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Înainte de profilarea unor so
luții viabile sunt necesare, ade
sea, mai multe cicluri de testa
re. Susținerea îmbunătățirilor 
necesită timp și efort, fiind ușor 
să te descurajezi dacă fie cabi
netele, fie persoanele implicate 
preiau un număr prea mare de 
proiecte, pe care nu reușesc să 
le finalizeze. Este tentant să se 
acorde prioritate domeniilor ce 
afectează veniturile cabinetului 
sau care sunt pe placul autorită
ților de reglementare, în deza
vantajul proiectelor care con
tează mai mult pentru pacienți 
și pentru personalul medical. 

Schimbări progresive
Îngrijirile de bună calitate se 
dezvoltă atunci când cultura or
ganizațională stimulează curio
zitatea, experimentele și cicluri
le schimbărilor mici, continue, 
în special dacă modificările 

în această lună
EDITORIAL

Să�acordăm�prioritate�îmbunătăţirii�calităţii!
Îmbunătățirea calității în asistența primară este un sport de echipă, jucat cel mai bine 
de autorii schimbărilor

Suntem inundați de informa
ții în aproape fiecare aspect al 
vieții noastre. Nu face excep
ție nici viața profesională a me
dicilor din asistența primară ori 
cea a șefilor acestora. În 1964, 
Bertram Gross, profesor de ști
ințe politice la Hunter College 
din New York, a definit con
ceptul excesului de informa
ții astfel:

"Excesul de informații apare 
atunci când introducerea lor în-
tr-un sistem depășește capacitatea 
de procesare a acestuia. Factorii 
de decizie au o abilitate de prelu-
crare cognitivă destul de limitată. 
În consecință, excesul de informa-
ții va conduce, probabil, la o re-
ducere a calității deciziilor."1

O multitudine de organiza
ții evaluează și compară calita
tea îngrijirilor pe care le acor
dăm și apoi ne comunică re
zultatele obținute. În Anglia, 
doctorii din asistența primară 
își pot compara scorurile expe
rienței cu pacienții cu cele ale 
colegilor care lucrează în ca
binetele învecinate, prin inter
mediul Sondajului National 
al medicilor generaliști refe
ritor la pacienți.2 Ei pot ve
dea cât de bine își realizează 
obiectivele de screening pe re
țelele de sănătate publică și își 
pot compara prescrierile pe 
openprescribing.net.4

Organizațiile de autorizare a 
serviciilor de îngrijire le trimit 
cabinetelor medicale datele re
feritoare la comportament, la 
ratele internărilor neplanificate 
sau la cât de mult apelează pa
cienții lor la secțiile de urgen
țe. Unele aspecte ale activității 
pot afecta veniturile cabinete
lor prin plata în funcție de per
formanță,5 incluzând obiective
le de tratament și control al pa
cienților cu afecțiuni de lungă 
durată. Factorii de reglementa
re utilizează o mare parte a in
formațiilor obținute pentru a 
orienta deciziile privitoare la 
serviciile furnizate.6

De unde să începem?
În condițiile în care atât de 
multe domenii ar avea nevoie 
de îmbunătățiri, alegerea celor 
prioritare poate părea o misiu
ne imposibilă.

Îngrijirile de 
bună calitate 
se dezvoltă 
atunci când 
cultura orga-
nizațională 
stimulează 
curiozitatea 
și ciclurile 
schimbărilor 
mici,  
continue

S
PL
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sunt concepute și dirijate de că
tre furnizorii asistenței medica
le, întro deplină colaborare cu 
pacienții.7

Îmbunătățirea calității este un 
sport de echipă, jucat cel mai 
bine atunci când schimbările 
sunt introduse de către dețină
torii echipei. Proiectele au cel 
mai mare succes atunci când 
prioritățile sunt stabilite la nivel 
local, cu excepția cazurilor în 
care fie compararea externă a 
datelor indică probleme legate 
de siguranța pacienților sau de 
calitatea îngrijirilor, fie viabili
tatea cabinetului medical este 
afectată de demersurile neper
formante ce vizează realizarea 
obiectivelor financiare.

Medicii din asistența primară 
au un rol important în îmbună
tățirea calității. Ei trebuie să cu
noască datele referitoare la acti
vitatea cabinetului și să găseas
că modalități de a o prezenta 
echipei și pacienților întro ma
nieră relevantă – de exemplu, 
luând în calcul variațiile demo
grafice ale cabinetului și ale ci
frei de afaceri.

Creșterea volumului de mun
că în sectorul de asistență pri
mară fără o augmentare cores
punzătoare a finanțării limi
tează timpul disponibil pentru 
dezvoltarea și îmbunătățirea 
cabinetelor.8 Deși au existat câ
teva tentative de a rectifica si
tuația, până când efectele vor fi 
simțite în prima linie, cabinete
le trebuie să acorde prioritate 
îmbunătățirilor axate pe efici
entizarea activității.

