate pe pagina de internet a CCSS  
(http://ccss.stjude.org/data-andanalysis/ 
/public-access-data-tables).

Major cardiac events for adult survivors  
of childhood cancer diagnosed between  
1970 and 1999
ORIGINAL RESEARCH Report from the 
Childhood Cancer Survivor Study cohort
Major cardiac events for adult survivors  
of childhood cancer diagnosed between 
1970 and 1999
A se cita: BMJ 2020;368:l6794
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6794 
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Boala pericardică 
Aritmia

Incidențele cumulative ale rezultatelor 
cardiace de gradul 3-5 în rândul 
supraviețuitorilor cancerului din copilărie 
în funcție de deceniul în care a fost 
diagnosticat cancerul și de frați. Linia 
verticală reprezintă incidența la 15 ani de la 
diagnosticul de cancer (10 ani de la intrarea 
cohortei). Valorile P ale permutării testelor 
care compară fiecare rezultat în funcție 
de deceniu. Unii supraviețuitori au fost 
cenzurați înainte de a împlini 15 ani de la 
diagnostic, contribuind astfel la estimarea 
curbelor incidenței cumulative numai până la 
momentul cenzurării

COMENTARIU  Eforturile de a reduce cardiotoxicitatea par să funcţioneze

Investigațiile pe scară largă au 
indicat mortalitate prematură 
substanțială în rândul supravie-
țuitorilor adulți ai cancerului din 

copilărie. În consecință, eforturile 
de a scădea mortalitatea pe termen 
lung s-au concentrat pe reducerea 
expunerii la cele mai toxice compo-

nente ale tratamentului anticancer, 
incluzând radioterapia. Câteva 
studii au evaluat succesul acestor 
eforturi, analizând cauzele speci-
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Întrebarea studiului  În SUA, paci-
enților externați recent li s-a refuzat 

cumva o nouă spitalizare, ca urmare a 
măsurii de acordare a unor stimulente 

pentru reducerea ratelor de reinterna-
re, generatoare a creșterii riscului de 
mortalitate? 

Metode  Actualul studiu de cohortă 
retrospectiv a folosit datele naționale 
ale cererilor de plată a asigurărilor 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu naţional de cohortă retrospectiv al beneficiarilor sistemului Medicare din SUA   

Îngrijirile acute după externare şi rezultatele iniţiativelor 
de reducere a reinternărilor 
Khera R, Wang Y, Bernheim SM, Lin Z, Krumholz HM 

fice de deces,2 cancerele primare 
ulterioare3 și bolile cronice.4 Studiul 
realizat de Mulrooney și colegii săi 
își aduce contribuția la această bază 
de dovezi. 

Folosind datele Studiului Supra-
viețuitorilor Cancerului din Co-
pilărie (CCSS), cu baza în SUA și 
Canada, autorii au explorat în ce 
măsură schimbările în tratamentul 
anticancer au avut un impact măsu-
rabil asupra riscului de boli cardi-
ace în rândul supraviețuitorilor.5 
CCSS este un studiu de cohortă 
retrospectiv bazat pe spital, inclu-
zând peste 23 000 de participanți 
supraviețuitori ai celor mai frecven-
te cancere din copilărie diagnosti-
cate înainte de vârsta de 21 de ani 
în anii '70, '80 sau '90. Autorii au 
verificat cinci rezultate cardiace, 
folosind chestionarele trimise 
supraviețuitorilor și au determinat 
incidența cumulativă a insuficienței 
cardiace, bolii coronariene, bolii 
valvulare, bolii pericardice și aritmi-
ilor, în funcție de deceniul în care a 
fost tratat cancerul.

Risc în scădere 
Pentru prima dată, acești investiga-
tori furnizează dovezi semnificative 
statistic ce arată că riscul de boală 
coronariană a diminuat în rândul 
pacienților tratați în deceniile mai 
recente. Scăderea s-a datorat, în 
principal, unui declin accentuat în 
rândul supraviețuitorilor limfomului 
Hodgkin. Ei prezintă și dovezi ce 
sugerează o scădere a riscului de 
insuficiență cardiacă în rândul paci-
enților tratați în anii '90, deși acesta 
nu a fost semnificativ statistic.5

Investigatorii au efectuat o analiză 
de mediere pentru a stabili dacă 
există dovezi că scăderea riscului ar 
putea fi atribuită, parțial, schimbă-
rilor aduse tratamentelor specifice 
anticancer primite în perioada 
1970-1999. La această scădere se 
pare că au contribuit și reducerile 
expunerii la radioterapie.5 

Este important de notat că 
Mulrooney și colegii săi au explorat 
efectele comune ale tratamentului 
anticancer și ale factorilor de risc 
cardiac tradiționali, ajustând pentru 
toți ceilalți factori de risc expli-
cativi disponibili. Dislipidemia și 
hipertensiunea au rămas asociate 
strâns și independent cu majorita-
tea rezultatelor cardiace, furnizând 
informații importante care contri-
buie la documentarea intervențiilor 
preventive pentru supraviețuitorii 
cancerului.5 

În timp ce eforturile de a reduce 
cardiotoxicitatea în deceniile mai 
recente par să fi avut un efect mă-
surabil, fiind necesară continuarea 
lor, rămâne extrem de importantă și 
abordarea factorilor de risc tradi-
ționali, dată fiind relația lor puter-
nică și independentă cu rezultatele 
cardiace, atât în acest studiu cât și 
în altele.5-8 

Un studiu recent, care a cuanti-
ficat riscurile de cancere primare 
ulterioare la supraviețuitorii cance-
rului în adolescență și în tinerețe, 
aduce informații suplimentare, 
raportând riscuri de cancer pulmo-
nar mult mai accentuate decât cele 
observate în orice cohortă mare de 
supraviețuitori ai cancerului din co-
pilărie.9 Riscul în exces de cancere 

pulmonare sugerează că fumatul 
are, în rândul supraviețuitorilor can-
cerului din adolescență și tinerețe, 
un rol mai important decât în cazul 
supraviețuitorilor cancerului din co-
pilărie.9 Nu este rezonabilă practica 
extrapolării riscurilor și factorilor 
de risc de la supraviețuitorii cance-
rului din copilărie la supraviețuitorii 
cancerului din tinerețe.10 

Problemele legate de supraviețui-
re sunt foarte importante pentru pa-
cienți, pentru familiile lor și pentru 
medicii care îi tratează. În cadrul a 
două inițiative de cercetare priorita-
ră din Marea Britanie, consultarea 
detaliată cu pacienții oncologici, 
cu supraviețuitorii cancerului, cu 
familiile acestora, cu prietenii lor și 
cu cadrele medicale a relevat rolul 
prioritar al cercetării suplimentare a 
consecințelor cancerului.11, 12 

Totodată, este necesară îndruma-
rea clară și constantă a monitori-
zării după cancerul din copilărie, 
în acest scop fiind înființat Grupul 
de Armonizare a Ghidului Interna-
țional pentru Efectele Tardive ale 
Cancerului din Copilărie. Condus 
de principalii investigatori europeni 
și americani, grupul a realizat deja 
câteva ghiduri pentru documenta-
rea practicii la nivel internațional.13

Mike Hawkins  
m.m.hawkins@bham.ac.uk  
Alex Brownsdon,  
Raoul Reulen 

Detalii despre autor pe bmj.com 

COMMENTARY Efforts to reduce 
cardiotoxicity seem to be working

A se cita: BMJ 2020;368:m58
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m58
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Medicare din perioada 2008-2016 
pentru a identifica pacienții cu vârsta 
de 65 de ani sau mai în etate spita-
lizați cu insuficiență cardiacă (IC), 
infarct miocardic acut (IMA) ori pneu-
monie, boli vizate pentru reducerea 
reinternărilor. S-a stabilit în ce mă-
sură pacienții care au primit îngrijiri 
în secțiile de urgențe sau în unitățile 
de observație, dar fără a fi reinternați 
într-un interval de 30 de zile, au avut 
un risc mai mare de deces. 

R[spunsul ;i limitele studiului  S-au 
înregistrat 3 772 924 de spitalizări 
pentru IC, 1 570 113 pentru IMA 
și 3 131 162 pentru pneumonie, 
mortalitatea la 30 de zile de la 
externare fiind de 8,7%, de 7,3% 
și, respectiv, de 8,4%. Mortalitatea 
ajustată în funcție de risc a crescut 
anual cu 0,05% (interval de încredere 
95% de la 0,02% la 0,08%) pentru 
insuficiența cardiacă, a scăzut cu 
0,06% (de la –0,09% la –0,04%) 
pentru IMA și nu s-a schimbat 
semnificativ pentru pneumonie. 
Mortalitatea a crescut în special la 
pacienții cu insuficiență cardiacă 
cărora nu li s-a acordat nicio îngrijire 
acută post-externare, la o rată de 
0,08% (de la 0,05% la 0,12%) pe 
an, fără o creștere a mortalității în 
unitățile de observație sau în secțiile 
de urgențe. Elucidarea cauzei morții în 
rândul pacienților care nu au solicitat 
îngrijiri post-acute, dar au decedat, 
nu a fost posibilă din cauza folosirii  
datelor anonimizate. 

Ce aduce nou prezentul studiu  Sin-
gura boală cu o mortalitate în creștere 
în perioada studiului a fost insuficien-
ța cardiacă. Creșterea a precedat 
ini  țiativa politică și nu a fost prezentă 
în rândul pacienților care au primit 
îngrijiri acute ce nu au necesitat inter-
nare în spital.   

Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Studiul a fost   
conceput de către autori și nu a primit  
finanțare de la Centers for Medicare and 
Medicaid Services (CMS – Serviciile Centrelor  
pentru Medicare și Medicaid). Autorii  
colaborează cu CMS la crearea măsurilor. 
Datele asociate pot fi solicitate direct  
de la CMS.

ORIGINAL RESEARCH National 
retrospective cohort study of Medicare 
beneficiaries in the United States
Post-discharge acute care and outcomes 
following readmission reduction initiatives 
A se cita: BMJ 2020;368:l6831 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6831
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Întrebarea studiului  Care este 
impactul mediu, asupra rezultatelor 
estimate ale tratamentului din studiile 
clinice randomizate, al neaplică-
rii metodei orb (blinding) în cazul 
pacienților, furnizorilor de sănătate și 
evaluatorilor?

Metode  Un studiu meta-epidemio-
logic a inclus 142 de meta-analize 
(1 153 de studii clinice randomizate) 
publicate în baza de date Cochrane 
a analizelor sistematice (2013-2014) 
cu orice temă. A fost estimat raportul 
mediu al riscurilor relative (ROR) între 
studiile cu și fără blinding (ori cu blin-
ding neclar) al pacienților, furnizorilor 
de îngrijiri de sănătate sau evaluatori-
lor rezultatelor. Valorile ROR mai mici 
de 1 au indicat estimări exagerate ale 
efectelor în studiile fără blinding.

R[spunsul ;i limitele studiului  Nu s-a 
găsit nicio dovadă a unei diferențe, în 
medie, în privința efectelor estimate 
ale tratamentului între studiile clinice 
randomizate cu și fără blinding al pa-
cienților, între cele cu și fără blinding 
al furnizorilor de îngrijiri de sănătate 
și între studiile cu și fără blinding al 
evaluatorilor rezultatelor. ROR pentru 
lipsa blinding-ului pacienților a fost 
de 0,91 (interval de încredere 95% 
de la 0,61 la 1,34) în 18 meta-anali-
ze cu rezultate raportate de pacient 
și de 0,98 (de la 0,69 la 1,39) în 
14 meta-analize cu rezultate rapor-
tate de observatori după blinding. 
În 74 de meta-analize ale studiilor 
clinice neraportate ca dublu oarbe 
versus cele cu regim dublu orb, ROR a 
fost 1,02 (de la 0,90 la 1,13). Studiul 
a fost limitat de riscul distorsionării 
reziduale și a lipsei preciziei. 

Ce aduce nou prezentul studiu  E 
posibil ca regimul orb să fie mai puțin 
important decât s-a crezut ori ca re-
zultatele obținute să reflecte limitele 
studiului meta-epidemiologic. Su-
gerăm repetarea studiului de față și, 
deocamdată, nemodificarea practicii 
metodologice.

Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Studiul nu a primit nicio 
finanțare specifică. Toți autorii au declarat 
că nu au niciun conflict de interese. Codul 
modelului este disponibil în anexa de pe 
internet, iar setul de date poate fi obținut de la 
autorul corespondent. 

ORIGINAL RESEARCH Meta-epidemiological 
study
Impact of blinding on estimated treatment 
effects in randomised clinical trials
to 0.31)
A se cita: BMJ 2020;368:l6802 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6802

♦ANALIZĂ, p. 123

Traducere: Dr. Roxana }ucra

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu meta-epidemiologic 

Impactul metodei orb 
asupra efectelor estimate 
ale tratamentului 
în studiile clinice 
randomizate 
Moustgaard H, Clayton GL, Jones HE și colab. 

Raportul estimat al riscurilor relative și efectele asupra heterogenității asociate cu regimul orb al pacienților, furnizorilor de îngrijiri de sănătate  
și evaluatorilor rezultatelor. Analize neajustate. 
*Creșterea abaterii standard între studiile clinice: (Ia) 0,22 (interval de încredere 95% 0,02 - 0,60), (Ib) 0,10 (0,01 - 0,30), (IIa) 0,06 (0,01 - 0,30),  
(IIb) 0,10 (0,01 - 0,59), (III) 0,05 (0,01 - 0,22). 
† Abaterea standard între meta-analize: (Ia) 0,20 (0,01 - 0,74), (Ib) 0,11 (0,01 - 0,55), (IIa) 0,06 (0,01 - 0,26), (IIb) 0,13 (0,01 - 0,82),  
(III) 0,09 (0,01 - 0,31)

  Raportul  Raportul Creșterea Abaterea
  riscurilor riscurilor abaterii standard
  relative relative  standard  între
  (interval de (interval de între studiile  meta-
Grup de studiu clinic (Nr. meta-analizelor și studiilor incluse) încredere 95%) încredere 95%) clinice* -analize†

(Ia) Pacienți – rezultate raportate de pacient (18, 132)  
(Ib) Pacienți – rezultate raportate de observator după blinding (14, 95) 

(IIa) Furnizori ai îngrijirilor de sănătate – rezultatele deciziei furnizorilor de 
asistență medicală (29, 173)   
(IIb) Furnizori ai îngrijirilor de sănătate – rezultate evaluate de  
observatori/pacienți după blinding (13, 91) 

(III) Evaluatorul rezultatelor – rezultate subiective (46, 397)   

   Scăzut (15, 155)   

   Moderat (23, 165)  

   Crescut (8, 77)
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comentarii

C
a medic stagiar, nu ai 
cum să scapi de feed-
back. Feedback-ul cu 
scor multiplu cel puțin o 
dată pe an (de două ori 

în Scoția) de la alți medici, asistenți, 
personal de pe secție și studenți fur-
nizează aprecieri despre compe-
tența, abordarea profesională și ap-
titudinile de muncă în echipă ale 
medicului stagiar. Un comentariu 
negativ declanșează încă o repriză 
de feedback. Evaluările la locul de 
muncă pentru aprecierea raționa-
mentelor clinice, aptitudinilor prac-
tice și interacțiunilor cu pacienții 
sunt semnate de medicii primari. În 
continuare, cei care supraveghează 
instruirea răspund la feedback, dar 

numai după ce stagiarii își evaluea-
ză și ei propria performanță. 

Stagiarii furnizează mai mult 
feedback decât primesc: pentru por-
tofoliile online ale colegilor, eva-
luări, cursuri, conferințe, sonda-
je NHS privind instruirea și sonda-
jul anual al GMC. Ceea ce ar putea 
fi un dialog constructiv se transfor-
mă într-un sistem de recompense. 
Primirea unui certificat de dezvol-
tare profesională continuă după un 
eveniment educațional este condi-
ționată de furnizarea feedback-ului. 
Ipoteza neverificată a NHS este că 
orice feedback este valoros, indife-
rent cât este de scurt, grăbit sau for-
țat. Ni se spune că "un comporta-
ment de urmărire a feedback-ului" 

este esențial pentru a ne adapta și 
a învăța, dar volumul traficului de 
feedback este copleșitor.

Cu excepția feedback-ului obli-
gatoriu pentru progresul în carie-
ră, ratele de răspuns ale personalu-
lui din NHS sunt scăzute. Trusturile 
semnalează "oboseala de sondaj." 
Atunci când cererile zilnice in-
vadează căsuțele de e-mail pen-
tru a furniza comentarii despre co-
legi, accentul se mută de pe calitate 
pe cantitate. Din cauza timpului li-
mitat se instalează un fel de sistem 
de troc: îți dau feedback, dacă îmi 
dai și tu. Nu se alocă timp sau pla-
tă pentru completarea formularelor. 
Prea adesea, rezultatul nu este deloc 
relevant, semănând mai mult cu a-

OPINIE PERSONALĂ  Kate Womersley, Katherine Ripullone 

Cum�facem�feedback-ul�util�
pentru�medicii�stagiari?�
Evaluarea pozitivă îi motivează pe medicii stagiari, consolidează ceea ce fac bine și încurajează 
repetarea. Dar la un moment dat devine greu de suportat
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legerea emoticoanelor pentru satis-
facția clienților de la casele de mar-
cat ale magazinelor.

Nicio dovadă 
În ciuda faptului că feedback-ul cu 
scor multiplu este utilizat la sca-
ră internațională, dar s-a acordat 
prea puțină atenție valorii pe care 
o are acesta. O analiză sistemati-
că din The BMJ din 2010 a ajuns la 
concluzia că nu există nicio dovadă 
că evaluările la locul de muncă ar 
duce la îmbunătățirea performanței, 
iar dovezile care susțin feedback-ul 
cu scor multiplu sunt limitate, în 
timp ce un studiu din 2009 sublini-
ază "lipsa de transparență și absen-
ța feedback-ului constructiv" prin a-
ceste canale.

Multe aspecte depind de conținu-
tul feedback-ului, dar și de modul de 
livrare a acestuia. Cercetarea arată 
că feedback-ul lipsit de tact sau umi-
litor duce la scăderea performanței 
nu numai a celui care îl primește, ci 
și a altor medici aflați în apropiere și 
care au auzit comentariile la adresa 
colegului lor. O consecință dovedi-
tă este afectarea, în final, a îngrijirilor 
acordate pacienților. 

De asemenea, feedback-ul este 
predispus la părtinire involuntară. 

Dovezile arată cât de des sunt pe-
nalizate femeile, cei din minoritățile 
etnice și din alte grupuri protejate. 
Multe femei stagiare confirmă că li 
se întâmplă mai frecvent decât cole-
gilor bărbați să fie sfătuite să "zâm-
bească mai des" sau să li se spună 
că le lipsește siguranța de sine (ceea 
ce este echivalent cu o lipsă de 
competență). Atunci când studen-
ții au fost rugați să evalueze perfor-
manța lectorilor, s-a observat că fe-
meile au primit în mod repetat sco-
ruri mai mici decât bărbații,  chiar 
dacă au furnizat aceleași materia-
le. De asemenea, femeile stagiare se 
subestimează mai des, evaluându-și 
performanța cu scoruri mai mici de-
cât bărbații. Dacă feedback-ul este 
părtinitor, iar NHS îl folosește în 
continuare ca bază pentru recom-
pensarea profesională și progre-
sul în carieră, înseamnă că sistemul 
consolidează părtinirea în loc să o 
combată. 