Aceasta concordă cu pro
gramul NHS de îmbunătă
țiri sustenabile, "Timp pentru 
Îngrijire".9 Feedbackul partici
panților la program sugerează 
că acesta a îmbunătățit satisfac
ția în muncă și lucrul în echipă, 
stabilind, totodată, metode de 
ridicare a calității elementare, 
pe care cabinetele le pot adap
ta și în cazul altor aspecte ale 
îngrijirilor, precum rezultatele 
și accesul pacienților.

Îmbunătățirile nu vor avea 
loc decât dacă oamenii acțio
nează. În multe locuri de mun
că, incluzând unitățile de asis
tență medicală, a fost recunos

cut faptul că este important "să 
se înceapă cu întrebarea de 
ce".10 Dacă sunt pe deplin con
știenți de ce anume fac ceea ce 
fac, cei care lucrează întrun ca
binet medical vor sesiza situați
ile când nu reușesc să dea ran
damentul la care se așteaptă. 
Astfel pot fi stabilite priorități 
ale procesului de îmbunătăți
re pliate pe valorile, viziunea și 
obiectivul echipei și organiza
ției.

Folosind prioritățile respecti
ve pentru a crea teme substan
țiale în timp, se va obține un 
plan de îmbunătățiri coerent și 
relevant, ce poate fi înțeles și 
îndeplinit de către oricine.

Joanna Bircher,  
director medical,  
Greater Manchester  
GP Excellence Programme      
joanna.bircher@nhs.net

EDITORIAL
Prioritising quality improvement

A se cita: BMJ 2019;367:l6594  
Gāsiţi versiunea completā, cu bibliografie, 
la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6594 

EDITORIAL

Comunicarea�rezultatelor�cercetării� 
către�participanţi
Difuzarea rezultatelor trebuie să devină obiectivul implicit al oricărei cercetări 

Rezultatele studiilor clinice tre
buie difuzate către cei care au 
luat parte la ele. Este un gest 
de politețe elementară și un 
imperativ etic. Declarația de 
la Helsinki a World Medical 
Association (Asociația Medicală 
Mondială) insistă că "toți subiec
ții cercetării medicale trebuie să 
aibă opțiunea de a fi informați 
cu privire la concluziile genera
le și la rezultatele studiului."1

Subiecții cercetării contribu
ie la binele societății și se expun 
riscului de apariție a unor efec
te nocive. Ei au dreptul să afle 
caare sunt concluziile cercetării. 
Este un aspect important în spe
cial pentru cei direct interesați 
de rezultate, a căror cunoaștere 
le poate crea sentimentul că stă
pânesc situația.

Feedbackul către participanți 
este o componentă a discipli

nei transparenței care îi ajută pe 
cercetători să rămână onești și 
responsabili, în cadrul mai larg 
al datoriei oamenilor de știin
ță de ași comunica rezultatele 
activității și de a le prezenta în
tro manieră accesibilă populați
ei. Astfel, implicarea pacienților 
și a publicului poate deveni o 
componentă esențială a cercetă
rii medicale, în concordanță cu 
o binevenită concentrare a aten
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ției asupra elaborării unor rezu
mate pe înțelesul tuturor, ce vor 
deveni în curând obligatorii ca 
urmare a prevederilor directivei 
UE pentru studiile clinice.2

Niciun stimulent
Întrun atare context, rezulta
tele unui recent sondaj în rân
dul autorilor de studii efectuat 
de colegii lui Schroterand sunt 
dezamăgitoare.3 Mai puțin de 
jumătate dintre cei care au răs
puns își prezentaseră (ori plani
ficaseră să prezinte) participan
ților rezultatele studiului clinic. 
Proporția a fost similară în pri
vința comunicării rezultatelor 
către comunitățile de pacienți 
relevante. Cum ar putea fi ex
plicată situația?

Un răspuns cert este că nu se 
fac aproape deloc presiuni asu
pra cercetătorilor să difuzeze re
zultatele pacienților și partici
panților. Finanțatorii, factorii de 
reglementare, universitățile și 
comitetele de etică au solicitat 
(sau finanțat) doar rareori astfel 
de raportări.

Întro lume în care transpa
rența este o prioritate acceptată 
pe scară largă, o astfel de expli
cație poate părea surprinzătoa
re. Este adesea perceput faptul 
că, odată publicată, o lucrare ști
ințifică are, automat, atributele 
transparenței. Chiar dacă rezul
tatele aparțin domeniului public, 
nu înseamnă însă neapărat că 
oamenii le cunosc, le pot găsi, 
au acces la ele sau le înțeleg.

Nicio scuză
Întrun context în care nu sunt 
impuse măsuri ferme, se tot 
adună justificări ale lipsei de ac
țiune. La întrebarea referitoa
re la barierele în calea difuzării, 
unii dintre participanții la son
daj au răspuns că oamenii nu 
sunt interesați de rezultatele stu
diilor, pe care nu lear înțelege, 
ba chiar sar putea să le inter
preteze greșit.

Obiecții similare au fost aduse 
în trecut la inițiativa de ai lăsa 
pe pacienți săși acceseze dosa

rele medicale. Aceste răspun
suri scot în evidență supoziții 
neverificate și o atitudine la li
mita condescendenței. Ca și în 
cazul accesului la dosarele me
dicale, faptul că nu apar solici
tări din partea pacienților este 
interpretat ca o lipsă de interes, 
deși poate la fel de bine să ara
te că oamenii "nu știu ceea ce 
nu știu."

Cercetarea medicală com
plexă poate fi greu de expli
cat. Rezultatele unui studiu pot 
avea un impact emoțional sub
stanțial, fie spulberând aspirații 
personale, fie dimpotrivă, dând 
neintenționat speranțe false. 
Întrun context mai larg, rezul
tatele ar putea fi denaturate, în 
special în rețelele de socializare. 
Toate constituie motive de în
grijorare îndreptățite, ce nu jus
tifică, însă, evitarea comunicării, 
ci mai degrabă susțin realizarea 
ei întro manieră optimă.

Să realizăm ceea ce ne-am 
propus
Pentru a ne îndeplini obiecti
vul e nevoie, însă, de timp, vo
ință, competență și resurse, pre
cum și de cercetători dispuși 
săși consacre gândirea și ener
gia demersului de identificare a 
persoanelor și organizațiilor re
levante, adaptânduși mesajele 
pentru a răspunde atât de vari
atelor cerințe de informare ale 
oamenilor. Simplul fapt că ceva 
este just nu garantează perspec
tiva ca va și fi concretizat.

Îndrumările ar putea fi de fo
los, mai ales dacă vin din par
tea unor organizații de cerce
tare respectate, ca National 

Institute for Health Research 
(Institutul Național de Cercetare 
în Sănătate) din Marea Britanie, 
însă nu prea vor avea efecte
le scontate dacă nu va avea loc 
și o schimbare fundamentală a 
culturii.

Comunicarea rezultatelor cer
cetării către participanți și către 
comunitățile relevante ale paci
enților și ale aparținătorilor tre
buie să fie un obiectiv implicit, 
încorporat în conceperea, buge
tarea și gestionarea studiilor cli
nice, alături de alte componente 
ale implicării pacienților și pu
blicului.

The BMJ a dat, la începutul 
anului 2019, un exemplu exce
lent, rugând autorii lucrărilor de 
cercetare fie săși descrie planu
rile de difuzare a rezultatelor ac
tivității lor către participanți ori 
către alte comunități relevante, 
sau să declare că nu au așa ceva.

Este timpul să procedeze la 
fel și finanțatorii, factorii de re
glementare, instituțiile, comite
tele de etică și alte reviste me
dicale, care ar trebui să insiste 
ca rezultatele să fie comunica
te de cercetători participanților 
și comunităților de pacienți, fi
ind oricând gata să ia măsuri de 
sancționare pentru neconfor
mare.

Jeremy Taylor,  
consilier independent și scriitor, 
Londra    
jeremyatwapping@ msn.com

EDITORIAL
Reporting research findings  
to participants

A se cita: BMJ 2019;367:l6324  
Gāsiţi versiunea completā, cu bibliografie, 
la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6324 

Feedback-ul 
către 
participanți 
face  
parte din 
disciplina 
transparen-
ței, care îi 
ajută pe 
cercetători 
să rămână 
onești și 
responsabili
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EDITORIAL

Sepsisul:�echilibrarea�balanţei�
Străduiți-vă să tratați cu promptitudine, fără a face exces de diagnostic!

Nivelul de înțelegerea a 
sepsisului de către public 
și specialiști a crescut mult 
în ultimii ani.1 Ca urmare, 
au fost lansate campanii de 
diagnosticare a sepsisului cât 
mai devreme în evoluția clinică 
a bolii și de inițiere promptă 
a tratamentului cu antibiotice 
și a celui de substituție a 
lichidelor – de exemplu, 
campania "Survive Sepsis" 
(Supraviețuind Sepsisului), 
care a dus la înființarea 
organizațiilor UK Sepsis Trust 
și Global Sepsis Alliance și a 
Zilei Mondiale a Sepsisului. 
Dar oare o astfel de presiune 
ar putea genera și un exces 
de diagnostic? Acesta a fost 
subiectul de dezbatere al 
autorilor unei scrisori recente 
către Lancet.2 

Excesul de diagnostic al 
sepsisului determină, de pildă, 
abuzul de antibiotice cu spectru 
larg. De asemenea, accentul 
pus pe tratamentul timpuriu al 
sepsisului distrage atenția de 
la recunoașterea, diagnosticul 
și tratamentul altor boli acute. 
Numai un mic procent de 
infecții acute conduc la sepsis 
și un procent și mai mic la 
șoc septic. Infecțiile simple 
nu necesită întotdeauna 
antibioterapie, iar tratamentul 
poate aștepta, în general, până 
când infecția este identificată 
din probele biologice recoltate.