Încrederea personalului NHS 
în puterea feedback-ului de a de-
termina o schimbare este ex-
trem de mică. După ce reflecții-
le despre propriile decizii pe care 
Hadiza Bawa-Garba le notase în 
portofoliul ei online au fost folosi-
te împotriva ei, cinismul s-a accen-

tuat. Feedback-ul pare să fie mai 
puțin un instrument de evaluare și 
mai mult un mecanism disciplinar. 
Comentariile constructive ale sta-
giarilor referitoare la medicii con-
sultanți sunt, de obicei, respinse sau 
criticate. Canalele oficiale sunt des-
chise pentru ca stagiarii să ofere 
feedback, dar această activitate ne-
cesită un volum disproporționat de 
mare de timp, energie și curaj.

Feedback-ul bine gândit este un 
demers cronofag. Ar trebui să fie in-
clus în orele de program  contrac-
tate. Furnizarea de feedback util nu 
este complicată, dar este necesa-
ră instruirea pentru ca toți să îl facă 
bine, ținând cont și de riscul părtini-
rii involuntare. Este responsabilita-
tea fiecărui medic de a contribui la 
crearea unui mediu care să ne încu-
rajeze pe toți să "călcăm printre ouă 
fără teamă."

Kate Womersley, medic stagiar de anul 2 
Royal Infirmary of Edinburgh  
v1kwomer@ed.ac.uk 

Katherine Ripullone, medic stagiar de anul 2 
Norfolk and Norwich University Hospital

PERSONAL VIEW  Kate Womersley,  
Katherine Ripullone  
How do we make feedback meaningful for 
juniors?  
A se cita: BMJ 2020;368:m17

OPINIE BMJ  Richard Smith 

Cele�mai�multe�întâlniri�globale�ar�putea�avea�loc�
online,�economisind�tone�de�carbon

Ar fi mai bine să încep cu o confesiune. Cred 
că am zburat deasupra Atlanticului de 300 de 
ori. Acum am terminat cu zborurile – cu ex-
cepția celor spre Mexic, ca să-mi văd familia. 
(Întotdeauna există o excepție, ipocritule!) Scuza 
mea pentru ultimii 10 ani a fost că am lucrat în 
domeniul sănătății globale. "Nu te poți ocupa de 
sănătatea globală stând într-o pivniță", aș putea 
argumenta. Însă experiențele avute recent m-au 
făcut să mă răzgândesc. 

Prima a fost prezidarea unei întâlniri la 
Chatham House în Londra, unde au fost găzdu-
ite multe întâlniri internaționale. Aici s-a investit 
în tehnologia comunicației, astfel încât, în timp 
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ce unii dintre noi se aflau în sala din 
Londra, alți participanți din întrea-
ga lume puteau să ni se alăture pe 
un mare ecran. Ne puteam vedea și 
auzi cu ușurință. Întâlnirea a durat 
aproape toată ziua și a decurs bine. 

A doua zi m-am alăturat comite-
tului director al unui proces care s-a 
desfășurat în Bangladesh, Pakistan 
și Sri Lanka, fiind coordonat de o 
echipă din Singapore. Ne-am întâl-
nit deja de cinci sau șase ori în fieca-
re an, aproape mereu în Londra. Ne 
cunoaștem bine între noi și am putea 
să ne întâlnim cu ușurință online, am 
reflectat eu în timpul ședinței. 

În fine, acum câteva zile am parti-
cipat la o întâlnire la Webex pentru 

a discuta despre COP25 și COP26 
(întâlnirile anuale ale Națiunilor 
Unite pe tema urgențelor climati-
ce). Circa 80 de persoane din multe 
țări au fost prezente la reuniunea ce 
a durat 90 de minute. Toată lumea 
a fost pe silențios, în afară de per-
soana care vorbea, iar întâlnirea a 
decurs bine, fără impedimente teh-
nice. Tehnologia, care ar fi avut că-
deri regulate cu câțiva ani în urmă, 
s-a îmbunătățit remarcabil. 

Toți apreciem întâlnirile față în 
față – pentru a putea să ne cunoaș-
tem mai bine, să rezolvăm proble-
mele dificile și să ne distrăm după 
ședințe. Dar ne displac zborul cu 
avionul, mizeria din aeroporturi 

și faptul că suntem departe de cei 
dragi, iar emisiile de carbon contea-
ză mai mult decât costurile.

Cei care organizează – și finanțea-
ză – întâlnirile ar trebui să întrebe 
dacă este neapărat nevoie ca ele să 
fie față în față. Părerea mea este că 
majoritatea s-ar putea desfășura on-
line. Trebuie să ne schimbăm con-
cepția despre întâlniri, ca și despre 
orice altceva. Dezastrul e aproape.

Richard Smith a fost redactorul șef al 
The BMJ până în 2004

BMJ OPINION  Richard Smith  
Most global meetings can happen electronically, 
saving tonnes of carbon

În decembrie am participat, la 
Vatican, la un simpozion despre 
religie și etică medicală, găzdu-
it de World Innovation Summit for 
Health și de Pontifical Academy for 
Life. Printre cei care au luat cuvân-
tul au fost un arhiepiscop, rabinul 
șef al Romei și un cercetător speci-
alist în domeniul eticii islamice din 
Qatar. Vorbitorii au prezentat per-
spectiva credinței lor asupra eticii și 
îngrijirilor paliative. 

La o ședință de grup s-a discu-
tat dacă exista vreun numitor co-
mun pentru abordarea islamică, cea 
creștină și cea evreiască a îngrijiri-
lor paliative. Răspunsurile au men-
ționat demnitatea, compasiunea și 
umilința, o perspectivă asupra lumii 
avându-l în centru pe Dumnezeu, 
precum și imperativul adoptării 
unei strategii integratoare a îngriji-
rilor, sensibilă la nevoile spiritua-
le ale pacienților. Atât de caldă era 
atmosfera creată de răspunsuri, în-

cât părea destul de nepotrivit să pui 
următoarea întrebare logică: “Care 
sunt diferențele sau divergențele 
dintre abordările voastre?” 

Realitatea este că deosebiri exis-
tă chiar în interiorul fiecărei reli-
gii. Unii catolici nu au nicio obiecție 
față de ideea acceptării analgezice-
lor la sfârșitul vieții, iar alții percep 
suferința ca pe o "răscumpărare," 
garantând o uniune privilegiată cu 
Dumnezeu, al cărui fiu unic, Iisus 
Hristos, a suferit pe cruce pentru 
păcatele umanității. În timpul unei 
pauze de cafea, o delegată, cu acti-
vitate preoțească de spital, a poves-
tit cum a fost cândva rugată să vizi-
teze o călugăriță catolică ce refuzase 
analgezicele pe secție. Monahia ex-
plicase că își "oferea [suferința]" lui 
Dumnezeu. 

Variații există și în ceea ce pri-
vește viziunea islamică a renunță-
rii la tratamentele care susțin viața, 
ca hrănirea și hidratarea artificiale, 

unii învățați considerând întrerupe-
rea tratamentului interzisă la paci-
enții fără moarte cerebrală, iar alții 
spunând că este permisă dacă bol-
navii sunt muribunzi. Variabilitatea 
convingerilor și practicilor în cadrul 
unei singure religii, nemaivorbind 
de diferențele dintre ele, este atât 
de mare, încât Christina Puchalski, 
medic și expert în domeniile sănă-
tății și spiritualității, a recomandat 
abordarea fiecărui pacient “ca pe o 
cultură unică.” 

Moralitatea unei intervenții 
Poate apărea tensiune între pozi-
ția unei credințe față de moralitatea 
unei intervenții și principiul de a nu 
face rău, datoria de a nu provoca 
prejudicii pacienților. Ce e de făcut 
dacă pacientul insistă pentru trata-
mentul de susținere a vieții din mo-
tive religioase, iar medicii îl consi-
deră dăunător? Dacă doctorii refu-
ză să respecte cererea pacientului, 

UN OM AL ETICII   Daniel Sokol

Religia�şi�spiritualitatea�în�
medicină:�alianţă�sau�duşmănie?
Credința poate fi foarte importantă pentru unii pacienții, dar nu este un atu care trâmbițează  
"să nu faci niciun rău"
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cum să o facă într-un mod cât mai 
puțin ofensator ori fără a afecta re-
lația bazată pe încredere dintre me-
dic și pacient? 

Discuțiile au oferit în continuare 
exemple concrete de probleme spiri-
tuale ce afectează îngrijirile medica-
le. În timpul mesei de prânz, un pre-
ot indian care vizita regulat pacienții 
cu îngrijiri paliative din comunitate 
a povestit cum unii dintre ei credeau 
că boala lor era o pedeapsă de la 
Dumnezeu și refuzau tratamentul. 

În privința subiectului dificil al 
îngrijirilor paliative în pediatrie, 
Franca Benini, medic de terapie in-
tensivă, a descris cum unii dintre 
copii întrebau: "De ce mi s-a întâm-
plat asta mie? Ce rău am făcut?" Nu 
a dat niciun răspuns la aceste între-
bări, dar a menționat nevoia unei 
instruiri pentru a le putea gestiona.

Medicii au o datorie, care nu este 
absolută, de a respecta opiniile re-
ligioase ale pacienților. Ei trebuie 
să le asculte cu receptivitate și să le 

trateze cu cea mai mare seriozitate. 
După cum a scris medicul și autorul 
William Osler, nu poți bagateliza 
tratamentul acordat pacienților. 

Deși, în majoritatea cazurilor, tre-
buie respectate vederile religioase 
ale pacienților, este o naivitate să ne 
imaginăm că religia și medicina pot 
coexista totdeauna în armonie. Un 
medic nu ar trebui să furnizeze un 
tratament ce nu conferă niciun be-
neficiu sau care dăunează pacientu-
lui, nici chiar dacă acesta este solici-
tat din motive de natură religioasă. 

Religia poate fi foarte importan-
tă pentru unii pacienți, dar nu este 
atuul în măsură să îi forțeze pe me-
dici de a-și încălca valorile etice 
fundamentale. În momentele de 
dezacord, un "specialist în îngrijiri 
spirituale", ca un preot sau un imam 
cu o mai bună cunoaștere a credin-
ței pacientului, poate ajuta la rezol-
varea tensiunilor și la atenuarea su-
ferinței spirituale.

Daniel Sokol, specialist în etică medicală și 
avocat, Londra

ETHICS MAN  Daniel Sokol  
Religion and spirituality in medicine:  
friend or foe?
A se cita: BMJ 2020;368:m106
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Un medicament pentru cancer "his-
tologic independent" are ca țin-
tă orice tumoră solidă cu o anumită 
mutație genomică, indiferent de his-
tologia tumorii primare.1 US Food 
and Drug Administratioin (FDA 
– Administrația Alimentelor și 
Medicamentelor din SUA) a apro-
bat, din 2017 până în prezent, trei 

medicamente histologic indepen-
dente (pembrolizumab, larotrec-
tinib și entrectinib), iar European 
Medicines Agency (EMA – Agenția 
Europeană a Medicamentelor) a 
aprobat primul medicament histo-
logic independent pentru piața eu-
ropeană în 2019 (larotrectinib). 
Ca urmare, forurile care se ocupă 

de evaluarea tehnologiei medicale 
(HTA), incluzând National Institute 
for Health and Care Excellence 
(NICE – Institutul Național pentru 
Sănătate și Excelență în Îngrijiri), 
vor trebui să stabilească în curând 
valoarea medicamentelor respecti-
ve pentru sistemele de îngrijiri me-
dicale. Medicamentele histologic 

ANALIZĂ

Evaluarea�eficienţei�clinice�şi�
economice a medicamentelor pentru 
cancer�"histologic�independente"
Sophie Cooper, Jacoline Bouvy și colegii discută despre dificultățile cu care se confruntă NICE și NHS
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independente sunt indicate pentru 
multe tipuri de tumori, câtă vreme 
acestea exprimă mutații. Prevalența 
unor astfel de mutații este adesea 
redusă, astfel încât dovezile clinice 
necesare pentru documentarea de-
ciziilor de decontare a medicamen-
telor histologic independente sunt 
imature și bazate pe studii cu di-
mensiuni extrem de mici ale eșanti-
oanelor. De aceea va fi greu de eva-
luat dacă medicamentul este sau nu 
rentabil pentru sisteme de sănătate 
ca NHS (sistemul public de sănăta-
te britanic).

Dovezile clinice pentru 
medicamentele anticanceroase 
histologic independente
În Anglia, NICE solicită dovezi cu 
privire la eficiența clinică și econo-
mică a unui medicament pentru a 
decide dacă folosirea acestuia poa-
te fi recomandată ori nu în cadrul 
NHS. Metodele de documentare a 
unor asemenea recomandări sunt 
reunite, de regulă, sub denumirea 
generică de HTA, iar organizațiile 
care au responsabilitatea de a le ela-
bora sunt cunoscute ca foruri HTA. 
Metodele și procesele diferă de la 
o țară la alta, dar HTA sunt iniția-
te, de obicei, în momentul în care 
un medicament nou primește de 
la EMA o autorizare de comercia-
lizare. Forurile HTA naționale vor 

evalua valoarea adăugată de medi-
cament la sistemele lor de sănătate, 
iar studiile clinice disponibile pen-
tru a documenta HTA sunt, de re-
gulă, cele care au sprijinit autoriza-
rea de comercializare. O astfel de 
autorizare poate fi acordată atunci 
când există suficiente dovezi că me-
dicamentul este eficace și sigur de 
utilizat, însă este necesar ca și foru-
rile HTA să fie convinse de eficien-
ța lui clinică și de rentabilitatea sa. 

Dat fiind faptul că prevalența bi-
omarkerilor vizați de medicamen-
tele histologic independente poa-
te fi scăzută, nu este întotdeauna 
fezabilă efectuarea studiilor con-
trolate randomizate. De aceea, me-

dicamentele histologic indepen-
dente sunt evaluate în studii de tip 
basket, ce pot testa simultan un me-
dicament în multiple indicații rare. 
Populația unui studiu de tip basket 
este formată din pacienți cu mul-
te tumori histologic diferite, dar cu 
aceeași mutație genomică și care 
vor primi același medicament. De 
obicei, astfel de studii nu includ un 
braț comparator, ceea ce face impo-
sibilă randomizarea. În general, re-
ultatul lor principal îl constituie rata 
răspunsului obiectiv, reflectând nu-
mărul pacienților care au avut o re-
ducere minimă predefinită a dimen-
siunilor tumorii. Rata răspunsului 
permite gruparea răspunsurilor din 
toate tipurile de histologii tumora-
le, dar este un rezultat surogat pen-
tru supraviețuirea fără progresia bo-
lii și pentru supraviețuirea globală, 
care sunt preferate, de obicei, pen-
tru HTA.2 Atunci când sunt dispo-
nibile numai datele referitoare la 
răspuns este necesară estimarea be-
neficiului clinic al medicamentului, 
ceea ce mărește incertitudinea în 
HTA. NICE evaluează eficiența cli-
nică a medicamentelor pe baza ace-
lor efecte la nivelul sănătății care 
sunt importante pentru pacienți și 
pentru cei care îi îngrijesc.3 Pentru 
ca un medicament să fie recoman-
dat de NICE este necesar să se de-
monstreze că are un efect în ceea ce 
privește supraviețuirea ori calitatea 
vieții legată de starea de sănătate.3

Agențiile de reglementare, cum 
este și EMA, pot acorda autorizația 

MESAJE ESENŢIALE

• Un medicament pentru cancer histologic independent ce vizează orice tumoră solidă 
cu o anumită mutație genomică, indiferent de histologia tumorii primare. Ca urmare, 
indicația sa terapeutică va include o multitudine de localizări ale tumorii, câtă vreme 
ele exprimă mutația 

• Astfel de medicamente sunt elaborate în cadrul studiilor de tip basket, care nu includ 
un braț comparator sau o procedură de randomizare și dispun doar de un număr mic 
de pacienți pe tip de tumoră, având ca rezultat principal rata răspunsului obiectiv. 
Aceasta va face foarte dificilă evaluarea rentabilității medicamentului pentru NHS 

• Companiile care creează medicamente anticancer histologic independente ar 
trebui să ceară consultanță științifică de la forurile HTA pentru a se asigura că iau 
în considerare cerințele dovezilor, astfel încât să garanteze accesul în timp util al 
pacienților

• Sistemele de îngrijiri medicale care doresc să faciliteze accesul pacienților la aceste 
medicamente vor fi nevoite să se bazeze pe colectarea de date post-autorizare, 
pentru a reduce incertitudinea substanțială în privința beneficiilor pe termen 
lung ale medicamentelor, în absența unor date mature cu privire la supraviețuirea 
fără progresia bolii și la supraviețuirea globală care să documenteze evaluarea 
tehnologiei medicale

Larotrectinib a fost primul medicament histologic independent aprobat pentru piața 
europeană în 2019
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de comercializare dacă există destu-
le dovezi în măsură să arate rapor-
tul pozitiv între beneficiu și risc al 
medicamentului, nefiind neapărat 
necesare dovezi privitoare la modul 
în care se compară el cu alte trata-
mente. EMA și FDA au considerat 
că, pentru a susține eficacitatea unui 
medicament oncologic independent 
histologic este suficientă o rată mare 
de răspuns, cu o durată lungă a răs-
punsului într-un studiu de tip basket 
(figura). De exemplu, rata răspun-
sului a 55 de pacienți tratați cu laro-
trectinib într-un studiu de tip basket 
incluzând 17 histologii tumorale di-
ferite a fost de 75%, 71% dintre răs-
punsuri având durata de peste un 
an (figura).4 

Atunci când un medicament este 
aprobat de autoritățile de reglemen-
tare pe baza unui studiu cu un sin-
gur braț, eficiența sa clinică poate 
fi estimată prin comparații indirec-
te cu controale externe (date pro-
venind de la un studiu fără legătură 
cu cel în cauză, efectuat înainte de 
acesta). Dat fiind faptul că astfel de 
estimări ale eficienței pot fi subiec-
tive, forurile HTA sunt prudente, 
de obicei, atunci când trag concluzii 
din asemenea dovezi.5 Controalele 
externe pentru medicamentele his-
tologic independente ce vizează un 
biomarker nou vor include persoa-
ne cu și fără biomarkerul respec-
tiv. În astfel de cazuri nu se poate 
ști dacă pacienții cu biomarker care 
iau medicamentul histologic inde-
pendent vor avea un prognostic 
mai bun, similar ori mai prost decât 
un pacient care a primit tratamen-
tul comparator. Ca urmare, cunos-
când numai efectul mediu al trata-
mentului asupra populației de con-
trol extern și neavând nicio dovadă 
certă în privința proprietăților de 
prognostic ale biomarkerului, va fi 
extrem de dificilă estimarea eficien-
ței clinice a unui medicament histo-
logic independent. 

Medicamentele histologic inde-
pendente care au primit până acum 
autorizații de comercializare de la 

FDA sau de la EMA nu au avut la 
dispoziție un test de diagnostic stan-
dardizat în acea perioadă. De aceea, 
va fi foarte greu de evaluat cât de 
bine reflectă populațiile studiului de 
tip basket pacienții eligibili în prac-
tica clinică, mai ales că strategia de 
testare a NHS va fi diferită, proba-
bil, de cea folosită pentru selectarea 
pacienților în studiul basket. 

Deși NHS England a anunțat in-
troducerea în sistem a unui Serviciu 
de Medicină Genomică nou, ce va 
furniza testare genomică de ruti-
nă în Anglia, serviciul este în curs 
de lansare.6 Până când nu se va in-
troduce testarea genomică de ruti-
nă la toți pacienții cu cancer, va fi 
greu de estimat cine va fi tratat cu 
un medicament histologic indepen-
dent în cadrul NHS.

Tratarea pacienților din NHS mai 
devreme sau mai târziu față de pro-

gramul stabilit pentru subiecții din 
studiul de tip basket va conduce la 
schimbarea terapiei comparatoare 
relevante, ce diferă în funcție de li-
nia de tratament și de tipul tumorii, 
ceea ce va complica estimarea efici-
enței clinice și economice a medica-
mentului înaintea introducerii lui în 
practica clinică. 

O indicație independentă histolo-
gic vizează, probabil, multe subpo-
pulații de tumori distincte clinic, 
care au tratamente standard diferite. 
Astfel, în momentul inițial, stadiul 
bolii, prognosticul, calitatea vieții le-
gată de sănătate și costurile îngrijiri-
lor medicale vor varia în rândul ti-
purilor de tumori vizate de autori-
zația comercială. Aceasta va duce la 
o variație substanțială a rezultatelor 
relevante ce influențează eficiența 
clinică și economică a medicamen-
tului. În mod normal, HTA inclu-
de analiza de subgrup a subgrupu-
rilor distincte clinic. Însă studiile de 
tip basket recrutează numai câțiva 
pacienți din fiecare tip de histolo-
gie, având, ca urmare, o putere sta-
tistică insuficientă pentru analiza de 
subgrup. În asemenea cazuri va fi 
nevoie ca NICE să dea o recoman-
dare bazată pe cost-eficiența medie 
a medicamentului în cadrul popu-
lației de pacienți acoperite de auto-
rizația de comercializare histologic 
independentă. Aceasta poate să nu 
transmită factorilor de decizie sufi-
ciente informații în privința renta-
bilității medicamentului pentru toa-
te tipurile de histologii tumorale di-
ferite. 

Astfel de probleme, împreună cu 
lipsa de date mature referitoare la 
supraviețuirea fără progresia bo-
lii și la supraviețuirea globală, vor 
face ca deciziile privind decontarea 
să fie dificile. Fără dovezi suficien-
te pentru a sprijini o recomandare, 
sistemele medicale ar putea fi nevo-
ite să limiteze accesul pacientului la 
medicație. Factorii de decizie ar pu-
tea dori să aprobe accesul condițio-
nat al pacienților până la elaborarea 
unei recomandări finale în momen-
tul în care vor fi disponibile mai 
multe dovezi, de exemplu, după în-
cheierea studiilor post-autorizare 
sau prin Fondul Medicamentelor 

Până când nu se va introduce testarea genomică de rutină la toți 
pacienții cu cancer va fi greu de estimat cine va fi tratat cu un 
medicament histologic independent în cadrul NHS

Fondul Medicamentelor pentru Cancer

Fondul Medicamentelor pentru Cancer 
furnizează un mecanism pentru 
colectarea datelor care să reducă 
incertitudinea clinică în privința 
unui medicament oncologic în afara 
programului de dezvoltare clinică. 
Aceasta poate fi în special de folos 
în cazul cancerelor rare, pentru care 
recrutarea în studii clinice este redusă. 
Atunci când un comitet de evaluare NICE 
recomandă utilizarea unui medicament 
oncologice prin Fondul Medicamentelor 
pentru Cancer, datele pot fi colectate 
prin setul de date al terapiei oncologice 
sistemice al Sănătății Publice din 
Anglia. Pot fi folosite și alte surse de 
date, incluzând studiile clinice în curs 
de desfășurare, registrele de pacienți 
sau programele nominale pentru 
pacienți. Pentru a fi incluse în fond, 
medicamentele trebuie să întrunească 
următoarele criterii: să aibă potențialul 
de a fi cost-eficiente la prețul actual, 
iar incertitudinea în privința eficienței 
lor clinice să poată fi diminuată prin 
colectarea unor date suplimentare.9 
Medicamentele pentru cancer rămân 
un timp limitat în fond (de obicei, nu 
mai mult de doi ani), pentru a facilita 
colectarea datelor, după care NICE 
trebuie să dea o recomandare finală cu 
privire la folosirea sau nu a fiecăruia 
dintre ele în cadrul NHS.
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pentru Cancer. Nu toate sisteme-
le de îngrijiri medicale au, însă, pro-
ceduri și infrastructuri definitivate, 
care să permită decontarea condi-
ționată. Majoritatea forurilor HTA, 
incluzând NICE, planifică reeva-
luarea periodică a recomandărilor; 
altele le reevaluează la întâmpla-
re sau nu le revizuiesc niciodată.7 
Evaluările HTA ar trebui să fie pro-
gramate la timpul potrivit pentru ca 
recomandările să se poată baza pe 
un cuantum suficient de dovezi. 

Din cauza lipsei dovezilor clinice 
pentru o gamă mare de tipuri posi-
bile de tumori, va fi dificil pentru cli-
nicieni să dea recomandări bazate 
pe dovezi privitoare la cea mai bună 
opțiune de tratament pentru un pa-
cient identificat în practica clinică cu 
o tumoră cu biomarker pozitiv, care 
este acoperită de autorizația comer-
cială, dar nu a fost inclusă în studiul 
de tip basket. Colectarea datelor în 
practica clinică va fi esențială pentru 
reducerea incertitudinii cu privire la 
modul în care medicamentul trebu-
ie folosit în NHS și le va permite pa-

cienților și clinicienilor să ia decizii 
documentate. 

Colectarea datelor privitoare la 
eficiența clinică a medicamentelor 
histologic independente, prin studii-
le efectuate după comercializare sau 
colectarea datelor în practica clini-
că, ar putea ajuta la reducerea in-
certitudinii clinice și ar permite ela-
borarea mai multor recomandări 
documentate. Totuși, contribuabilii 
europeni și forurile HTA ezită să fo-
losească aranjamentele de colecta-
re a datelor pe o scară largă.8 Mulți 
contribuabili preferă să gestioneze 
incertitudinea deciziei negociind re-
duceri de prețuri în loc să utilizeze 
aranjamente complexe ce necesită 
colectarea datelor.

Introducerea în sistemele de 
îngrijiri medicale 
Fondurile cu acces gestionat, ca 
Fondul Medicamentelor pentru 
Cancer din Anglia (caseta), ar putea 
sprijini introducerea medicamente-
lor histologic independente în siste-
mele de îngrijiri medicale.9 În alte 

țări, inițiative ca rețeaua europea-
nă pentru HTA ar putea ajuta la ex-
plorarea posibilităților de colectare 
a datelor. În țări care nu au fonduri 
cu acces gestionat, forurile HTA 
s-ar putea baza pe dovezile generate 
post-autorizare ca parte a condițiilor 
pentru obținerea autorizației comer-
ciale a medicamentului sau pe alte 
studii planificate ori în curs de des-
fășurare, sponsorizate de producăto-
rul medicamentului. 

Companiile farmaceutice, agen-
țiile de reglementare și organisme-
le HTA ar trebui să colaboreze și să 
discute strategia generării dovezilor 
pentru medicamentele histologic in-
dependente înainte ca acestea să in-
tre pe piață. Folosirea studiilor de 
tip basket pentru asemenea tipuri de 
medicamente poate complica foar-
te mult sarcina forurilor HTA. Dacă 
ar interacționa mai devreme cu com-
paniile, forurile HTA ar putea da re-
comandări relativ documentate, în 
special în privința facilitării discuți-
ei referitoare la colectarea datelor su-
plimentare necesare la momentul 
oportun. Aceasta va permite luarea 
deciziilor privind decontarea, fără 
întârzierea inutilă a accesului pacien-
ților. Unele din dificultățile cu care 
se confruntă forurile HTA acum, la 
intrarea pe piață a primelor medica-
mente histologic independente, ar 
fi putut să fie evitate ori diminuate 
dacă se analizau mai devreme și mai 
atent cerințele HTA în privința do-
vezilor, folosind mecanisme ca ini-
țiativa căilor adaptative a Agenției 
Europene a Medicamentelor.10 
Chiar dacă aceste mecanisme sunt 
disponibile, companiile pot decide 
dacă doresc sau nu să interacționeze 
mai devreme.

Generarea de dovezi  
post-autorizare 
Agențiile de reglementare solici-
tă frecvent colectarea unor date su-
plimentare cu privire la siguranță 
sau la eficacitate, ca parte a condi-
țiilor pentru autorizarea comercia-
lă. Un studiu a găsit însă, în regis-
trele pacienților solicitate de EMA, 
temporizări ale începerii studiilor, 
rate scăzute de înrolare a subiecți-
lor care îndeplineau criteriile și în-

Cronologia aprobărilor reglementate ale medicamentelor pentru cancer histologic 
independente în SUA și în Europa. Pembrolizumab nu a fost niciodată trimis spre 
aprobare la Agenția Europeană a Medicamentelor (EMA) pentru o indicație histologic 
independentă. FDA=Administrația Alimentelor și Medicamentelor

MAI 2017

Prima indicație histologic independentă aprobată de FDA:
"pembrolizumab pentru pacienți adulți și copii cu tumori solide nerezecabile sau metastatice, cu 
instabilitate microsatelită crescută (MSI-H) sau cu reparare deficitară (dMMR), care s-au agravat 

după tratamentul anterior și nu au nicio altă opțiune terapeutică satisfăcătoare, ori cu cancer 
colorectal MSI-H sau dMMR care a progresat după tratamentul cu o fluoropirimidină, oxaliplatină 

ori irinotecan."

NOIEMBRIE 2018

A doua indicație histologic independentă aprobată de FDA:
"larotrectinib pentru pacienți adulți și copii cu tumori solide care au o genă de fuziune a receptorului 

neurotrofic tirozinkinaza (NTRK) fără o mutație de rezistență dobândită cunoscută, prezintă 
metastaze sau în cazul cărora există riscul ca rezecția chirurgicală să provoace o morbiditate severă 

și care fie nu au alternative terapeutice satisfăcătoare, fie s-au agravat în urma tratamentului."

IULIE 2019 

Prima  opinie pozitivă a EMA în privința indicației histologic independente:
"larotrectinib pentru tratamentul pacienților adulți și copii cu tumori solide care prezintă o fuziune 

genică a receptorului neurotrofic tirozinkinaza (NTRK). Tratamentul cu larotrectinib este recomandat 
celor a căror tumoră a diseminat sau nu poate fi excizată chirurgical și care nu au alte opțiuni 

terapeutice satisfăcătoare".

AUGUST 2019 

A treia indicație histologic independentă aprobată de FDA:
"entrectinib pentru pacienți adulți și copii cu vârsta ≥12 ani cu tumori solide care au o genă de fuzi-

une a receptorului neurotrofic tirozinkinaza (NTRK) fără o mutație de rezistență dobândită cunoscută, 
prezintă metastaze ori în cazul cărora există riscul ca rezecția chirurgicală să provoace o morbiditate 
severă, și care fie s-au agravat în urma tratamentului, fie nu au o terapie standard satisfacătoare."
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târzieri ale finalizării studiilor.11 Un 
alt studiu a constatat că dovezile be-
neficiului pentru supraviețuire nu 
erau încă disponibile pentru 44 din 
68 de indicații ale medicamentului 
oncologic, după un număr median 
de 5,4 ani de la aprobarea lor fără 
a prezenta vreo astfel de dovadă 
la autorizarea comercială.12 Chiar 
dacă studiile post-autorizare sunt 
planificate sau în curs de desfășura-
re, e posibil ca ele să nu fie capabile 
să reducă rapid incertitudinea sub-
stanțială privind eficiența clinică și 
economică a unui medicament his-
tologic independent.

Concluzii 
Medicamentele pentru cancer histo-
logic independente ar putea să ofe-
re beneficii substanțiale pentru sănă-
tatea pacienților și să furnizeze op-
țiuni terapeutice celor cu tipuri rare 
de tumori, pentru care nu există în 
prezent niciun tratament. Dovezile 
disponibile pentru documentarea 
HTA vor fi, însă, atât de limitate, în-
cât va fi dificil de evaluat dacă medi-
camentul poate fi recomandat pen-
tru utilizare în cadrul NHS. Studiile 
de tip basket furnizează dovezi nu-
mai despre câteva tipuri histologi-
ce incluse, iar fără test de diagnostic 
standard nu putem nici să anticipăm 

care pacienți vor primi medicamen-
tul în practică și, prin urmare, nici să 
estimăm eficiența clinică și econo-
mică a acestuia. Chiar dacă medica-
mentul are un efect absolut similar 
pentru diferite tipuri histologice, va-
riația în contextul clinic și costurile 
în fiecare centru medical vor afecta 
estimările pe care se bazează decizii-
le de decontare.

Sistemele care doresc să faciliteze 
accesul pacienților la medicamente-
le histologic independente vor fi ne-
voite să se bazeze pe dovezile ge-
nerate post-autorizare, având în 
vedere faptul că autorizarea comer-
cializării va fi acordată, probabil, 
fără a avea dovezi mature cu privire 
la eficiența medicamentului în ceea 
ce privește supraviețuirea fără pro-
gresia bolii și supraviețuirea globa-
lă. Pentru medicamentele histologic 
independente viitoare, companii-
le ar trebui să solicite cât mai devre-
me, de la forurile HTA, consultan-
ță științifică, pentru a evita lipsa de 
dovezi ce întârzie accesul pacienți-
lor. În cazul medicamentelor anti-
cancer histologic independente care 
sunt în curs de evaluare de către fo-
rurile HTA, nu știm dacă factorii 
de decizie vor considera accepta-
bilă incertitudinea substanțială pri-
vind eficiența clinică și economi-

că a medicamentelor în raport cu 
posibilele lor beneficii pentru să-
nătate. Agenția Canadiană pen-
tru Medicamente și Tehnologii în 
Sănătate (un for HTA) a publicat, în 
noiembrie 2019, o recomandare de 
"a nu se deconta" pentru larotrec-
tinib.13 Obținerea accesului pacien-
ților la aceste medicamente noi va 
varia de la o țară la alta, depinzând 
de posibilitățile procedurilor de de-
contare condiționată, de infrastruc-
tura pentru generarea unor dovezi 
post-autorizare și de dorința siste-
melor de îngrijiri medicale și a com-
paniilor de a comunica riscurile.
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Esența procedeului orb este de a nu 
da persoanelor implicate în studiul 
clinic informații privitoare la aloca-
rea tratamentului. Studiile în care 
pacienții, clinicienii și cercetătorii 
nu știu cum este alocată intervenția 
sunt considerate, de obicei, standar-
dul de aur al cercetării clinice și al 
dovezilor corespunzătoare.1, 2 Odată 
cu ilustra sa reputație, procedeul orb 

implică și pericolul de a fi perceput 
drept esențial pentru ca un studiu cli-
nic să fie "bun," în special dacă utili-
zatorii se bazează, fără niciun fel de 
simț critic, pe ierarhiile dovezilor, în 
care evaluările în orb sunt aproape 
de vârf.3 Întrucât numărul de studii 
clinice noi crește de la un an la altul, 
de la începutul lui 2019 fiind înregis-
trate 25 000, ne îngrijorează perspec-

tiva ca nu cumva analiza și aplicarea 
procedeului orb fără a avea o justi-
ficare fermă să implice un consum 
substanțial de timp, energie și bani.4 

Studiile trecute, prezente și vii-
toare conțin cantități foarte mari de 
date importante. Dacă studiile clini-
ce fără procedeu orb sunt apreciate, 
în mod nejustificat, ca având o ca-
litate mai slabă decât cele în regim 

ANALIZĂ

Aurul�nebunului?�De�ce�studiile�în�regim�
orb�nu�sunt�întotdeauna�cele�mai�bune
Prin procedeul orb se intenționează reducerea erorilor ce pot fie să complice inutil studiile, fie să 
conducă la rezultate care nu mai răspund întrebării clinice, susțin Rohan Anand și colegii săi
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orb, este posibil să nu folosim optim 
datele lor pentru îmbunătățirea în-
grijirilor medicale, celelalte putând 
genera, în schimb, rezultate mai greu 
de interpretat decât ar fi nevoie. Prin 
articolul de față încercăm să stimu-
lăm dezbaterea, punând sub semnul 
întrebării câteva dintre convingerile 
ce predomină în privința beneficiilor 
procedeului orb. 

Scopul procedeului orb
Procedeul orb este folosit în studii 
pentru a reduce erorile, garantând că 
informațiile privitoare la intervenția 
primită de un anumit participant la 
studiu nu influențează raționamentul 
participanților sau pe cel al investi-
gatorilor. Aceasta permite identifica-
rea "efectului real" al noii intervenții, 
în mod distinct de orice alt efect pro-
dus, doar prin cunoașterea ori aștep-
tarea, de către participant, a interven-
ției primite. În studiile clinice contro-
late cu placebo, orice efect placebo al 
noului tratament nu este luat în con-
siderare atunci când se face compa-
rația între grupul cu intervenție și cel 
de control pentru a determina efectul 
proprietăților active. 

Procedeul orb este utilizat și pen-
tru a reduce erorile sistematice prin 
care efectul măsurat nu este cel real,6 
cu scopul de a minimiza eroarea răs-
punsului și a observatorului. Eroarea 
răspunsului apare atunci când par-
ticipanții răspund incorect,  inten-
ționat sau nu, iar cea a observato-
rului survine când cercetătorii care 

evaluează efectele intervențiilor au 
idei preconcepute despre ele, așa în-
cât pot măsura incorect rezutatele, 
ceea ce conduce la estimări diferite 
ale efectului. Procedeul orb vizează 
și minimizarea erorii legate de inter-
vențiile concomitente, prin care cele 
aplicate în afara studiului pot fi inter-
pretate diferit de grupurile compara-
te dacă participanții știu ce anume li 
s-a alocat. 