Diagnosticul greșit 
Diagnosticul greșit de sepsis 
poate fi în mod special 
problematic în asistența 
primară, unde clinicienii nu 
au, în general, acces prompt 
la investigații de laborator 

sau la imagistică și trebuie să 
ia decizii de management pe 
baza unor informații limitate. 
National Early Warning Score 
(NEWS – Scorul național al 
avertizării precoce) nu este 
validat pentru utilizare în 
asistența primară și poate să 
ducă fie la abuzul de antibiotice 
și la trimiterea inadecvată 
a pacienților la secțiile de 
urgență,3 fie, dimpotrivă, la 
nediagnosticarea unor bolnavi 
cu sepsis precoce în asistența 
primară, întrucât simptomele 
pot fi la început similare cu 
cele ale unor infecții mai 
ușoare. 

O mare dificultate, provocată 
de hipervigilența în privința 
sepsisului, constă în faptul că 
medicii pot avea tendința să 
diagnosticheze sepsisul mai ales 
la pacienții cu o deteriorare 
acută a stării de sănătate și să 
inițieze Sepsis Six – un pachet 
de măsuri comprehensive 
de management spitalicesc, 
recomandat de National 
Institute for Health and 
Care Excellence (NICE – 
Institutul Național pentru 
Sănătate și Excelență în 
Îngrijiri).4 Pacienții fără 
sepsis pot fi expuși la efecte 
nocive atât prin administrarea 
necorespunzătoare 
intravenoasă de lichide și 
antibiotice cât și prin urmarea 
procedurilor de genul 
cateterizării urinare. 

Metodele de screening 
al sepsisului pot ajuta la 
îmbunătățirea procesului de 
diagnostic, iar recomandările 
NICE includ algoritmuri 
pentru clasificarea pacienților 
în categorii de risc scăzut, 

mediu și crescut.5 Numai cei 
considerați cu risc crescut 
necesită administrarea 
pachetului de management 
Sepsis Six în prima oră de la 
prezentare. În toate celelalte 
cazuri se recomandă o 
nouă evaluare și investigații 
suplimentare pentru a 
identifica infecțiile și a detecta 
orice dovezi ale disfuncțiilor 
terminale de organ, ce ar putea 
indica sepsisul.

Esențială în acest proces 
este implicarea precoce a 
clinicienilor cu experiență, 
pentru a asigura respectarea 
protocoalelor de management 
și a analiza opțiunile 
terapeutice. Aceasta trebuie 
să fie cuplată cu mecanisme 
de monitorizare, în măsură să 
mențină siguranța pacienților 
fără să amenințe medicii cu 
critici excesiv de dure dacă 
"nu reușesc" să diagnosticheze 
prompt sepsisul în situații 
clinice adesea complexe.6 

Incapacitatea de a identifica 
microorganismul infectant este 
încă o problemă la aproximativ 
60% dintre pacienții cu sepsis,7 
adesea din cauză că nu sunt 
obținute probele biologice 
pentru cultură.8 Pentru a 
prescrie antibiotice rațional, 
hemoculturile și alte probe 
relevante pentru cultură au 
un rol crucial. Este necesar 
ca rezultatele să fie analizate 
imediat ce sunt disponibile, 
iar tratamentul să fie modificat 
conform acestora.

Rezultate mai bune
Deși este o complicație rară 
a infecției, sepsisul rămâne o 
cauză de deces substanțială 

Deși este o 
complicație 
rară a 
infecției, 
sepsisul 
rămâne 
o cauză 
de deces 
substanțială 
în întreaga 
lume
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în întreaga lume, generând 
între șase și nouă milioane de 
morți anual. Supraviețuitorii 
se confruntă cu numeroase 
probleme fizice și psihologice, 
precum și cu o frecvență 

ridicată a reinternărilor în 
spital și a mortalitătții.9, 10 

De aceea, a te strădui să 
eviți omisiunea sau întârzierea 
unui diagnostic nu este 
"isterie"2 – consecințele pot 
fi grave și chiar fatale. Deși 
multe decese ca urmare a 
sepsisului sunt inevitabile, o 
mai bună recunoaștere, un 
diagnostic și un tratament 
mai adecvat al deteriorării 
acute, o administrare mai 
judicioasă a antibioticelor și 
acordarea unui sprijin mai 
substanțial supraviețuitorilor 
sepsisului pot îmbunătăți 
rezultatele pentru pacienți. 
Avem nevoie și de cercetare 
pentru a identifica subgrupurile 
de pacienți care vor avea 
cele mai mari beneficii de pe 
urma intervenției precoce. 
Este un aspect valabil în 

special în asistența primară, 
unde opțiunile diagnostice și 
terapeutice pentru persoanele 
cu suspiciune de sepsis sunt în 
prezent limitate.  