Dovezile despre capacitatea pro-
cedeului orb de a minimiza "efectul 
placebo" (ce poate surveni indiferent 
dacă este folosit sau nu un place-
bo) și de a reduce erorile provin din 
comparațiile între studii selec ționate7 
și din analize sistematice ale cerce-
tării metodologiei,8-12 a căror con-
cluzie este că nefolosirea procedeu-
lui orb conduce la exagerarea efectu-
lui raportat al tratamentului cu până 
la 68%. Există, însă, mai multe posi-
bile consecințe negative ale procede-
ului orb. 

Aspectele negative ale  
procedeului orb
Dificultățile substanțiale de recruta-
re și retenție în studiile clinice au fost 
evidențiate ca priorități pentru cer-
cetare.13, 14 Recrutarea slabă condu-
ce la durate prelungite ale studiului 
și la rezultate cu putere insuficientă. 
Problemele menționate sunt accentua-
te prin procedeul orb, în special în stu-
diile care folosesc control cu placebo. 

În urma studiilor cu componen-
te de tip cuib care au fost realizate cu 

și fără procedeu orb, s-a constatat că 
modelele în regim orb au descurajat 
participarea oamenilor.15-17 Pacienții 
au invocat, ca motive principale 
pentru lipsa disponibilității lor de a 
se înrola în asemenea studii, faptul 
că fie doreau o anumită medicație, 
fie voiau să știe ce conțin tabletele. 
Aceasta sugerează că aplicarea pro-
cedeului orb și folosirea unui com-
parator inactiv îi descurajează pe oa-
meni să participe la studii. Într-un alt 
studiu, aproximativ 25% dintre pa-
cienți și-au exprimat îngrijorarea în 
privința primirii unui placebo.18 

La fel de importantă este retenția 
cu succes a subiecților,19 iar utilizarea 
unui placebo ar putea fi un dezavan-
taj dacă subiecții care suspectează că 
le-a fost alocat se retrag din studiu. 

O meta-analiză care a investigat re-
tenția în studiile intervențiilor antipsi-
hotice a ajuns la concluzia că un de-
sign controlat cu placebo a dus la 
creșterea semnificativă a abandonu-
lui.20 Preferința pacientului sau de-
moralizarea și nemulțumirea pot 
pune probleme dacă subiecții din-
tr-un grup cu placebo își pierd mo-
tivația, suspectând ori constatând că 
nu primesc un tratament activ. Ar 
putea apărea astfel o eroare sistemati-
că prin pierderea diferențiată de sub 
urmărire.21 Pacienții se pot simți frus-
trați, considerând că primesc un tra-
tament inadecvat și astfel pot exagera 
răspunsurile negative la chestionare 
sau chiar se pot retrage din studiu.22 

Dificultăți pot fi create și de conce-
perea și prezentarea terapiilor inter-
venționale într-o manieră în care nu 
pot fi recunoscute de către partici-
panți, incluzând folosirea controalelor 
cu placebo. Nu numai că interven-
țiile de control trebuie să arate la fel 
ca medicația reală, ci este necesar să 
aibă și caracteristici (gust, textură, mi-
ros, culoare ori vâscozitate) corespun-
zătoare, ceea ce poate fi costisitor.23 

Sumele de bani cheltuite pentru a-
plicarea procedeului orb reprezin-
tă costuri de oportunitate dacă re-
duc finanțarea destinată optimizării 
altor trăsături ce ar avea mai mul-
tă influență asupra robusteții studiu-
lui, ca instruirea personalului studiu-
lui, creșterea dimensiunii eșantionu-
lui și măsurarea comprehensivă a 

MESAJE ESENŢIALE

• Prin folosirea procedeului orb pentru participanți, clinicieni și 
alții, se evită erorile sistematice în studiile clinice, ceea ce le 
poate afecta uneori integritatea 

• Există opinia, nejustificată, că unele studii fără regim orb au 
o calitate slabă 

• Folosirea procedeului orb pentru participanți și clinicieni 
poate afecta recrutarea, retenția și aplicabilitatea la practica 
de rutină, putând chiar să aibă un impact negativ asupra pacienților 

• Modelele de studiu dublu orb nu sunt întotdeauna ideale pentru a furniza un 
răspuns de încredere la întrebarea de investigație clinică

• Cei care apelează la astfel de modele trebuie să raționalizeze utilizarea 
procedeului orb 

• O strategie mai nuanțată, folosind evaluarea în regim orb a rezultatelor și 
adjudecarea independentă în regim orb a rezultatelor, alături de o randomizare 
adecvată și de măsuri obiective ale rezultatului, ar trebui să reducă formele 
principale de erori sistematice
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rezultatelor.24 Chiar dacă intervenția 
de control orb este concepută să fie 
identică fizic cu cea reală, orice efec-
te secundare caracteristice asociate 
cu aceasta pot conduce la recunoaș-
terea ei.25 

Sunt disponibile exemple din stu-
diul IMOP al izosorbidului mononi-
trat pentru maturarea colului uterin26 
și din studiul IMAGES al magneziu-
lui pentru accidentul vascular acut,27 
ambele având rate mari de efecte se-
cundare specifice în brațele de inter-
venție; chiar dacă cercetătorii și par-
ticipanții nu au fost informați ofici-
al, cei implicați în astfel de studii ar 
fi putut să-și dea seama în ce grupuri 
erau pacienții. Pe lângă această a-
sociere pasivă, alții ar putea să cau-
te activ semne asociate după părerea 
lor cu intervențiile. 

Grupul comunitar online 
PatientsLikeMe (Pacienți ca mine) a 
fost înființat pentru a le permite pa-
cienților să își împărtășească unii al-
tora informațiile privitoare la boli-
le lor. Membrii care au fost înscriși 
în studii clinice în regim orb și-au 
publicat rezultatele, incluzând efec-
tele secundare, pe platforme onli-
ne în afara protocolului oficial sau a 
oricăror reglementări ale studiului, 
chiar înainte de încheierea acestu-
ia.28 Scopul lor era de a se ajuta unii 
pe alții să deducă intervenția aloca-
tă, exprimându-și frustrarea legată 
de regimul orb al studiului. Aceasta 
subliniază că menținerea procedeu-
lui orb poate fi din ce în ce mai di-
ficilă în era platformelor sociale și a 
rețelelor online.29 

S-a constatat că și cercetătorii au 
încălcat procedura orb, comparând 
tabletele și căutând informații în no-
tele restricționate ale pacienților.30 
Caseta 1 descrie alte probleme care 
pot surveni.

Riscurile pentru siguranța 
pacienților 
În cazul în care există riscul ca pro-
cedeul orb să afecteze siguranța pa-
cientului este esențial să se analizeze 
dacă este neapărat necesară utiliza-
rea lui. De exemplu, un studiu con-
trolat cu placebo al fibrinogenului, 
indicat pentru hemoragia postpar-
tum, a necesitat un moratoriu asupra 
folosirii oricărui tratament nou la 15 
minute după ce fusese administrat 
tratamentul alocat aleator, cu singu-
rul scop de a menține procedeul orb 
și soldându-se cu un posibil risc inac-
ceptabil pentru femei.39 

La fel, ajustarea dozelor creează 
probleme în studiile în regim orb: în 
astfel de situații, folosirea unei doze 
fixe a unui medicament cu un in-
terval terapeutic îngust și labil ar 
putea periclita siguranța pacientu-
lui. Procedeul orb a fost întotdeau-
na greu de aplicat în studiile clinice 
cu anticoagulante40 și cu antipsiho-
tice, din cauza necesității de-a ajus-
ta dozele.25 

Utilizarea unui placebo sau a al-
tei terapii false ar putea genera efec-
te adverse ce nu ar fi apărut dacă 
s-ar fi folosit un grup de control des-
chis. Acestea ar putea fi efecte noci-
ve directe ale procedurilor care tre-
buie să asigure regimul orb, precum 
infecția de la înțeparea pielii pentru 
o injecție cu placebo sau probleme 
musculare de la o falsă fizioterapie. 
Analizând aceste motive de îngri-
jorare pentru siguranța pacienților, 
Franklin G Miller a conturat câte-
va întrebări esențiale ce ar putea aju-
ta la luarea unei decizii privind folo-
sirea sau nu a unui placebo în studii-
le chirurgicale.41, 42 Pare rezonabil ca, 
atunci când se ia în considerare apli-
carea procedeului orb în toate studii-
le clinice, să se utilizeze un set de în-
trebări similar, dar extins, cum este 
cel prezentat în caseta 2. Aceste în-
trebări depind de context și sunt sta-
bilite, de regulă, de către cei care au 
conceput studiul; dacă dezavantajele 
depășesc beneficiile în cazul unei în-
trebări, înseamnă că e posibil ca pro-
cedeul orb să nu fie adecvat în acel 
studiu.

Pragmatismul și lumea reală
Simplificând, un studiu randomizat 
este un studiu comparativ al eficien-
ței, care își propune să obțină o es-
timare cât mai puțin eronată posi-
bil a diferenței dintre rezultatele pa-
cienților din grupul de tratament și 
cele ale subiecților din lotul martor. 
Dincolo de aceasta, scopul final este 
de a genera dovezi care pot fi folosi-
te pentru a estima ce se va întâmpla 
în cazul pacienților cărora le este ad-
ministrat tratamentul după încheie-
rea studiului. 

Procedeul orb poate ajuta la re-
ducerea erorii, dar influențează do-
vezile generate. Minimizarea erori-

Caseta 1 | Probleme asociate cu folosirea 
procedeului orb

Dezvăluirea de urgență a alocării 
Dacă alocarea unui participant a trebuit 
să fie dezvăluită din motive clinice, există 
posibilitatea producerii unei reacții în lanț, 
precum și cea a aflării, de către alții, a 
intervenției alocate. Un exemplu simplu ar fi 
un eveniment advers ce necesită tratament, 
raportat de personalul studiului, care apoi 
încalcă procedeul orb pentru a identifica 
intervenția primită de pacient. 

Deși personalului îi este dezvăluită oficial 
alocarea intervenției numai în acest caz 
singular, e posibil să asocieze evenimen-
tul respectiv ori simptomele corelate cu 
intervenția specifică. Și mai grav este că, 
dacă toate intervențiile au fost codificate în 
același mod (de exemplu, "medicamentul A" 
și "medicamentul B"), cei care ies din regimul 
orb pentru un pacient o fac, în realitate, 
pentru toți pacienții. Chiar în absența unei 
astfel de codificări, ieșirea din regimul orb a 
pacienților dintr-un studiu folosind randomi-
zarea blocată ar putea dezvălui alocările 
pacienților din același bloc sau categorie.31 

Verificarea procedeului orb 
Verificarea eficienței aplicării procedeului 
orb a fost raportată în aproximativ 2% din 
studiile clinice,32 de obicei cerându-le celor 
la care s-a folosit să ghicească alocarea 
tratamentului.33-36 Teoretic, orice diferență 
semnificativă mai mare decât șansa 
sugerează că regimul orb a fost compromis. 
Oricum, este foarte dificil să i se cuantifice 
eficiența. 

Dacă participanții sunt rugați să spună ce 
tratament le-a fost alocat după acumularea 
rezultatelor, există șansa ca răspunsul lor 
să se bazeze pe supoziții legate de efectele 
intervenției. Acest aspect a fost observat 
într-un studiu 2x2 factorial al aspirinei și 
sulfinpirazonei pentru prevenția acciden-
tului vascular, în care clinicienii cărora li 
s-a aplicat procedeul orb au fost rugați 
să ghicească grupurile de tratament, iar 
performanța lor a fost semnificativ mai slabă 
decât probabilitatea.37 Presupunerile lor 
păreau a fi influențate de impresia anterioară 
că sulfinpirazona este mai eficientă decât 
aspirina și că pacienții cu rezultate bune 
trebuie să fi primit 
sulfinpirazonă, când 
de fapt studiul a arătat 
contrariul.38 

Aceasta înseamnă în 
esență influențarea testă-
rii succesului procedeului 
orb prin așteptările 
privind eficacitatea.



      – Edi’ia în limba român[ | Nr. 3, 2020 | VOLUM 27126

lor prin procedeul orb ar putea slăbi 
capacitatea de-a anticipa corect vi-
itorul, fiindcă este improbabilă uti-
lizarea acestui procedeu în practi-
ca de rutină. Există un continuum 
de la studiile explicative la cele prag-
matice, iar procedeul orb influențea-
ză poziționarea unui studiu în acest 
continuum.43 

Unele tipuri de procedeu orb avu-
te în vedere numai într-un centru 
de cercetare sunt incompatibile cu 
dorința de pragmatism din studiile 
pragmatice ale eficienței de fază III, 
de mari dimensiuni. Studiile prag-
matice se străduiesc să genereze situ-
ații cât mai apropiate posibil de cele 
din practica de zi cu zi, în care paci-
enții și clinicieni nu vor fi "orbi" față 
de intervenție. 

În afara centrelor de studiu inter-
venția este cunoscută, ceea ce va 
avea un impact justificat asupra com-
portamentului, incluzând folosirea 
co-intervențiilor, preocuparea lega-
tă de efectele secundare și deciziile 
cu privire la continuarea ori întreru-
perea terapiei. Unele medicații vor fi 
comercializate pentru a fi folosite cu 
și fără rețetă, ceea ce va face ca atât 
pacienții cât și clinicienii să fie recep-
tivi la psihologia de marcă, însem-
nând că alegerile vor fi determina-
te de aspecte legate de loialitatea față 
de marcă.44 

Clinicienii ar putea acorda o aten-
ție specială evaluării pacienților pen-
tru efecte secundare, luând măsuri 
dacă le observă. Atât pacienții cât și 
clinicienii ar putea prefera să conti-
nue o terapie pe care o consideră ac-
tivă și benefică și să întrerupă trata-
mente despre care cred că nu mai 
au efect sau să le schimbe pe cele 
aparent ineficiente. În caseta 3 (pe 
bmj.com) sunt prezentate câteva 
exemple ipotetice.

Creșterea integrității studiului
Evaluarea prospectivă randomiza-
tă deschisă, în regim orb, a rezulta-
telor (PROBE) este o  metodă con-
sacrată pentru studii.45-47 Ea subli-
niază importanța randomizării (cu 
ascunderea securizată a alocării până 
când aceasta poate fi dezvăluită) și a 
evaluării rezultatului prin procede-
ul orb, două elemente ce protejea-
ză împotriva erorii. Procedeul orb 
este aplicat în timpul evaluării rezul-
tatelor definite pe parcursul studiu-
lui. Studiile ce folosesc PROBE sunt 
considerate deschise în privința pa-
cienților și a clinicienilor, dar apli-
că procedeul orb celor care analizea-
ză rezultatele ori pentru evaluarea în 
orb a rezultatelor studiului. 

Această metodă de a menține 
evaluatorii rezultatelor în regim orb 
față de alocarea randomizată poate 
fi folosită în majoritatea studiilor, in-
cluzându-le pe cele pragmatice ale 
eficienței, în care rezultatele sunt fie 
subiective, fie obiective. Folosirea 
procedeului orb pentru evaluatorii re-
zultatelor pe toată durata studiului sau 
utilizarea evaluării în orb a rezultate-
lor, de către un comitet, în momente 
stabilite, reduc efectul erorii observa-
torului și răspunsului, ce pot determi-
na raportarea unor diferențe substanți-
ale între tratamente. 

Astfel de metode duc la creșterea 
rigorii atunci când se renunță la pro-
cedeul dublu-orb pentru pacienți și 
clinicieni, ar putea fi mai ușor de li-
vrat și pot evita multiplele dificultăți 
pe care le-am prezentat. De exemplu, 
deși evaluarea rezultatelor se face în 
regim orb, studiul reproduce practica 
de rutină, în sensul că pacienții și cli-
nicienii știu ce intervenție este folosită 
în cazul unui anumit participant. 

Dacă într-un studiu nu poate fi apli-
cată evaluarea în orb a rezultatelor, 

eroarea poate fi totuși redusă sub-
stanțial folosind rezultate obiective 
(e. g., decesul) în locul celor subiective 
(e. g., calitatea vieții). Acest fapt este 
susținut de un amplu studiu meta-epi-
demiologic ce a găsit puține dovezi 
de erori sistematice în studiile fără 
procedeu orb care au folosit rezulta-
te obiective atât pentru intervenții-
le cu medicamente cât și pentru cele 
fără medicamente.48 O altă opțiune 
de a reduce eroarea este de a modifi-
ca rezultatul pentru a-l face mai puțin 
subiectiv. Aceasta poate include evi-
tarea markerilor surogat și limitarea 
dimensiunii oricărui efect la o măsu-
ră clinică dată (e. g., folosind o scală 
Likert cu cinci puncte în locul uneia 
cu 10 puncte).49 

Procedeul orb poate duce la crește-
rea încrederii în rezultatele unui stu-
diu, dar are  consecințe pentru prag-
matismul, siguranța și rezultatele unor 
studii. Sugerăm ca elementele esen-
țiale pentru studiile clinice care cau-
tă să minimizeze erorile sistematice 
în compararea efectelor intervențiilor 
să fie randomizarea adecvată, ascun-
derea alocării, folosirea rezultatelor 
obiective, adjudecarea independen-
tă și oarbă a alocării și, dacă e posibil, 
evaluarea în orb a rezultatelor. 

Procedeul tradițional dublu orb 
pentru participanți și clinicieni nu ar 
trebui să fie considerat standard de 
aur și ar fi bine să fie aplicat numai 
dacă efectele negative sunt analizate 
atent și nu depășesc ponderea posi-
bilelor beneficii.
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ANALYSIS 
Fool’s gold? Why blinded trials are not always 
better  
A se cita: BMJ 2020;368:l6228  

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Caseta 2 | Întrebări de analizat înainte de a folosi procedeul orb 
• Este necesar procedeul orb pentru a obține un rezultat ferm din punct de vedere științific? 

(va avea intervenția un efect placebo care trebuie separat de efectul său real?) 
• Cât de mare este probabilitatea ca pacienții sau clinicienii să se comporte diferit dacă 

știu care este intervenția? Ar duce această schimbare de comportament la erori în privința 
rezultatelor? 

• Posibilele efecte nocive ale procedeului orb asupra pacienților au, oare, un caracter excesiv? 
• Justifică valoarea socială anticipată a rezultatelor studiului orice posibil efect nociv al 

procedeului orb? 
• Afectează costul financiar al procedeului orb cheltuielile pentru alte aspecte metodologice 

ale integrității studiului?
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ÎNDRUMAR PENTRU PRACTICĂ 

Pacientul care semnalează o alergie la  
un medicament
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educaţie

Ce ar trebui să facă medicii atunci când un pacient menționează în istoric 
o "alergie la un medicament"? Dacă este într-adevăr o alergie – o reacție 
imunologică – sau o reacție adversă severă la un medicament (ADR), 
atunci pacienții riscă o vătămare serioasă dacă nu evită medicamentul. 
Adesea însă, pacienții și cadrele medicale folosesc termenul "alergie la 
un medicament" pentru orice ADR suspectată. Acceptarea unei "alergii la 
un medicament" ca atare poate priva în mod nejustificat pacientul de un 
tratament ce i-ar putea fi util. Poate face rău chiar în mod direct: pacienții 
etichetați ca "alergici la penicilină" au un risc mai mare de infecție cu 
Staphylococcus aureus meticilino-rezistent sau cu Clostridioides difficile, 
de exemplu.1

În unele cazuri, pacientul ar putea lua, 
probabil într-o doză mai mică, un medicament 
care a provocat o ADR. Vă oferim în 
continuare un ghid pentru a-i ajuta pe pacienți 
și pe medici atunci când apare problema 
"alergiei la un medicament". 

În figură este prezentată o schemă pentru 
evaluarea unui pacient care descrie o alergie la 
un medicament, conform experienței noastre. 
Începeți prin a încerca să stabiliți dacă reacția 
a fost provocată de medicație sau de altceva. 
În cazul în care a fost o ADR, analizați dacă 
reacția a fost serioasă, dacă e posibil să fi fost 
o alergie reală și dacă ar fi putut să fie legată 
de doză.

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN 
REALIZAREA PREZENTULUI ARTICOL
Am cerut opiniile a cinci pacienți experți din Marea Britanie, 
Franța și Italia cu privire la o versiune preliminară a 
articolului nostru și am folosit comentariile și sugestiile lor, 
ce ne-au fost de mare ajutor pentru a ne face articolul mai 
util atât medicilor cât și pacienților. Comentariile lor ne-au 
determinat să revizuim algoritmul, să abordăm cu prudență 
o nouă expunere și să luăm în considerare opiniile colegilor 
din alte țări ale lumii.

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Reacțiile adverse neimunologice la medicamente 
sunt adesea etichetate incorect drept "alergii la 
medicamente" 

• Este posibil ca etichetarea nejustificată a 
pacienților ca "alergici" la un medicament să fie 
dăunătoare și să le blocheze accesul la cel mai 
bun tratament 

• Un istoric detaliat poate ajuta clinicienii să 
decidă dacă readministrarea nu prezintă pericol, 
deși pot fi necesare teste de specialitate 

SURSE ȘI CRITERII DE SELECȚIE  
Am explorat MEDLINE pentru a identifica orice analize 
sistematice și meta-analize ale  hipersensibilității la 
medicamente. Am folosit și îndrumările NICE privind 
alergiile la medicamente și anafilaxia, precum și colecția 
noastră proprie de indicații bibliografice  despre reacțiile 
adverse la medicamente.

Caseta 1 | Definiții 
Reacție adversă la un medicament – orice prejudiciu 
neintenționat, suferit de un pacient în urma administrării 
unui medicament (de pildă, candidoza orală la un antibiotic 
cu spectru larg)
Eveniment advers – orice rău neintenționat pe care îl suferă 
pacientul, indiferent dacă este sau nu provocat de un 
medicament
Alergie – o reacție imunologică dăunătoare ca urmare a 
hipersensibilității la un antigen străin, precum anafilaxia de 
la arahide 
Alergia la un medicament – o reacție imunologică 
dăunătoare directă sau indirectă cauzată de un medica-
ment, ca necroliza epidermică toxică de la carbamazepină 
Efect secundar – orice efect neintenționat al unui medica-
ment asupra unui pacient, indiferent dacă este benefic ori 
dăunător, precum urina roz de la rifampicină
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probabilității ca un eveniment clinic să fie 
o ADR, dar numai rareori dau răspunsuri 
clare.3

A fost ADR severă? 

Reacțiile adverse severe medicamentoase 
pot provoca vătămare serioasă. Definiția 
aprobată internațional a unei ADR grave 
este prezentată în caseta 2. Documentați și 
raportați ADR severe. Cu câteva excepții – 
ca sângerarea de la warfarină – evitați o nouă 
expunere la medicamentul cauzator. 

Pacienții descriu frecvent o ADR bine 
cunoscută, care nu ar fi clasificată ca severă în 
conformitate cu definiția formală. Exemplele 
includ candidoza orală după tratamentul 
antibiotic3 sau o cefalee pulsatilă după gliceril-
trinitrat. Chiar și aceste reacții, care nu sunt 
grave, pot fi foarte neplăcute pentru pacient și 
pot limita opțiunile de prescriere.

Ce este o reacţie alergică reală?

Alergia adevărată este un fenomen 
imunologic. Nu este frecventă: un american 
din zece este etichetat ca "alergic la 
penicilină", dar numai unul din 100 este 
considerat cu risc de  reacție acută. Cea 
mai temută formă de alergie este anafilaxia. 
Dacă apar edeme ale căilor respiratorii, 
șuierat, hipotensiune, tahicardie și urticarie 
în decurs de câteva minute după o injecție cu 
benzilpenicilină, singurul diagnostic probabil 
este anafilaxia provocată de penicilină.6 
Reacția este generată de mediatorii eliberați 
atunci când mastocitele se degranulează 

Reacţia a fost provocată de medicament?

Atunci când luați un istoric al medicației, 
este mai bine să întrebați: "Ați avut 
vreodată o experiență negativă cu vreun 
medicament?" decât să întrebați despre 
alergii la medicamente (a se vedea caseta 1 
pentru definiții). Dacă pacientul semnalează 
din proprie inițiativă o "alergie la un 
medicament", un istoric detaliat ar trebui să 
ajute la stabilirea cauzei evenimentului advers 
și dacă a existat vreo ADR imunologică. 

Istoricul va indica, uneori, posibilitatea ca 
evenimentul să fi fost o consecință a unei boli 
tratate. De exemplu, pacientul vă poate spune: 
"Am luat tablete de claritromicină pentru tuse, 
după care mi-a apărut o durere în piept." 

Poate fi greu de decis dacă un eveniment 
advers este o ADR. Unele ADR au relații 
caracteristice cu timpul de expunere și 
trăsături clinice tipice. Focomelia fetală 
după ce mama a luat talidomidă pe durata 
sarcinii este un exemplu clar, dar nici măcar 
acest tablou clinic nu este absolut specific.2 
Algoritmurile formale pot ajuta la estimarea 

Caseta 2 | Ce înseamnă o reacție adversă severă la un 
medicament?
Reacțiile severe sunt 
• cele fatale 
• care pun în pericol viața 
• necesită spitalizare
• generează dizabilitate sau incapacitate persistentă ori 

majoră 
• necesită intervenție pentru a preveni o distrugere 

permanentă sau 
• provoacă anomalii congenitale 

Algoritm pentru ghidarea deciziilor atunci când un pacient semnalează o "alergie la un medicament"

A suferit pacientul o reacție adversă  
asociată unui medicament? 

1Raportați toate reacțiile severe sau neobișnuite și toate reacțiile la medicamentele cu "Triunghi negru" (cele sub supraveghere intensivă)  
2O erupție mediată de celulele T este, de tregulă, morbiliformă (arată ca pojarul) (tabelul 2)

E posibil ca medicamentul să fi 
produs reacția adversă?

A fost reacția adversă 
severă?

Raportați reacția la schema 
națională de raportare1

A fost clar legată de o 
doză prea mare?

E posibil ca această reacție 
adversă ușoară să fi fost 

imunologică?

Was this a ‘benign’ T-cell 
mediated rash?2 Evitați medicamentul sau, dacă 

opțiunile alternative sunt limitate, 
cereți sfatul specialistului

Luați în considerare 
reexpunerea la 

o doză mai mică 
dacă tratamentul 
este necesar și nu 

suspectați o reacție 
adversă imunologică, 
iar alternativele sunt 

mai puțin bune și 
pacientul este de acord

Da

Da

Da

Nu

NuProbabil

Improbabil

Nu

Da

Da
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ca răspuns la legarea unui antigen specific de IgE 
pe suprafața celulei. Activitatea triptazei serice 
a mastocitelor este foarte crescută imediat după 
degranularea mastocitelor și scade în orele următoare, 
astfel încât recoltarea unei probe de sânge pentru a 
măsura activitatea triptazei la scurt timp după debut 

poate ajuta la confirmarea diagnosticului. 
Ca un fenomen separat, unele medicații, 
ca acetil-cisteina folosită pentru a trata 
intoxicația cu paracetamol sau antibioticul 
vancomicină, pot provoca eliberarea 
neimunologică a mediatorilor din mastocite, 
conducând la înroșire a feței, respirație 
șuierătoare și hipotensiune. 

Unele ADR imune care periclitează viața 
au un debut întârziat, ceea ce le face dificil 
de diagnosticat. De exemplu, necroliza toxică 
epidermică7 poate apărea după încetarea 
expunerii la medicamentul incriminat, dar 
poate avea o altă cauză, precum infecția 
virală, nelegată de expunerea la medicament.

Sunt toate reacţiile imune grave?

Reacțiile imune grave, ca anafilaxia și 
necroliza epidermică toxică, constituie 
probleme serioase, dar sunt foarte rare. 
Erupțiile medicamentoase ușoare sunt mult 
mai frecvente: apar la până la 5% dintre 
pacienții tratați cu peniciline și cefalosporine. 
O analiză sistematică a reacțiilor cutanate 
la medicamente a identificat exanteme 
medicamentoase morbiliforme în 95% dintre 
cazuri și urticarie la 5% dintre subiecți.8 
O clasificare simplă a reacțiilor imune 
cutanate poate ajuta la ghidarea practicii 
(tabelul 1).9

Cum rămâne cu reacţiile neimune? 

Accentul pus pe alergie poate distrage 
atenția de la ADR neimune cu caracter acut, 
ce pun în pericol viața și se vor repeta la o 
nouă expunere. Printre acestea se numără 
hemoliza catastrofică a pacienților cu deficit 
de gluco zo-6-fosfat dehidrogenază, generată 
de expunerea la medicamente oxidante ca 
aspirina, primachina și sulfonamidele, și 
hiperpirexia malignă (hipertermia malignă) 
provocată de agenții anestezici; ADR severe, 
ca insuficiența renală ori cea hepatică, 
contraindică, în general, o nouă expunere 
la medicamentul suspectat, indiferent dacă 
erau sau nu reacții imune. Chiar dacă nu sunt 
grave, reacțiile imunologice pot fi uneori greu 
de diferențiat de cele neimunologice (tabelul 2).

Efectele dozei medicamentului

Toate efectele farmacologice depind de doză. 
Chiar la un pacient care a avut anafilaxie, 
gradul răspunsului sistemic depinde de 
doză, motiv pentru care, de obicei, este 
posibilă testarea cutanată. Uneori, pacientul 

Urticarie

S
P

L

Tabelul 1 | Reacții imunologice cutanate8

 Reacții adverse  ADR ușoare mediate ADR cutanate severe
 la medicamente  de celulele T mediate de
 mediate de IgE (ADR)  celulele T (SCAR*)
Debut  Minute – ore În câteva zile  Zile–săptămâni 
Afectarea pielii Urticarie  Erupție morbiliformă Vezicule, pustule sau
 Umflături palide,  (“ca  pojarul") pierdere de piele
 cu mâncărime  netedă, roșie, pătată   
Afectarea Nu  Nu Da: pot fi afectate 
mucoaselor   mucoasele conjunctivale,   
   orală și urogenitale 
Afectarea  Da: în anafilaxie  Nu  Da 
organelor
Reexpunerea  Numai dacă urticaria  Erupția poate Niciodată
este sigură  este singura  reapărea; improbabil
(fără riscuri)? manifestare, iar  să provoace o ADR
 testul cutanat (prick)  severă
 este negativ    
*SCAR include sindromul Stevens-Johnson și necroliza epidermică toxică, erupția medicamen-
toasă cu eozinofilie și simptome sistemice și pustuloza exantematoasă generalizată acută 
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poate avea o ADR severă la o doză situată 
în intervalul terapeutic (de exemplu, 
sângerare de la un anticoagulant) ori peste 
intervalul terapeutic standard (de pildă, 
convulsiile la administrarea de penicilină 
intravenoasă sau intratecală).19 La mulți 
pacienți cu cancer apare o neutropenie legată 
de doză din cauza terapiei medicamentoase, 
care trebuie însă continuată, deoarece 
beneficiile globale au o pondere mai mare 
decât efectele nocive.

Luarea unei decizii

Medicul prescriptor trebuie să decidă dacă 
prescrie sau nu medicamentul ori dacă e cazul 
să ceară sfatul specialistului. În general, este 
mai bine să se evite un medicament despre 
care se bănuiește că ar fi putu să provoace 

o reacție severă. Este preferabilă o atitudine 
prudentă și în situația în care o ADR, fie 
ea fără gravitate, a fost probabil de natură 
imună, cu excepția erupției medicamentoase 
morbiliforme (tabelul 1). 

Câteva minute în plus pentru a analiza 
istoricul și înregistrările medicale anterioare 
ale unei alergii medicamentoase raportate 
pot ajuta la evaluarea posibilelor riscuri 
ale reexpunerii (tabelul 3). De exemplu, 
un pacient care menționează "alergie la 
penicilină" în prima copilărie, dar a avut 
tratamente repetate cu diferite peniciline 
ca adult, are un risc scăzut. Informațiile 
suplimentare permit medicului și 
pacientului să ajungă la o decizie comună 
de prescriere, care să pună în balanță riscul 
unei posibile ADR cu cel al tratamentului 
suboptim.

Când să trimiteţi la specialist

Dacă un pacient a suferit o reacție suspectă 
de anafilaxie, National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE – Institutul 
Național pentru Excelență în Sănătate și 
Îngrijiri) recomandă trimiterea la serviciile de 
specialitate pentru alergii la medicamente.21 
Pot fi necesare teste specifice alergologice 
pentru a confirma o reacție imunologică. 
Tot NICE recomandă trimiterea la specialist 
a tuturor pacienților care au suferit reacții 
adverse cutanate mediate imun severe, ca 
necroliza epidermică toxică. Un simplu istoric 
familial nu este suficient pentru a justifica 
trimiterea. Dacă un medicament a generat o 
reacție severă, alta decât anafilaxia, și este 
necesar pentru tratamentul pacientului, cereți 
sfatul specialistului. Este valabil și pentru 
orice reacție imunologică în afara unei "erupții 
medicamentoase" ușoare. Trimiterea poate 

Tabelul 2 | Exemple de reacții adverse potențial severe la medicamente. Mecanisme farmacologice și imunologice care pot provoca 
uneori trăsături clinice similare 

Trăsătura clinică  Mecanism farmacologic  Mecanism imunologic (alergie) 
Sincopă  Torsada vârfurilor – de ex., la agenții antipsihotici mai noi10  Anafilaxia – de ex., la peniciline
Respirație șuierătoare  Bronhoconstricție – de ex., cu β-blocante  Anafilaxie – de ex., la peniciline
 Boala respiratorie exacerbată de aspirină – la medicamentele antiinflamatoare  
 nesteroidiene11

 Degranularea neimună a mastocitelor – de ex., la mediul de radiocontrast 
 hiperosmolar 
Funcția hepatică anormală  Afectare toxică a ficatului – de ex.., la paracetamol în doze mari12 La halotan, la reexpunere13    
  Colestază la flucloxacilină14

Alterare renală  Leziune tubulară renală – de ex., la antibioticele aminoglicozide 
 Alterarea fluxului sanguin glomerular – de ex., la inhibitorii enzimei de conversie  Nefrita tubulointerstițială la inhibitorii pompei
 a angiotensinei la pacienții cu stenoza arterei renale de protoni15

Erupția Erupția fotosensibilă – de ex., la amiodaronă  Urticarie indusă de medicamente16

  Necroliza epidermică toxică17 
  Erupția indusă de medicamente, eozinofilia 
  și simptomele sistemice18

Tabelul 3 | Exemple de reacții adverse la medicamente unde este 
rezonabilă luarea în considerare a reexpunerii  

Medicament Reacție  Comentarii
Perfuzia cu acetil-cisteină Înroșirea feței  Încetiniți rata perfuziei 
Antibioticele cu Diaree Sfătuiți pacientul să întrerupă 
spectru larg  tratamentul și să ia legătura cu 
  medicul prescriptor 
Corticosteroizii Candida orală  Clătiți gura după administrarea 
inhalatori  dozei și folosiți un distanțier   
Antihipertensive  Hipotensiune  Reduceți doza sau împărțiți-o pe 
  parcursul zilei   
  Luați în considerare administrarea 
  unei doze seara20

Nitrații  Cefalee  De obicei se atenuează la continuarea
  tratamentului 
Opioizii Constipație  Prescrieți concomitent laxative stimulante 
  (la începerea tratamentului) 
Fenitoina  Ataxie cerebeloasă  Reduceți doza; mențineți-o în 
  intervalul terapeutic 
Statinele Durere musculară  Dacă activitatea creatinkinazei nu este 
  crescută, discutați cu pacientul despre 
  raportul beneficiu–efect nociv
Warfarina  Sângerare Identificați sursa; mențineți doza în 
  intervalul terapeutic al INR
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fi la un farmacolog clinic, la un alergolog 
sau, uneori, la un specialist de organ, pentru 
hepatita ori pneumonita posibil induse de 

medicamente sau după o reacție cutanată 
severă. 

Testele de laborator au avut un rol 
limitat în prevenirea ADR.22 Rareori – 
de exemplu, în cazul administrării de 
abacavir la pacienți cu HLAB*5701 – 
testele genetice efectuate înaintea prescrierii 
medicamentului îi pot identifica pe cei cu risc 
de ADR. Folosirea testării genetice pentru a 
prevedea reacțiile la medicamente va crește, 
probabil, odată cu îmbunătățirea preciziei 
farmacogenomicii.23 

Este controversat rolul testelor de diagnostic 
pentru reacțiile imunologice la medicamente 
ce apar la mai mult de șase ore de la 
expunere.24 

Dacă o doză prea mare oferă o explicație 
bună pentru o ADR severă, luați în calcul 
reluarea tratamentului cu o doză mai mică, 
așa cum s-ar întâmpla după un eveniment 
hemoragic la un pacient cu o proteză metalică 
valvulară cardiacă tratat cu warfarină. 
Creșterile rapide ale concentrațiilor serice 
ale unor medicamente ca antibioticul 
vancomicină sau antidotul paracetamolului, 
acetilcisteina, pot provoca degranularea 
mastocitelor cu eliberare de histamină. 
ADR rezultantă, cu manifestări de wheezing 
(respirație șuierătoare), înroșirea feței și 
hipotensiune, dispare dacă se oprește perfuzia 
medicamentului și nu reapare dacă perfuzia 
este administrată ulterior lent.25, 26

Conflicte de interese: REF a furnizat rapoarte 
medico-legale cu privire la reacțiile adverse 
medicamentoase. 