Paul Morgan,  
medic specialist ATI, 
Critical Care Directorate,  
University Hospital of Wales, Cardiff  
Paul.Morgan5@wales.nhs.uk 

Azeem Majeed,  
profesor de îngrijire primară,  
School of Public Health,  
Imperial College London

EDITORIAL 
Sepsis: getting the balance right 

A se cita: BMJ 2019;366:l6700
Gāsiţi versiunea completā, cu bibliografie, 
la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6700

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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cercetare

Întrebarea studiului  Care sunt benefi-
ciile și efectele adverse ale profilaxiei 
sângerării gastrointestinale cu inhibi-
tori ai pompei de protoni (PPI), antago-
niști ai receptorului H2 al histaminei, 
sucralfat sau ale lipsei profilaxiei la 
pacienții în stare critică?

Metode  În actuala analiză sistema-
tică și meta-analiză de rețea au fost 
incluse studii controlate randomizate 
care au comparat tratamentele pentru 
profilaxia sângerării gastrointestinale 
cu PPI, antagoniști ai receptorului H2 
al histaminei ori sucralfat fie unele 
față de altele, fie versus placebo sau 
față de lipsa profilaxiei, la adulții în 
stare critică. 

Răspunsul și limitele studiului  Au 
fost incluse 72 de studii clinice con-
trolate randomizate. Probabil că, la 
pacienții cu risc inițial de sângerare 
maxim sau mare, atât PPI cât și anta-
goniștii receptorului H2 al histaminei 
reduc sângerările gastrointestinale 
importante clinic în comparație cu 
lipsa profilaxiei (raportul probabili-
tăților pentru PPI 0,61 (interval de 
încredere 95% de la 0,42 la 0,89), cu 
3,3% mai puțin pentru riscul maxim 
și cu 2,3% mai puțin pentru pacienții 
cu risc crescut, certitudine moderată; 
raportul probabilităților pentru anta-
goniștii receptorului H2 al histaminei 
0,46 (0,27-0,79), cu 4,6% mai puțin 
pentru riscul maxim și cu 3,1% mai 
puțin pentru pacienții cu risc crescut 
(certitudine moderată). Ambele terapii 

pot accentua riscul de pneumonie în 
comparație cu lipsa profilaxiei (ra-

portul probabilităților pentru PPI 1,39 
(0,98-2,10), cu 5,0% mai mult, certitu-

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză sistematică şi meta-analiză de reţea 

Eficacitatea şi siguranţa 
profilaxiei sângerării 
gastrointestinale la 
pacienţii în stare critică  
Wang Y, Ye Z, Ge L și colab.

Blobogramă pentru antagoniștii receptorului H2 al histaminei (H2RAs) versus placebo în sângerările 
gastrointestinale importante clinic. IV=inverse variance (varianță inversă)

Blobogramă pentru PPI versus placebo în sângerările gastrointestinale importante clinic.  
IV=inverse variance (varianță inversă)

Total (CI 95% )

Test pentru heterogenitate: ☐2=0.00; ☐2=1.10, 
df=4, P=0.89; I2=0%

Test pentru efectul general: Z=2.57, P=0.01

În favoarea 
PPI

În favoarea 
placebo

1.30 (0.21 – 8.20)

1.00 (0.06 – 16.35)

Nu este estimabil

1.04 (0.06 – 16.98)

0.58 (0.39 – 0.87)

0.33 (0.01 – 8.21)

Nu este estimabil

Nu este estimabil

0.61 (0.42 – 0.89)

      Nr. de evenimente/total  
Studiul           PPI      Placebo         Raportul probabilităților IV, 
                        aleator (CI 95%)                  Pondere (%) 

Total (CI 95% )

Test pentru heterogenitate: ☐2=0.13; ☐2=11.02, 
df=9, P=0.27; I2=18%

În favoarea 
H2RA

În favoarea 
placebo

(0.24 – 2.79)

0.33 (0.13 – 0.83)

Nu este estimabil

0.17 (0.03 – 0.89)

1.53 (0.25 – 9.51)

Nu este estimabil

Nu este estimabil

2.14 (0.19 – 24.19)

0.07 (0.01 – 0.60)

0.20 (0.05 – 0.87)

0.75 (0.16 – 3.49)

Nu este estimabil

0.50 (0.02 – 13.02)

0.70 (0.21 – 2.28)

0.46 (0.27 – 0.79)