PRACTICE POINTER  
The patient who reports a drug allergy
A se cita: BMJ 2020;368:l6791   

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6791

O ERUPȚIE LA AMPICILINĂ 

O femeie în vârstă de 35 de ani se prezintă 
cu impetigo recurent. Vreți să recomandați 
flucloxacilină, dar pacienta afirmă că este 
alergică la penicilină. O rugați să vă 
dea detalii, iar ea relatează că i-a 
apărut o erupție cu pete roșii 
"ca pojarul" după ce a luat 
ampicilină pentru durere 
în gât atunci când a 
avut febră glandulară, 
în adolescență. 
Urmând algoritmul 
din figură (pag. 129), 
reacția adversă a 
fost asociată cu 
medicamentul, dar 
nu există nicio dovadă 
că a fost provocată de 
o doză prea mare și nu a 
fost gravă. Asocierea ar fi 
putut să fie de tip cauză-efect. 
Într-un astfel de caz sunt utile 
câteva informații în plus despre această 
ADR: persoanele infectate cu virusul Epstein-Barr 
sunt în special predispuse la erupții generate de 
aminopeniciline. Majoritatea acestor reacții sunt 
trecătoare,27 iar dacă reapar, e improbabil să fie 
provocate de non-aminopeniciline.28 Îi explicați 
pacientei că ar putea avea o reacție alergică la 
ampicilină și amoxicilină, dar că ar trebui să fie în 
regulă dacă ia alte peniciline. Este de acord să ia 
flucloxacilină, să întrerupă tratamentul imediat 
și să ceară sfatul medicului dacă reacția reapare. 
Documentați clar discuția și notați în dosarul 
pacientei că a avut o erupție morbiliformă la 
aminopeniciline. Totul decurge bine. Analiza atentă a 
istoricului de alergie la medicamente a pacientei v-a 
permis să definiți cauza posibilă a reacției ei adverse 
la medicament și să ajungeți la o decizie comună 
pentru a prescrie tratamentul optim.

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ   
• Atunci când luați istoricul unei medicații, întrebați numai 

despre alergii? 
• Cum codificați reacțiile adverse la medicamente în 

dosarele medicale ale pacienților? 
• Cum vă mențineți la curent cu noile reacții adverse la 

medicamente?

Erupție morbiliformă
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INCERTITUDINI

Există loc pentru injecţiile intraarticulare cu 
corticosteroizi în tratamentul osteoartritei 
genunchiului?
John W Orchard

Administrarea intraarticulară de corticoste-
roid sau injecția cu corticosteroid este pre-
scrisă pe scară largă pentru osteoartrita ge-
nunchiului. Ghidurile clinice, precum ace-
lea elaborate de National Institute for Health 
and Clinical excellence (NICE – Institutul 
Național pentru Excelență în Sănătate și 
Îngrijiri),2 au sprijinit în mod tradițional folo-
sirea sa,3 dar analizele eficacității indică un 
grad mare de incertitudine.4, 5 Un pacient ar 
putea prezenta osteoartrită simptomatică a ge-
nunchiului timp de 30 de ani, în medie. Este 
incert dacă și cum se compensează siguranța 
pe termen lung sau efectele adverse ale injecți-
ei cu corticosteroid cu probabilitatea amelioră-
rii durerii pe termen scurt.

Care sunt dovezile incertitudinii?

Sintezele sistematice indică dovezi de calitate 
slabă, sugerând că, în comparație cu placebo, 
injecțiile intraarticulare cu corticosteroizi, ad-
ministrate în cazurile de osteoartrită a genun-
chiului, pot asigura o reducere a durerii pe ter-
men scurt și o mică îmbunătățire a funcției fizi-
ce până la șase săptămâni.4, 6 Pacienții cu boală 
mai severă au șanse să beneficieze de o îmbu-
nătățire mai semnificativă.7 Conform studiilor, 
se pare că efectele favorabile nu se mențin de-
cât timp de maximum trei luni,4 deși unii su-
biecți pot raporta perioade mai lungi de ame-
liorare a simptomelor. Există o heterogenitate 
considerabilă la nivelul studiilor. Chiar dacă s-a 
constatat că injecțiile cu corticosteroid nu pre-
zintă riscuri pe termen scurt, nu le-au fost eva-
luate suficient efectele adverse pe termen lung. 
Studiile de cohortă recente sugerează un posibil 
risc de agravare a osteoartritei și de înrăutățire 
a simptomelor la pacienții cărora li s-a adminis-
trat corticosteroid intraarticular.8, 9

Beneficiile injecției intraarticulare cu 
corticosteroid 
O sinteză Cochrane din 2015 a injecțiilor cu 
corticosteroizi pentru osteoartrita genunchiu-

School of Public Health, University of Sydney, New South Wales, Australia 
Coresponden’a la: john.orchard@sydney.edu.au

Articolul de față face parte dintr-o serie de lucrări ocazionale ce evidențiază 
domeniile practicii lipsite de dovezi convingătoare de susținere a 
tratamentului. Consultanții seriei sunt Sera Tort, redactor specializat,  
și David Tovey, redactor șef, la Cochrane Library. 

Prevalența osteoartritei genunchiului în stadiul final, necesitând 
înlocuirea articulației, este tot mai mare la nivel global.1 Situația este 
generată, în parte, de creșterea obezității și de înrăutățirea factorilor 
legați de modul de viață, ca activitatea fizică insuficientă. De asemenea, 
este necesară o evaluare a eficienței tratamentelor standard pentru 
osteoartrita ușoară și moderată

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• E posibil ca injecțiile intraarticulare cu corticosteroid să 
reducă durerea și să îmbunătățească funcția pe termen scurt 
(< opt săptămâni) la pacienții cu osteoartrita genunchiului, dar 
dovezile sunt de slabă calitate, iar beneficiile nu se mențin, de 
obicei, peste trei luni 

• Dovezile care apar sugerează un risc posibil mic de deteriorare 
articulară și de înrăutățire a simptomelor pe termen lung după 
injecțiile intraarticulare cu corticosteroid 

• Atunci când planificați tratamentul trebuie să analizați severitatea 
durerii, fezabilitatea altor opțiuni de tratament, incluzând 
exercițiile, precum și preferințele pacienților în privința riscurilor și 
a beneficiilor 
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lui (27 de studii controlate, randomizate, cu 
1 767 de subiecți) a ajuns la concluzia că exis-
tă dovezi de slabă calitate a ameliorării durerii 
și funcției pe o perioadă de 1-6 săptămâni, în 
comparație cu placebo.4 Numărul de pacienți 
necesar a fi tratați pentru a obține un benefi-
ciu a fost de opt, iar reducerea durerii de nu-
mai un punct pe o scală de 10 puncte, cu dura-
ta până la șase săptămâni.4 Calitatea studiilor 
a fost în mod constant slabă. Singurul studiu 
care a avut un risc scăzut de eroare sistematică 
nu a arătat niciun beneficiu. 

Un studiu controlat, randomizat, de bună ca-
litate, robust, cu placebo (140 de pacienți), pu-
blicat ulterior,7 nu a găsit nicio diferență clini-
că în privința reducerii durerii în comparație 
cu placebo după administrarea unei injecții cu 
corticosteroid la un interval de trei luni, în ni-
ciun stadiu al osteoartritei genunchiului, pe o 
perioadă de urmărire de doi ani. Măsurătorile 
au fost făcute la trei luni după fiecare injecție, 
astfel încât ar fi putut fi omise ameliorările pe 
termen scurt. 

O sinteză sistematică și o meta-analiză reali-
zate recent au raportat dimensiuni incerte ale 
efectului de reducere a durerii după un an la 
toate tratamentele farmacologice pentru oste-
oartrita genunchiului, în comparație cu place-
bo. Dovezi limitate din patru studii sugerează 
că injecția intermitentă cu corticosteroid nu a 
fost asociată cu diminuarea durerii pe termen 
lung.5

Pacienții cu durere severă pot simți o redu-
cere mai accentuată a durerii pe termen scurt 
(până la patru săptămâni) după injecția cu cor-
ticosteroid, în comparație cu placebo, după 
cum arată o meta-analiză a datelor subiecților 
individuali (șapte studii controlate, randomi-
zate, cu 620 de subiecți).6 Această meta-anali-
ză a combinat, însă, datele pacienților cu oste-
oartrita genunchiului și a șoldului.

Riscurile injecției intraarticulare cu 
corticosteroizi 
Analiza Cochrane nu a găsit nicio dovadă a 
vreunor efecte adverse ale injecției cu cortico-
steroid pe termen scurt (<șase luni). Nu au fost 
evauate efectele nocive pe termen lung. 

Studiul McAlindon, menționat mai sus, a ra-
portat o deteriorare la imagistică în adânci-
mea cartilajului genunchiului, de mici dimen-
siuni (−0,1 mm), dar semnificativă statistic, la 
grupul de pacienți care au primit injecție cu 
corticosteroid.7 Adâncimea și calitatea carti-
lajului sunt indicatori radiologici ai agravării 
bolii în osteoartrită, deși nu este stabilită aso-
cierea lor cu evoluția clinică. De asemenea, un 
studiu anterior10 nu a găsit o agravare a bolii în 

sensul unei reduceri a spațiului articular pe ra-
diografie după doi ani de regim similar cu in-
jecții cu corticosteroid. Studiul a fost de di-
mensiuni mai mici (68 de pacienți) și a folosit 
o formă de imagistică mai puțin sensibilă. 

Studii de cohortă recente indică înrăutățirea 
durerii, a rigidității și a funcției în urma ad-
ministrării corticosteroidului intraarticular la 
controlul după doi ani,8 ca și  deteriorarea ar-
ticulară și evoluția spre înlocuirea totală a ge-
nunchiului.9 S-a demonstrat că injecțiile in-
traarticulare cu corticosteroizi repetate impli-
cau un risc mai mare de agravare a bolii, dar 
aceasta nu a exclus posibilitatea deteriorării 
articulației după o singură injecție.9 Un studiu 
retrospectiv, folosind o bază de date naționa-
lă de asigurări medicale din SUA, subliniază 
posibilitatea unie creșteri a riscului de infecție 
după chirurgia genunchiului la pacienții care 
au primit o injecție cu corticosteroid în același 
genunchi în cele trei luni anterioare operați-
ei.11, 12 O serie de cazuri recentă a raportat eve-
nimente adverse articulare la imagistică la 8% 
(36/459) dintre subiecții cu osteoartrita șoldu-
lui și a genunchiului care au primit cel puțin 
o injecție intraarticulară cu corticosteroid în 
anul precedent.13 Studiul a avut câteva limite, 
dar justifică investigații suplimentare ale riscu-
rilor de agravare a bolii.

Ce ar trebui să facem, având în vedere 
această incertitudine?

E posibil ca injecția intraarticulară cu cortico-
steroid să ofere o ameliorare mică și pasageră 
a simptomelor osteoartritei genunchiului, care 
trebuie să fie pusă în balanță cu unele riscuri 
de agravare a bolii pe termen lung. 

Cea mai mare parte a incertitudinii este le-
gată de capacitatea clinicianului și pacientului 
de a cântări riscurile și beneficiile și de-a ana-
liza dacă rezultatul pe termen scurt este mai 
important decât cel pe termen lung pentru un 
anumit pacient. E posibil să existe un loc și 
pentru injecțiile cu corticosteroid, de exemplu, 
la pacienții vârstnici, debilitați, cu osteoartri-

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ

• Gândiți-vă la un pacient cu osteoartrita genunchiului pe care l-ați examinat. 
Pe baza celor citite în articolul de față, cum ați discuta cu pacientul 
dumneavoastră despre riscurile și beneficiile injecțiilor intraarticulare cu 
corticosteroid? 

• Le-ați dat pacienților cu osteoartrită care s-au prezentat la cabinetul 
dumneavoastră informații detaliate despre planificarea exercițiilor sub 
instruirea unui cadru medical? 

• Cu cei cărora li s-a recomandat injecție cu cortizon pentru osteoartrita 
genunchiului ați avut o discuție documentată despre riscuri și beneficii înaintea 
tratamentului?
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tă a genunchiului cu durere severă, la care nu 
poate fi înlocuită articulația. Pentru cei mai ti-
neri și de vârstă mijlocie însă, la care este de 
așteptat o agravare minimă a bolii, profilul 
risc-beneficiu pe termen mai lung este, în ge-
neral, mai important, deși ameliorarea pe ter-

men scurt poate fi semnificativă, uneori, și 
la pacienții mai tineri – de exemplu, înaintea 
unei vacanțe peste ocean.

Alte tratamente pentru osteoartrita 
genunchiului

Continuă să se înmulțească dovezile benefi-
ciului exercițiilor și scăderii în greutate în os-
teoartrită.2, 14, 15 Programele de exerciții de di-
ficultate moderată sunt pilonul principal de 
management al osteoartritei ușoare și modera-
te a genunchiului. Încurajați creșterea grada-
tă a exercițiilor moderate, cu impact redus, și 
sfătuiți pacienții să se abțină de la practicarea 
celor cu impact puternic, ce le pot înrăutăți 
simptomele. Recomandați trimitere la fiziote-
rapie pentru conceperea unui program struc-
turat de exerciții. Înlocuirea articulației ge-
nunchiului poate fi necesară în osteoartrita se-
veră și în stadiul final, la pacienții apți pentru 
operație.16 Îngrijorarea legată de efectele ad-
verse asociate cu opiaceele și cu lipsa de efica-
citate a artroscopiei în osteoartrita genunchiu-
lui17 fac ca aceste opțiuni să fie folosite rar.

Conflicte de interese: niciunul de declarat.

UNCERTAINTIES 
Is there a place for intra-articular corticosteroid injections in 
the treatment of knee osteoarthritis?
A se cita: BMJ 2020;368:l6923 

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6923 

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA PREZENTULUI 
ARTICOL
O pacientă a avut bunăvoința de a revizui prezentul articol pentru The BMJ. A 
cerut clarificări privitoare la riscul de agravare a bolii după injecție, având în 
vedere faptul că majoritatea pacienților nu sunt informați în acest sens. A mai 
sugerat sț fie luate în considerare îndrumările de tratament pentru diferite grupe 
de vârstă. Am ținut cont de toate acestea în elaborarea articolului. Sunt de acord 
și cu sugestia ei de continuare a cercetărilor în domeniu, astfel încât pacienții să 
fie informați și să poată opta pentru un alt tratament decât injecțiile cu cortico-
steroid, ca, de exemplu, exercițiile. Îi mulțumesc pentru contribuție.

CE TREBUIE SĂ ȘTIE PACIENȚII ȘI CEI CARE ÎI ÎNGRIJESC

• Osteoartrita este o boală ce durează toată viața, deși simptomele de durere și 
rigiditate pot fluctua în timp

• Exercițiile moderate reprezintă pilonul principal de tratament pentru 
osteoartrita genunchiului ușoară și moderată 

• Injecțiile cu cortizon pot oferi o mică ameliorare a simptomelor pe termen scurt 
(circa șase săptămâni), dar este foarte posibil ca simptomele să revină, iar 
studiile nu au arătat beneficii de durată mai lungă 

• Au început să apară dovezi, din studii individuale, privitoare la o posibilă 
deteriorare a cartilajului și înrăutățire a simptomelor după injecții repetate în 
decurs de doi ani 

• Întrebați-l pe medicul curant despre opțiunile de tratament, pentru a concepe 
împreună un plan de management, ținând cont de severitatea simptomelor și 
de preferințele proprii.

TERAPII

Paracetamolul pentru durere la adulţi
Bruno T Saragiotto,1, 2, 3 Christina Abdel Shaheed,2, 3 Chris G Maher2, 3 

Un inginer pensionar în vârstă de 65 de ani a prezentat un episod acut 
de durere legată de osteoartrita la genunchi de care suferea. În timpul 
vizitei la medicul său generalist (GP) pentru o leziune a pielii menționează 
problema la genunchi și întreabă dacă poate folosi paracetamol pentru a 
trata durerea. Pacientul este supraponderal și inactiv fizic. 

1Masters and Doctoral Programs in Physical Therapy,  
Universidade Cidade de São Paulo, São Paulo, Brazil 
2Institute for Musculoskeletal Health, University of Sydney,  
Camperdown, New South Wales, Australia 
3Faculty of Medicine and Health, School of Public Health,  
University of Sydney, New South Wales, Australia 
Coresponden’a la: BT Saragiotto  
bruno.saragiotto@unicid.edu.br  

Acest material face parte dintr-o serie de articole 
ocazionale despre terapiile unor afecțiuni frecvente ori 
severe, abordând medicamente noi și vechi cu indicații sau 
probleme noi și importante. Consultanții seriei sunt  
Robin Ferner, profesor onorific de farmacologie clinică la  
University of Birmingham și Birmingham City Hospital, și 
Patricia McGettigan, conferențiar farmacologie clinică la 
Queen Mary's University, Londra.

Ce este paracetamolul?

Paracetamolul (acetaminofen) este unul dintre 
medicamentele fără prescripție medicală folosi-
te pe scara cea mai largă în întreaga lume pen-
tru tratamentul durerii.1 Sunt disponibile pes-
te 100 de preparate diferite, care conțin pa-
racetamol fie singur, fie în combinație cu alte 
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substanțe (de ex., medicamente antiinflamatoa-
re nesteroidiene sau AINS, cafeină ori trama-
dol).2 Conform cunoștințelor actuale, parace-
tamolul acționează inhibând enzimele ciclooxi-
genazei (COX) prin metabolismul funcției de 
peroxidază a acestor izoenzime. Este mai pu-
țin cert dacă această acțiune este mediată prin 
inhibiția enzimelor COX-1, COX-2 ori COX-3.2-4 

În majoritatea țărilor, paracetamolul este ief-
tin și este considerat în general un medicament 
sigur (fără riscuri). Aceste avantaje contribu-
ie la utilizarea lui pe scară largă. Paracetamolul 
este disponibil în preparate cu eliberare ime-
diată (acțiune de scurtă durată) și eliberare 
modificată (acțiune prelungită). În decembrie 
2017, European Medicines Agency (Agenția 
Europeană a Medicamentelor) a recoman-
dat suspendarea comercializării paracetamo-

lului cu eliberare modificată, din cauza îngri-
jorării legate de o creștere a evenimentelor de 
supradozare și a complicațiilor consecutive,5 
deși astfel de preparate sunt și la ora actuală 
disponibile pe scară largă în țări ca Australia, 
Noua Zeelandă și SUA. 

În articolul de față din seria Terapii prezen-
tăm o sinteză a dovezilor despre siguranța și 
eficiența paracetamolului folosit la adulți pen-
tru ameliorarea durerii în unitățile de asisten-
ță primară. Ne concentrăm pe preparatele cu 
eliberare imediată și punem în discuție aspecte 
practice legate de utilizarea lui.

Cât de eficient este paracetamolul la adulţii 
cu durere? 

Analizele și îndrumările recente raportează be-
neficii incerte ale paracetamolului în ameliora-
rea durerii din afecțiunile musculoscheletice, în 
special pe termen lung. Paracetamolul este efi-
cient în cefalee și colica renală acută, dar efecte-
le sunt mai mici în comparație cu ale altor anal-
gezice. Tabelul 1 (bmj.com) prezintă cele mai 
importante rezultate ale analizelor Cochrane 
privind folosirea paracetamolului pentru ame-
liorarea durerii în aceste afecțiuni.

Afecțiuni musculoscheletice 
Paracetamolul nu asigură ameliorări importan-
te clinic ale durerii imediat și pe termen scurt 
(până la 12 săptămâni) în comparație cu place-
bo la pacienții cu osteoartrita genunchiului sau 
a șoldului, conform dovezilor de bună calitate 
dintr-o sinteză Cochrane recentă.6 

Paracetamolul nu este eficient în durerea lom-
bară acută imediat și pe termen scurt (până la 
12 săptămâni) conform unei sinteze Cochrane.7 
Rezultatele se bazează pe dovezi de bună cali-

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Un tratament de probă cu paracetamol este rezonabil la pacienții 
cu durere acută ușoară sau moderată din afecțiuni ca migrena, 
cefaleea, colica renală și durerea perineală postpartum 

• Dovezile privind folosirea paracetamolului pentru a trata durerea 
cronică sunt insuficiente 

• Avertizați pacienții în legătură cu efectele adverse cardiovasculare 
și gastrointestinale posibile ale paracetamolului, cu riscul de 
supradoză (>3 g/zi) și cu efectele adverse ale utilizării pe termen 
lung, ca afectarea hepatică. Ajustarea dozei poate fi necesară 
la persoanele mai vârstnice debilitate și la cele cu greutatea 
corporală sub 50 kg

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA 
PREZENTULUI ARTICOL
Doi pacienți aflați într-o farmacie comunitară din Sydney 
au analizat și discutat articolul de față împreună cu unul 
dintre autori (în timpul interviurilor informale cu pacienții). 
Pe baza discuțiilor au fost realizate secțiunile "Sfaturi 
pentru pacienți" și "Ce trebuie să știți." Pacienții au 
sugerat că este important ca populația să fie avertizată 
în legătură cu pericolele supradozării, având în vedere 
faptul că paracetamolul este perceput pe scară largă ca un 
medicament "fără riscuri". Ei au mai sugerat recomandări 
pentru a preveni supradozarea accidentală și au subliniat 
nevoia controlului regulat al pacienților care folosesc 
medicamentul pe termen lung. Am inclus aceste aspecte 
în articol și am revizuit secțiunile în mod corespunzător. Le 
suntem recunoscători pacienților pentru sprijinul oferit.

STRATEGIA CĂUTĂRII   
Am explorat Cochrane Library, MEDLINE și EMBASE, de la înființarea bazei 
de date până în ianuarie 2019, pentru a găsi sinteze sistematice ale studiilor 
controlate, randomizate, care au investigat eficiența paracetamolului față de 
placebo în ameliorarea durerii la adulți, folosind termenii "paracetamol" SAU 
"acetaminofen" ȘI "durere." În plus, am căutat ghiduri clinice actualizate, precum 
și înregistrările noastre privind publicațiile relevante și am examinat listele 
de referință ale studiilor găsite. În articolul de față ne bazăm, în principal, pe 
sintezele sistematice din baza de date Cochrane.

Paracetamo-
lul este eficient 
în cefalee și în 
colica acută 
renală, dar are 
efecte mai  
slabe decât 
cele ale altor 
analgezice
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tate dintr-un studiu clinic de mari dimensiuni 
(1 643 de pacienți). Sinteza nu a găsit studii care 
să-i fi evaluat utilizarea în cazul durerii lomba-
re cronice.6 

O sinteză sistematică a găsit dovezi slabe pri-
vitoare la efectul favorabil al unei singure doze 
de paracetamol în comparație cu placebo și un 
beneficiu suplimentar al paracetamolului în 
combinație cu AINS pentru ameliorarea dure-
rii în artrita reumatoidă.12

Cefaleea
O singură doză de paracetamol (1 000 mg) este 
eficientă pentru ameliorarea unei migrene acu-
te în două ore, conform unei sinteze sistematice 
Cochrane.13 Dovezile sunt de calitate slabă, iar 
efectul mai mic decât al altor analgezice folosite 
în mod obișnuit pentru migrenă. Paracetamolul 
poate fi o opțiune utilă la pacienții care nu pot 
tolera alte analgezice. 

Dovezi de bună calitate dintr-o sinteză 
Cochrane14 arată că paracetamolul este eficient 
pentru cefaleea de tip tensional, numărul de pa-
cienți necesar a fi tratați pentru a obține dispa-
riția durerii la două ore fiind de 22 (interval de 
încredere 95% între 15 și 40).

Altele
O singură doză de paracetamol a fost eficientă 
pentru a reduce durerea perineală după naște-
rea naturală la începutul perioadei postpartum, 
conform unei analize Cochrane.8 

Într-un studiu cu 152 de participanți, para-
cetamolul a fost eficient, comparativ cu place-
bo, și în durerea din colica renală acută, la 15 și 
30 de minute după administrarea medicamen-
tului, dar efectul lui a fost mai slab decât cel al 
diclofenacului în ceea ce privește reducerea du-
rerii.9

Cât este de sigur paracetamolul?

Paracetamolul este în general considerat un 
medicament sigur atunci când se administrează 
în doze adecvate și pentru perioade scurte de 
timp.2 Analizele sistematice raportează, per an-
samblu, rate de evenimente adverse similare în 
brațul cu paracetamol și în cel cu placebo (tabe-
lul suplimentar). Studiile respective au explorat, 
însă, numai folosirea de scurtă durată a para-
cetamolului, în unele cazuri o singură doză de 
medicament.

Dovezi recente arată riscuri crescute de spita-
lizare pentru perforație, ulcerație peptică și sân-
gerare la paracetamol >3 g/zi (risc relativ=1,20, 
interval de încredere 95% de la 1,03 la 1,40).10 
O creștere legată de răspunsul la doză a rate-
lor relative ale evenimentelor adverse cardio-

vasculare (incluzând infarctul miocardic con-
firmat sau probabil neletal, accidentul vascu-
lar neletal, boala coronariană cardiacă letală 
ori accidentul vascular letal) și ale celor gas-
trointestinale superioare (ulcere gastroduodena-
le și complicații ca hemoragiile digestive supe-
rioare) este menționată la pacienții cărora li s-a 
prescris paracetamol în comparație cu cei că-
rora nu li s-a prescris, într-o analiză sistemati-
că a studiilor observaționale (opt studii de co-
hortă, n=665 789, cu monitorizare între 2 și 
20 de ani).11 Dovezile privitoare la durata de 
utilizare în condiții de siguranță a paracetamo-
lului sunt incerte. Riscuri mai mari de eve-
nimente adverse cardiovasculare și gastroin-
testinale au fost asociate cu folosirea  ≥15 zile 
pe lună sau ≥22 de zile pe lună și cu ingestia 
≥15 tablete pe săptămână.15, 16 

Dovezile referitoare la aceste observații au o 
calitate slabă.11 În plus, studiile mari, observa-
ționale confirmă un profil favorabil al efectelor 
secundare ale paracetamolui în comparație cu 
AINS tradiționale la persoanele mai în vârstă 
care îl folosesc pentru tratarea afecțiunilor cu 
durere cronică7

Riscurile supradozei de paracetamol 
Supradoza accidentală de paracetamol nu este 
neobișnuită și poate duce la insuficiență he-
patică severă și deces. Într-un studiu scoțian 
(663 de pacienți în interval de 15 ani), 16,6% 
din totalul internărilor într-o unitate de trans-
plant hepatic au fost determinate de suprado-
za accidentală paracetamol.18 Lezarea ficatului 
poate fi produsă de ingestia a minimum cinci 
grame de paracetamol.19 Supradoza accidentală 
poate fi consecința unor doze de paracetamol 
suplimentare, repetate, supraterapeutice, pre-
cum și a dublării terapiei (de ex., ingestia de pa-
racetamol conținut în preparatele pentru răcea-
lă și gripă după ce a fost luată deja doza maxi-
mă de paracetamol pentru durere). Persoanele 
mai vârstnice, debilitate și cele cu greutatea 
mai mică de 50 kg au un risc mai mare dacă 
doza nu a fost ajustată corespunzător.20 În cazul 
utilizării paracetamolului peste dozele maxime 
recomandate, timp de peste trei luni, a fost ra-
portată "cefaleea provocată de excesul de me-
dicație," constând într-o durere de cap ce apare 
≥15 zile pe lună,21 însă nu se știe cât de frecvent 
se înregistrează. 

Cum este administrat şi monitorizat 
paracetamolul pentru tratamentul durerii?

Actualele ghiduri ale practicii clinice recoman-
dă folosirea regulată, cu durată limitată, a  pa-
racetamolului pentru tratamentul durerii acute 

Persoanele 
mai vârstnice, 
debilitate, 
și cele cu 
greutatea 
corporală sub 
50 kg au un 
risc mai mare 
dacă doza nu 
a fost ajustată 
corespunzător
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și cronice, nemaligne, cu intensitate de la ușoa-
ră până la moderată, cu excepția durerii de spa-
te și a unor tipuri de osteoartrită, cum ar fi cea 
a mâinii.22, 23 Date fiind dovezile despre sigu-
ranța și beneficiile sale, un tratament de pro-
bă cu paracetamol este rezonabil la pacienții cu 
durere acută ușoară ori moderată. Dovezile în 
sprijinul stabilirii poziționării lui în tratamentul 
durerii cronice sunt insuficiente, deși parace-
tamolul poate fi o alternativă la persoanele mai 
vârstnice care nu pot tolera alte analgezice sau 
la care este mai sigur decât AINS. 

Paracetamolul se administrează oral și poa-
te fi prescris fie singur, fie în combinație cu alte 
medicamente, de exemplu, un AINS sau un 
opiaceu. De obicei, doza recomandată la adulți 
este de 325 mg până la 1 000 mg la un inter-
val de patru ori șase ore, fără a depăși 1 000 mg 
pe doză pentru preparatele cu eliberare imedi-
ată sau 1 330 mg pe doză pentru cele cu elibe-
rare prelungită. Doza maximă zilnică este de 
4 000 mg,24 însă unele recomandări au redus-o 
recent la 3 000 mg/zi.25 

Informați pacienții în legătură cu riscurile su-
pradozei de paracetamol pentru a preveni auto-
medicația inadecvată. Luați în considerare re-
ducerea dozei la persoanele mai vârstnice, de-
bilitate și la pacienții subponderali. Nu există 
recomandări clare în privința ajustării doze-
lor,26, 27 astfel încât aceasta trebuie să se baze-
ze pe raționamentul clinic. Pot fi luate în consi-

derare dozele de până la 500 mg un interval de 
patru ori șase ore, fără a depăși doza totală de 
3 g pe zi.28 

Monitorizați pacienții, în special pe cei mai 
vârstnici, care au nevoie de paracetamol pen-
tru tratamentul afecțiunilor cronice dureroase, 
în vederea evenimentelor adverse gastrointesti-
nale superioare și cardiovasculare. În cazul lor 
poate fi necesară și monitorizarea periodică a 
testelor funcției hepatice.

Cum se compară paracetamolul cu alte 
medicamente pentru afecţiuni dureroase 
obişnuite?

Dovezile privind eficiența comparativă a pa-
racetamolului în osteoartrită sunt contradicto-
rii. O meta-analiză de rețea recentă (56 de stu-
dii controlate, randomizate, cu 22 128 de par-
ticipanți) sugerează că paracetamolul a fost cel 
mai puțin eficient în tratamentul osteoartritei 
genunchiului și/sau șoldului în comparație cu 
celecoxib (un AINS selectiv de tip COX-2) și 
cu combinația de glucozamină și condroitină.29 
O altă analiză (29 de studii) a arătat că para-
cetamolul a avut o eficacitate similară cu cea a 
AINS în tratamentul osteoartritei.30 

O analiză sistematică (șapte studii controla-
te randomizate, cu 2 421 de participanți) a ară-
tat că ibuprofenul (un AINS) este superior pa-
racetamolului în cazul durerii asociate cu ex-

SFATURI PENTRU PACIENȚI 
• Paracetamolul este disponibil sub 

forma câtorva preparate și este folosit 
frecvent pentru ameliorarea pe termen 
scurt a durerilor articulare, de spate, 
de dinți, maxilare și cap. 

• Medicamentul oferă doar o amelio-
rare minimă a durerii în osteoartrita 
genunchiului sau a șoldului pe termen 
scurt (sub 12 săptămâni) și nu aduce 
nicio îmbunătățire în cazul durerii 
lombare acute. Nu există nicio dovadă 
în sprijinul utilizării lui regulate pe 
termen lung în aceste afecțiuni. 

• În cazul acestor afecțiuni, consul-
tați-vă cu medicul curant pentru 
a decide în privința unui plan de 
management adecvat, incluzând 
paracetamolul și alte medicamente 
pentru durere, exercițiile fizice și 
terapiile alternative. 

• Paracetamolul este eficient în amelio-
rarea durerii din migrena acută și a durerilor de cap în interval de două ore. 

• Folosirea prelungită a paracetamolului în doze mari sau în exces poate mări riscul de afectare hepatică ori de evenimente cardiovasculare. Nu 
depășiți doza maximă zilnică de 4 000 mg! 

• Dacă folosiți regulat paracetamolul pentru durere, evitați preparatele pentru răceală și gripă care conțin paracetamol, întrucât este ușor de 
supradozat accidental. 

• Supradoza de paracetamol este periculoasă, greu de tratat și poate fi fatală. 
• Dacă utilizați paracetamol regulat o perioadă mai lungă pentru durere cronică, urmăriți cu atenție efectele secundare ca oboseala, durerea 

abdominală ori durerea specifică sub coaste, anemia și senzația de sufocare. Semnalați toate aceste simptome medicului curant – e posibil să 
vă recomande periodic analize de sânge pentru a urmări funcția ficatului.

APLICAREA 
EDUCAȚIEI ÎN 
PRACTICĂ

• Cum ați discuta 
despre riscuri și 
beneficii atunci 
când prescrieți 
paracetamol 
pentru 
ameliorarea 
durerii? 

• În ce situații este 
mai probabilă 
supradozarea 
paracetamolului? 

• Cum ați modifica 
dozarea la 
persoanele 
mai vârstnice 
debilitate și la 
cele cu greutatea 
corporală sub 
50 kg?
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Când am ajuns la secția de urgențe aveam mișcări necoordo-
nate, îmi păstram cu greu echilibrul și nu puteam vorbi clar. 
În ultima săptămână aveam dificultăți tot mai mari când tas-
tam și dintr-o dată n-am mai fost în stare să merg fără să mă 
împiedic. Inițial am atribuit aceste simptome oboselii, dar 
când am început să nu mai pot vorbi clar, mi-a fost teamă că 
lucrurile ar putea fi cu mult mai grave. După numeroase teste 
și examinări, cadrele medicale nu au putut găsi o cauză fizică 
simptomelor mele. Mi s-a pus un diagnostic de tulburare ne-
urologică funcțională și mi s-a spus că era probabil provocată 
de stres și s-ar putea rezolva prin odihnă suficientă.

Diagnosticul mi-a creat o senzație de confuzie și de neîn-
credere. Nu puteam înțelege cum era posibil ca simptome-

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Recunoașterea incertitudinilor cu privire la un diagnostic sau la 
tratament poate fi încurajatoare pentru pacienți 

• Simpla confirmare a simptomelor pacienților îi poate ajuta să 
simtă că au mai mult control și că sunt sprijiniți

• Incertitudinea este cel mai bine comunicată prin recunoașterea ei 
și prin discuția deschisă cu pacienții

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ

• Cum ați putea comunica cel mai bine orice incertitudine legată de un diagnostic? 
• În cazul acestui pacient, confirmarea simptomelor pe care le avea l-a ajutat să se 

simtă sprijinit. În ce alte moduri credeți că ați mai putea ajuta pacienții să facă 
față incertitudinilor legate de diagnostic ori de evoluția bolii? 

• Ce asigurări ați putea da pacienților dacă diagnosticul sau evoluția lor sunt incerte?

tracția chirurgicală a molarului "de minte".31 
Paracetamolul pare să aibă o eficacitate simi-
lară cu cea a AINS în tratamentul durerii de 
cap32 (analiza sistematică a șase studii controla-
te, randomizate, cu 2 162 de participanți) și cu 
cea a AINS și a opiaceelor în tratamentul colicii 
renale (analiza sistematică a 36 de studii contro-
late, randomizate, cu 4 887 de participanți).33

Evoluția cazului 
Medicul generalist a informat pacientul că folo-
sirea pe termen scurt a paracetamolului ca tra-
tament unic poate oferi un mic beneficiu, dar e 
posibil să nu rezolve complet exacerbarea dure-
rii. De aceea, i-a sugerat pacientului să încerce 
paracetamolul combinat cu un preparat AINS 

topic sau cu aplicare de căldură dacă durerea nu 
se ameliorează. Doctorul i-a explicat cât de im-
portantăeste menținerea unei greutăți sănătoa-
se și a activității fizice în cadrul managementu-
lui pe termen lung al osteoartritei.34 Pacientul 
a afirmat că ar dori să înceapă un program de 
exerciții după ce va trece exacerbarea dureroa-
să, așa că medicul i-a dat o trimitere la un fizio-
terapeut comunitar pentru a-i stabili un pro-
gram de exerciții potrivit.

Conflicte de interese: niciunul de declarat.

THERAPEUTICS 
Paracetamol for pain in adults
A se cita: BMJ 2019;367:l6693  

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.6693

CE GÂNDEŞTE PACIENTUL DUMNEAVOASTRĂ

Este în regulă să-mi spuneţi că nu ştiţi
Mark Wong povestește ce efect încurajator au avut pentru el, în perioada în care s-a confruntat 
cu un diagnostic dificil, sinceritatea și onestitatea cadrelor medicale în legătură cu propriile lor 
incertitudini 
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le fizice cu care mă confruntam să 
fie provocate numai de stres. M-am 
străduit să accept că nu exista o altă 
cauză. Deși aveam un diagnostic, 
eram în continuare îngrijorat, fiind-
că nu știam cum mi-aș putea reveni. 
Starea mi se înrăutățea de la o zi la 
alta. Am ajuns la pat și mi-am pier-
dut aproape complet independen-
ța. Am început să mă întreb dacă 
mă voi mai face bine vreodată. Mă 
simțeam captiv și trădat de propriul 
meu corp, iar vechea mea viață pă-
rea foarte îndepărtată.

Încredere în mijlocul  
incertitudinii 
Neavând în perspectivă nicio posi-
bilitate de recuperare, am fost tri-
mis la un alt spital pentru o a doua 
opinie. Medicii de acolo au avut du-
bii că simptomele mele reflectau 
o tulburare funcțională și au recu-
noscut deschis că aveau incertitu-
dini în privința diagnosticului real. 
M-au asigurat că vor face tot ce le 
stă în putință ca să investigheze cau-

za simptomelor mele și că voi primi 
tratamentul medical adecvat. 

Deși nu eram mai aproape de un 
diagnostic, am avut în sfârșit im-
presia că simptomele mele erau lu-
ate în serios. M-a încurajat faptul 
că o echipă de medici era alături de 
mine în lupta cu o boală necunos-
cută și pentru prima oară nu m-am 
mai simțit singur în fața acestei in-
certitudini. Am început să cred că 
s-ar putea găsi o soluție.