Test pentru efectul general: Z=2.83, P=0.005

      Nr. de evenimente/total  
Studiul           H2RA      Placebo         Raportul probabilităților IV, 
                        aleator (CI 95%)                  Pondere (%) 
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Rezolvarea problemei va necesita investiţii strategice pentru colectarea datelor şi 
infrastructură
Metaanaliza corelată a lui Heisser 
și colegilor săi cu privire la preva
lența cancerului și a adenomului 
colorectal în anii ulteriori unei 
colonoscopii negative arată că, în 
timp ce neoplasmele (inclusiv ade
noamele) au fost observate la peste 
20% dintre participanți în primii 
cinci ani, tumorile avansate erau 
rare chiar și după 10 ani.1 Autorii 
au ajuns la concluzia că intervalul 
de 10 ani până la un nou screening 
după o colonoscopie negativă, 
recomandat în prezent,2 ar putea fi 
adecvat.1 

Întro a doua lucrare, Burr și cole
gii săi au cuantificat ratele canceru
lui colorectal în Anglia întrun inter
val de până la trei ani de la data 
efectuării unei colonoscopii negati
ve.3 Ei au raportat o scădere a inci
denței cancerelor postcolonoscopie 
în perioada de investigație, dar au 
semnalat variații semnificative sta
tistic între furnizorii de colonosco
pie. Mai precis, au constatat că, 
după controlarea anumitor factori 
de confuzie, existau rate mai mari 

ale cancerelor postcolonoscopie 
atât la furnizorii din sistemul privat 
cât și în rândul femeilor, al vârstni
cilor (≥80 de ani), al persoanelor cu 
boală intestinală inflamatorie și al 
celor cu diverticuloză intestinală.3 

Ambele studii au folosit analize 
empirice pentru a evalua rezultatele 
în urma  colonoscopiei, a identifica 
variațiile substanțiale ale rezultate
lor așteptate și a explora posibilele 
surse de heterogenitate. Heisser și 
colegii săi au arătat că riscul de neo
plazii avansate după o colonoscopie 
index negativă este scăzut.1 Extin
derea intervalului de testare sau 
folosirea unor alternative noninva
zive, ca triajul prin teste imunochi
mice, pot fi soluții adecvate pentru 
mulți dintre acești pacienți, care au 
cele mai puține șanse de a beneficia 
de repetarea screeningului bazat pe 
colonoscopie. 

Burr și colegii săi au subliniat că 
variabilitatea calității colonoscopii
lor ar putea afecta rezultatele,4 ceea 
ce va pune probleme pacienților, 
clinicienilor și furnizorilor de servi

cii medicale. Neconcordanțele par 
a fi legate mai mult de procesele de 
instruire și de acreditare, așa încât 
pot fi aduse îmbunătățiri.

Variabilitatea calității 
colonoscopiei și a 
screeningului va crea  
probleme pacienților, 
clinicienilor și furnizorilor  
de servicii

Mai multe detalii 
Înțelegerea clară a variației per
formanței de la un furnizor la altul 
depinde de date consistente cu 
privire la toate explicațiile posi
bile. Acești autori menționează 
capacitatea limitată de a controla 
caracteristicile pacientului și ele
mentele potențial importante ale 
procesului colonoscopiei.3 Ideal ar 
fi ca analizele viitoare să includă o 
caracterizare mai detaliată a popu
lației studiului și date referitoare 
la aspectele particulare, precum o 
eventuală sigmoidoscopie de scre

COMENTARIU  

dine redusă; raportul probabilităților 
pentru antagoniștii receptorului H2 al 
histaminei 1,26 (0,89-1,85), cu 3,4% 
mai mult, certitudine redusă). Limi-
tele includ heterogenitatea clinică în 
cadrul studiilor clinice eligibile, unele 
rezultate contradictorii din punct de 
vedere logic și credibilitatea scăzută a 
efectelor de subgrup posibile.

Ce aduce nou prezentul studiu  La 
pacienții în stare critică și cu risc mai 
mare, PPI și antagoniștii receptorului 

H2 al histaminei au ca rezultat proba-
bil reduceri importante ale sângerării 
gastrointestinale; la pacienții cu 
risc mic, limitarea sângerării poate fi 
neimportantă. Atât PPI cât și antago-
niștii receptorului H2 al histaminei 
pot mări riscul de pneumonie.
Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Actualul studiu este 
corelta cu o Recomandare rapidă a BMJ, 
care a fost finanțată de Digestive Medical 
Coordinated Development Center of Beijing 
Hospitals (Centrul de dezvoltare coordonată 
medicală digestivă a Autorității Spitalelor 

din Beijing). Finanțatorul nu a fost implicat în 
pregătirea și realizarea prezentei analize. Toate 
datele relevante pentru studiu sunt incluse 
în articol sau încărcate pe site ca informații 
suplimentare.