Am simțit că sunt mai puternic
În această perioadă, cel mai încura-
jator a fost faptul că personalul me-
dical comunica deschis cu mine. 
Discutau și îmi explicau simptomele 
și boala mea într-un fel pe care îl în-
țelegeam, astfel încât simțeam că fac 
parte din conversație. Culmea, mă 
liniștea faptul că își recunoșteau pro-
priile incertitudini cu privire la dia-
gnostic. Și disponibilitatea lor de a-și 
împărtăși cunoștințele limitate mă 
ajuta să cred că doreau cu adevărat 
să afle ce se întâmplă. Am analizat 

raționamentele din spatele diagnos-
ticelor posibile. Mă includeau în dis-
cuțiile despre posibilele opțiuni de 
tratament. Comunicarea deschisă 
m-a ajutat să suport lipsa controlului 
și neputința pe care le simțeam de 
când apăruseră simptomele. 

În cele din urmă, medicii au sus-
pectat că aveam o infecție virală, 
care a fost tratată ulterior cu succes. 
Privind retrospectiv, mi-a fost mai 
greu să fac față incertitudinii decât 
severității simptomelor. Nu aveam 
neapărat nevoie de un răspuns de-
finitiv – simpla confirmare a simp-
tomelor și a impactului pe care îl 
aveau asupra mea era destul de în-
curajatoare. Medicii m-au făcut să 
înțeleg că, deși poate nu aveau me-
reu răspunsuri, făceau tot ce le stă-
tea în putință ca să mă ajute.
Conflicte de interese: Niciunul de declarat. 

WHAT YOUR PATIENT IS THINKING
Telling me you don’t know is ok  
A se cita: BMJ 2020;368:l6803

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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Uneori, devierea de la carieră pe un traseu 
mai pitoresc te poate ajuta să îți reamintești de 
ce meseria de medic este atât de bună, spu-
ne Lucy Gossage, doctor specialist oncolog la 
Nottingham University Hospitals NHS Trust. 
Este în același timp o practicantă de succes a 
triatlonului, care a câștigat de-a lungul carierei 
mai multe campionate Ironman. 

Implicarea în triatlon a început ca o simplă pro-
vocare, dar a avut ulterior un impact semnifica-
tiv asupra stării ei de sănătate. "Am participat la 
primul triatlon ca să înfrunt situația în care mă 
aflam, după încheierea unei relații îndelunga-
te," explică ea. "La momentul respectiv aș fi râs 
de ideea de a concura ca profesionistă, dar m-am 
descurcat mai bine decât m-aș fi așteptat." 

Gossage a lucrat ca medic rezident oncolog cu 
normă întreagă până în 2009, când s-a mutat la 
Cambridge pentru a începe un doctorat. La în-
ceput, adaptarea i s-a părut grea, ceea ce a mo-
tivat-o să se antreneze mai serios pentru concur-
suri. "În primul an mi-a fost realmente foarte greu 
fără pacienți. Nu aveam nicio satisfacție în mun-
că și mă simțeam lipsită de sprijin. Așa că am în-
ceput să mă antrenez ceva mai serios decât prin 
simplele exerciții," explică ea. 

În cele din urmă, toate acestea au ajutat-o să 
devină o atletă profesionistă: "Pe măsură ce avan-

sam în studiile mele, îmi îmbunătățeam și per-
formanța în triatlon. Cam pe la jumătatea doc-
toratului mi-am obținut licența de profesionist 
– și-atunci mi-am zis că trebuia să iau o decizie 
fermă," spune Gossage. "La sfârșitul anului 2011 
am trecut pe normă parțială la doctorat [60%] și 
am continuat cursele la nivel profesionist. După 
terminarea studiilor, în 2014, am luat o pauză de 
doi ani și jumătate pentru a mă dedica triatlonu-
lui profesionist."

Gossage recunoaște că a avut șansa de a putea 
alege această cale. "Când lucrezi în oncologie îți 
dai seama că viața e scurtă și că orice prilej ți se 
ivește o singură dată," spune ea. "Am avut noroc 
că decanatul m-a sprijinit și mi-a permis să-mi în-
trerup temporar activitatea." 

DE CE... fac triatlon  
Specialista în cancer Lucy Gossage îi explică lui Adrian O’Dowd de ce pauza luată de 
la munca în clinică pentru a deveni atlet profesionist de triatlon a făcut-o să fie un 
medic mai bun

CARIERE

CUM�SĂ�FACEŢI SCHIMBAREA
• Să nu-ți fie teamă să ceri o jumătate 

de normă și să încerci ceva nou! 
• Acceptă că este impor tant să ai o 

viață personală în afara muncii! 
• Clarifică-ți ce anume vrei în viață și nu 

te teme să-ți concretizezi decizia! 
• Să nu-ți fie frică de eșec! 
• Amintește-ți că nu e nicio grabă să devii 

medic consultant!
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A avut foarte mult succes ca sportiv de triatlon cu nor-
mă întreagă, obținând 12 victorii în cursele Ironman, cla-
sându-se de două ori între primii 10 la campionatul mon-
dial Ironman și primind numeroase distincții, inclusiv 
de două ori titlul de sportivul anului la triatlon în cadrul 
competiției de elită pe distanță lungă British Triathlon. 
"De pe urma practicării triatlonului am câștigat mai mul-
ți bani decât aș fi reușit ca medic, așa că nu a fost doar un 
hobby," a spus ea. 

Pentru ea, însă, nu a fost niciodată o carieră pe termen 
lung. "Întotdeauna am intenționat să mă întorc la medi-
cină," spune Gossage. "Ca atlet cu normă întreagă, că-
lătorești prin toată lumea, iar zilele bune sunt incredibi-
le. Dar e plictistor și obositor să te antrenezi permanent 
câte cinci-șase ore pe zi. De asemenea, simțeam că e un 
scop foarte egosit – singurul tău obiectiv este să devii mai 
rapid. E cu totul altceva decât să fii medic; mi-a plăcut 
enorm, dar a fost doar o pauză în viața mea." 

De când și-a reluat activitatea clinică, în 2016, Gossage 
a continuat să concureze, dar acesta va fi ultimul ei an de 
curse profesioniste. "Acum lucrez trei zile pe săptămâ-
nă fiindcă am nevoie de timp pentru alte lucruri, cum ar 
fi consilierea și inițiativa mea caritabilă 5K Your Way, 
Move Against Cancer," spune ea (www.5kyourway.org). 

Fundația, înființată anul trecut de Gossage, în cadrul 
unui parteneriat, încurajează persoanele afectate de can-
cer și pe cei care lucrează în serviciile de oncologie să se 
plimbe, să alerge, să se distreze sau să facă voluntariat la 
un eveniment de alergat local în ultima sâmbătă a fiecărei 
luni. "Am fondat-o împreună cu Gemma Hillier-Moses, 
care a avut cancer la 24 de ani," explică Gossage. "Am 
început în Nottingham, dar ideea s-a dezvoltat și acum 
avem peste 50 de grupuri în toată țara."

Pasiunea pentru triatlon pare să-i fi inspirat pe unii din-
tre colegii lui Gossage, ca profesorul de oncologie din 
Nottingham, care a participat recent la primul lui triatlon. 
"5K Your Way a avut efectul de a inspira o parte din per-
sonal să înceapă să alerge, dar primesc și mesaje prin rețe-
lele sociale de la medici rezidenți care sunt interesați și de 
modul în care îmi păstrez echilibrul între viața profesiona-
lă și cea personală," spune ea. 

"Cred sincer că, luând o pauză pentru triatlon, am deve-
nit un medic mai bun, nu în ultimul rând pentru că am în-
vățat să îmi clarific ceea ce vreau în viață."

Adrian O’Dowd, Londra 

CAREERS
WHY I . . . do triathlons   
A se cita: BMJ 2020;368:l6891

Tamsin�
Greenwell  
Medicul urolog consultant îi 
povestește lui Helen Jones 
cum a renunțat la planul ei de 
a construi diguri, alegând o 
specialitate care îi oferă multă 
variație
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Tamsin Greenwell, medic urolog consultant și profesor 
asociat onorific la University College din Londra, avea de 
gând, inițial, să studieze ingineria civilă. 

"Vroiam să construiesc diguri," spune ea. "Dar când 
am luat o pauză de un an și m-am împrietenit cu niște 
studenți de la medicină, mi-am dat seama că ceea ce 

făceau ei era centrat pe oameni, stimulant intelectual, 
provocator, și mi se potrivea mult mai bine." 

Urologii mi s-au părut extraordinari. Erau atât 
de amabili și accesibili – și, la fel de important, 
păreau fericiți
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Greenwell a studiat medicina la Manchester University, 
pe care a ales-o "pentru că era cea mai mare facultate 
de profil din Marea Britanie, oferind o diversitate 
semnificativă", dar și "datorită excelentei scene muzicale a 
orașului." 

A urmat mutarea în Sheffield pentru pregătirea în 
cercetare și specialitate și apoi, în final, la Londra. "Soțul 
meu este chirurg ortoped de coloană și am simțit că 
Londra ne va oferi cele mai bune posibilități de a lucra 
undeva fără a mai fi la sute de mile distanță unul de altul," 
a spus ea. 

Inițial, Greenwell a avut în vedere specializarea în 
oncologia ginecologică, dar când a lucrat în servicii de 
urologie la domiciliu, la Salford Royal Infirmary, a fost 
atrasă de această specialitate. 

"Urologii mi s-au părut extraordinari. Erau atât de 
amabili și accesibili – și, la fel de important, păreau 
fericiți," explică ea. 

"Am constatat că și pacienții, și munca lor erau 
realmente interesante." 

În funcția ei actuală, fiecare zi este diferită. "Am o zi 
întreagă de activitate în ambulatoriu și două zile în sala de 
operație, precum și întâlniri de echipe multidisciplinare și 
sarcini administrative," spune Greenwell. 

"Cel mai mult îmi plac zilele în sala de operație 
– examinarea pacienților în prealabil, intervențiile 
chirurgicale, instruirea rezidenților în timpul operațiilor, 
discuțiile ulterioare cu pacienții. Este întotdeauna 
interesant, niciodată plictisitor și, uneori, e formidabil." 

Greenwell combină rolul de medic consultant cu 
cel de profesor și a fost îndrumătoare de urologie 
la Royal College of Surgeons (Colegiul Regal al 
Chirurgilor) și director de educație la British Association 
of Urological Surgeons (Asociația Britanică a Chirurgilor 
Urologi). 

"Trebuie să ne asigurăm că putem optimiza practica și 
aptitudinile rezidenților în perioada lor scurtă de pregătire 
și în viața lor profesională supraîncărcată, acordându-le în 
același timp ajutorul și sprijinul de care au nevoie," spune 
ea. 

Și adaugă: "La facultatea de medicină, studenții nu 
sunt pregătiți suficient în urologie, iar mulți rezidenți 
nu o consideră o opțiune în carieră. O recomand 
din toată inima, ca fiind o combinație excelentă 
de chirurgie endoscopică, deschisă și robotică. Nu 
sunt atât de multe urgențe urologice, așa că nopțile nu 
sunt la fel de aglomerate ca în alte specialități și oferă un 
echilibru rezonabil între activitatea profesională și viața 
persoanlă." 

Greenwell reușește să își armonizeze îndatoririle de 
serviciu cu cele ale vieții de familie și cu un program de 
exerciții. "E important pentru mine să rămân în formă și 
să fiu mobilă, ca să am mereu randament în activitatea 
mea," afirmă ea. 

Tamsil are și o mare pasiune pentru pantofi, având 
peste 100 de perechi. "Nu sunt sigură că a colecționa 
pantofi este în mod oficial un hobby, dar poate că ar 
trebui să fie," mai spune ea.

Helen Jones, Londra

ROLE MODEL 
Tamsin Greenwell       

A se cita: BMJ 2020;368:l7079

Traducere: Dr. Roxana }ucra

NOMINALIZATĂ�DE�RACHEL�BARRATT��

În timpul carierei sale, Tamsin Greenwell a creat o unitate de 
specialiști care oferă opțiuni chirurgicale pentru afecțiuni 
rare, incluzând fistulele uretrovaginale, stricturile uretrale și 
diverti culoza uretrală. Astfel, le-a fost asigurat pacienților cu 
probleme neobișnuite accesul la proceduri, efectuate într-o 
unitate de mare volum, ceea ce le-a îmbunătățit vizibil calitatea 
vieții. 

Inerent, un atare tip de servicii poate prezenta dificultăți, 
dar devotamentul doamnei Greenwell pentru permanenta lor 
îmbunătățire asigură rezolvarea problemelor, ajutând unitatea 
să fie tot mai performantă de la an la an. 

Pe lângă aptitudinile clinice și chirurgicale, este intens 
preocupată de pregătirea viitorilor urologi. Găsește timp să 
prezinte și să scrie lucrări de cercetare, precum și să contribuie 
la întâlnirile naționale și internaționale. Este o vorbitoare 
convingătoare și pare a fi genul de persoană care câștigă orice 
dezbatere. 

În activitatea de zi cu zi combină profesionalismul cu o doză 
substanțială de umor. Deontologia ei profesională și dăruirea 
față de îmbunătățirea serviciilor de urologie pentru femei și 
urologie funcțională pentru pacienții din NHS sunt cu adevărat 
motivante.

Rachel Barratt este medic rezident în urologie la University College 
Hospital 
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Din: Tedros Adhanom Ghebreyesus. Asistență 
medicală pentru toți: o pot realiza toate țările.  
The BMJRo 2020;3:107-109.

1. Tedros Adhanom Ghebreyesus este noul director general al 
OMS. Obiectivul său major, încă din etapa în care era ministrul 
sănătății din Etiopia, a fost realizarea asigurării medicale cu 
caracter universal (UHC), prin câteva mijloace:
A. Asistență medicală primară puternică, de calitate
B. Reducerea numărului de unități medicale
C. Creșterea numărului de femei pentru a deveni cadre medicale
D. Înființarea de noi facultăți de medicină
E. Obținerea unui angajament politic puternic

Din: Kate Womersley, Katherine Ripullone. Cum facem 
feedback-ul util pentru medicii stagiari?  
The BMJRo 2020;3:116-117.

2. Feedback-ul cu scor multiplu efectuat de alți medici, 
asistenți, personal de secție și studenți furnizează aprecieri 
despre competența, abordarea profesională și aptitudinile de 
muncă în echipă ale medicului stagiar. Teoretic, feedback-ul ar 
trebui să fie stimulativ, dar din punct de vedere practic:
A. Nu există nicio dovadă că ar duce la îmbunătățirea performanței
B. Feedback-ul lipsit de tact (punitiv) duce la creșterea performanței
C. Este întotdeauna obiectiv
D. Este predispus la părtinire involuntară
E. Penalizează anumite grupuri defavorizate (femeile, minoritățile 
etnice etc.)

Din: Rohan Anand și colab. Aurul nebunului? De ce 
studiile în regim orb nu sunt întotdeauna cele mai 
bune. The BMJRo 2020;3:123-126.

3. Studiile clinice efectuate prin procedeul orb:
A. Se utilizează rareori în cercetarea eficienței unui agent terapeutic
B. Sunt considerate standardul de aur al cercetării clinice
C. Sunt supuse foarte frecvent erorilor sistematice, ceea ce le poate 
afecta integritatea
D. Se bazează pe faptul că informațiile privitoare la intervenția 
primită de un anumit participant la studiu nu influențează 
raționamentul participanților sau pe cel al investigatorilor
E. Pot duce la creșterea încrederii în rezultatele studiului

Din: Robin Ferner, Patricia McGettigan. Pacientul care 
semnalează o alergie la un medicament.  
The BMJRo 2020;3:128-132.

4. Reacțiile imunologice cutanate la medicamente pot fi 
mediate de IgE, ușoare mediate de celulele T sau severe mediate 
de celulele T (SCAR). Prima categorie se caracterizează prin:
A. Vezicule, pustule sau pierdere de piele
B. Mucoasele pot fi afectate
C. În anafilaxie poate fi constatată afectarea unor organe
D. Urticarie, prurit
E. Reexpunerea este întotdeauna însoțită de riscuri

5. Reacțiile adverse potențial severe la medicamente se pot 
produce prin mecanisme farmacologice sau imunologice. Din 
prima categorie de reacții fac parte:
A. Sincopa prin torsada vârfurilor la antipsihotice de generație mai 
nouă
B. Bronhoconstricția cu wheezing la beta-blocante

C. Afectarea toxică a ficatului la paracetamol
D. Alterarea renală prin necroză tubulointerstițială la IPP
E. Urticaria produsă de medicamente

6. NICE recomandă trimiterea pacientului la un serviciu de 
specialitate dacă:
A. Pacientul a suferit o reacție suspectă de anafilaxie
B. Pacientul a suferit o reacție adversă cutanată mediată imun 
severă (necroliza epidermică toxică)
C. Pacientul are un simplu istoric familial pentru reacții adverse
D. Un medicament a generat o reacție severă, alta decât anafilaxia, 
iar medicamentul este necesar pentru tratamentul pacientului
E. S-a înregistrat orice reacție imunologică, în afara unei "erupții 
medicamentoase" ușoare

7. Creșterile rapide ale concentrațiilor serice ale unor 
medicamente pot provoca degranularea mastocitelor cu 
eliberare de histamină. În aceste cazuri, reacția adversă 
medicamentoasă se poate manifesta prin:
A. Tuse productivă, cu expectorație mucopurulentă abundentă
B. Congestia (înroșirea) feței
C. Hipertensiune arterială
D. Wheezing
E. Absența reapariției reacției dacă perfuzia este administrată lent, 
după ce reacția a dispărut la oprirea perfuziei

Din: John W Orchard. Există loc pentru 
injecțiile intraarticulare cu corticosteroizi 
în tratamentul osteoartritei genunchiului? 
The BMJRo 2020;3:133-135.

8. Osteoartrita genunchiului poate beneficia frecvent și de alte 
mijloace de tratament, în afara injecțiilor intraarticulare cu 
corticosteroizi:
A. Exerciții de dificultate moderată
B. Scădere din greutate
C. Administrarea de opiacee
D. Artroscopia terapeutică
E. Înlocuirea articulației genunchiului

Din: Bruno T Saragiotto, Christina Abdel Shaheed,  
Chris G Maher. Paracetamolul pentru durere la adulți. 
The BMJRo 2020;3:135-139.

9. Un tratament de probă cu paracetamol este considerat rezonabil 
pentru pacienții care prezintă:
A. Durere osteoarticulară cronică, prelungită, severă
B. Migrenă ușoară
C. Cefalee moderată
D. Colică renală
E. Durere perineală postpartum ușoară

10. Supradozele de paracetamol au un risc mai mare de a 
produce reacții adverse severe (ex., hepatită acută toxică și 
insuficiență hepatică) la unele dintre următoarele categorii de 
pacienți:
A. Obezitate moderată/severă
B. Femei, postpartum
C. Vârstnici
D. Debilitați
E. Cu greutate mai mică de 50 kg
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