ORIGINAL RESEARCH Systematic review and 
network meta-analysis
Efficacy and safety of gastrointestinal 
bleeding prophylaxis in critically ill patients
A se cita: BMJ 2019;367:l6744 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6744 
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ening în istoricul participanților,5 
tipul de pregătire intestinală și cât 
de adecvată a fost aceasta,6, 7 folo
sirea sedativelor.8, 9 Acești factori 
sunt importanți pen tru înțelegerea 
diferențelor semnalate între gru
puri.10 În plus, valoarea evaluării 
individualizate a riscului în luarea 
deciziilor11, 12 este tot mai clară, dar 
necesită date mult mai consistente 
despre factori de risc cunoscuți, ca 
stilul de viață și variația genetică. 

Declarațiile de consens ale Orga
nizației Mondiale a Endoscopiei se 
referă în detaliu la cancerul colo
rectal postcolonoscopie.13 Acesta 
poate fi de tip "interval" (detectat 
înainte de supravegherea planifica
tă) sau noninterval (depistat fie la o 
supraveghere planificată, fie ulte
rior – tipurile A sau B – ori fără o 
supraveghere planificată – tipul C). 
Poate fi caracterizat suplimentar 
după cum programul de testare 
intenționat a fost aplicat efectiv 
sau nu, după cum au fost măsurate 
ratele adenomului,14 în funcție de 
ratele de intubare cecală, de grupa
rea riscului pacienților și de numă

rul leziunilor la colonoscopia index. 
Controlul tuturor acestor factori ar 
facilita o înțelegere mult mai bună 
a surselor de variație a calității 
serviciului și ar oferi pacienților o 
mai mare claritate și încredere în 
privința propriei lor situații clinice.

Personalizarea
Cele două recente analize furni
zează perspective asupra riscului 
de cancer colorectal în funcție de 
caracteristicile pacientului, indicând 
posibilitatea folosirii personalizate 
a colonoscopiei. Un grad mai mare 
de personalizare implică însă con
simțământ complet informat pentru 
servicii adaptate, inclusiv informa
ții despre performanța serviciilor 
individuale. Va fi necesară comu
nicarea publică a datelor despre 
performanță. 

Aceste studii furnizează evalu
ări binevenite ale performanței 
colonoscopiei, ambele fiind de
pendente de o bună calitate a 
infrastructurii datelor. Setul de date 
minim prezentat în declarația de 
consens a Organizației Mondiale 

a Endoscopiei13 ar ajuta la îmbu
nătățirea serviciului de suport și 
în final a rezultatelor pacienților. 
Ambele studii confirmă nevoia de 
investiții strategice pentru o infra
structură adecvată a datelor, cuplată 
cu o comunicare deschisă cu toți 
factorii de  decizie, inclusiv paci
enți. Inițiativele la scară națională 
din Marea Britanie, cum este recent 
anunțata DATACAN (Centrul 
de Cercetare a Datelor Medicale 
despre Cancer), pot ajuta la furniza
rea cadrului de date activate pe care 
să se bazeze informațiile detaliate 
necesare pentru documentarea unei 
mai bune furnizări a serviciului.16

Ethna McFerran   
e.mcferran@qub.ac.uk 

James F O’Mahony 

Edward Goodall 

Mark Lawler 
Detalii despre autori pe bmj.com 

Unacceptable variation in screening 
colonoscopy
COMMENTARY
A se cita: BMJ 2019;367:l6384 
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6384

Întrebarea studiului  Există variație în 
privința ratelor cancerului colorectal 
post-colonoscopie, un indicator 
esențial al calității colonoscopiei, 
în cadrul Serviciului Național de 
Sănătate (NHS) din Anglia?  

Metode  Acest studiu de cohortă 
bazat pe populație a inclus toate 

persoanele care au efectuat 
colonoscopii în NHS din Anglia între 
2005 și 2013 și au fost diagnosticate 
cu cancer colorectal în următorii 
trei ani de la investigație. A fost 
examinată tendința națională în 
ceea ce privește incidența cancerului 
colorectal post-colonoscopie (în 
6-36 luni de la colonoscopie), au 
fost efectuate analize cu o singură 
variabilă și cu variabile multiple 
pentru a explora factorii asociați cu 
apariția cancerului și au fost folosite 
diagrame de tip pâlnie pentru a 
măsura variația ratelor în rândul 
furnizorilor.

R[spunsul ;i limitele studiului  
În cadrul NHS din Anglia, rata 
globală a cancerului colorectal 
post-colonoscopie a fost de 7,4% 

(9 317/126 152), înregistrându-se 
o scădere de la 9,0%, în 2005, la 
6,5%, în 2013. Ratele au fost mai 
mici pentru colonoscopiile efectuate 
în cadrul programului NHS de 
screening al cancerului intestinal 
(593/16 640, 3,6%), dar mai mari 
pentru cele efectuate de furnizori care 
nu aparțineau NHS (187/2009, 9,3%). 
Ratele au fost mai ridicate la femei, 
la grupele de vârstă mai înaintată 
și la oamenii cu boală intestinală 
inflamatorie sau diverticulară, la 
cei cu scoruri de comorbiditate mai 
mari și la cei cu cancere anterioare. 
S-a menținut o variație substanțială 
a ratelor în rândul furnizorilor de 
colonoscopie chiar după ajustarea 
pentru factorii de risc asociați. O 
limită a studiului a constituit-o faptul 
că în bazele de date ale populației 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de cohortă bazat pe populaţie   

Variaţia ratelor 
cancerului colorectal 
post-colonoscopie în 
rândul furnizorilor de 
colonoscopie în Serviciul 
Naţional de Sănătate din 
Anglia 
Burr NE, Derbyshire E, Taylor J și colab.
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din Anglia nu sunt colectate de rutină 
detaliile legate de factorii cauzali 
potențial relevanți, ca prezența unor 
adenoame mari, așa încât acestea nu au 
putut fi luate în considerare în analize. 
 
Ce aduce nou prezentul studiu  Există 
variații mari în privința ratelor cancerului 
colorectal post-colonoscopie în NHS 
din Anglia. Cea mai mică incidență a fost observată la 
colonoscopiile efectuate în cadrul programului NHS de 
screening al cancerului intestinal. Sunt necesare inițiative 
de creștere a calității pentru a rezolva această variație a 
ratelor și a preveni cancerul colorectal, prin facilitarea unui 
diagnostic mai precoce și îndepărtarea polipilor premaligni, 
îmbunătățind astfel rezultatele. 
Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Actuala 
lucrare este sprijinită de Bobby Moore Fund, Cancer Research UK, 
Yorkshire Cancer Research și Crohn’s and Colitis UK. Niciunul dintre 
autori nu a avut de declarat vreun conflict de interese relevant.  
Prezentul proiect implică date derivate din informațiile la nivel de pacient 
colectate de NHS, ca parte a îngrijirilor și sprijinului acordat pacienților 
cu cancer.

ORIGINAL RESEARCH Population based cohort study
Variation in post-colonoscopy colorectal cancer across colonoscopy 
providers in English National Health Service
A se cita: BMJ 2019;367:l6090 
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6090 

Întrebarea studiului  Ce proporție a persoanelor la care nu 
s-a depistat niciun adenom la colonoscopia anterioară vor 
avea un adenom sau cancer colorectal la o colonoscopie 
repetată câțiva ani mai târziu și dacă această proporție va 
varia în funcție de intervalele diferite între prima și a doua 
colonoscopie? 

Metode  A fost efectuată o analiză sistematică a literaturii 
de specialitate. Au fost sintetizate rezultatele tuturor studi-

ilor care au evaluat efectul screeningului colonoscopic de 
control la persoane cu risc de cancer colorectal mediu, 
fără adenoame la o colonoscopie anterioară.

R[spunsul ;i limitele studiului  Au fost incluse 28 de 
studii. La aproximativ 20% dintre participanți s-a găsit un 
tip oarecare de neoplasm (adenom sau cancer), indiferent 
de lungimea intervalului dintre examinările colonoscopice. 
Detecția neoplasmului avansat a fost rară (aproximativ 
3%) într-un interval de 10 ani, însă a crescut de peste 
două ori (până la 7%) după perioade mai lungi de un 
deceniu. Analiza a fost limitată la studii observaționale cu 
heterogenitate considerabilă a structurii, implicând faptul 
că rezultatele pot fi predispuse la erori sistematice. 

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză sistematică şi meta-analiză  

Rezultatele populaţiei cu risc mediu la 
controlul după colonoscopii negative  
Heisser T, Peng L, Weigl K, Hoffmeister M, Brenner H

Tendințele ratelor neajustate ale cancerului colorectal post-colonoscopie 
în următorii trei ani după investigație (PCCRC-3 ani) pentru fiecare an de la 
colonoscopie. Graficul de sus: toate colonoscopiile, cele "non-supraveghere" 
și programul britanic de screening al cancerului intestinal (BCSP). Graficul de 
jos: colonoscopiile la persoanele cu cod de internare pentru  boală intestinală 
inflamatorie. Colonoscopiile "non-supraveghere" le includ pe cele efectuate 
la persoane care nu au fost diagnosticate cu boală intestinală inflamatorie și 
pe cele care nu au fost efectuate în cadrul BCSP.

P
CC

R
C-

3 
an

i (
%

)
P

CC
R

C-
3 

an
i (

%
)

Anul colonoscopiei

Toate

Studiu de 
cohortă

Feminin Masculin

Vârstă Sex

126 152 colonoscopii 

Toate persoanele care au efectuat colonoscopii în 
NHS din Anglia între 2005 și 2013 și au fost ulterior 
diagnosticate cu un cancer colorectal într-un interval 
de timp de până la trei ani după investigație

la 121 402 indivizi

"Fără-supraveghere" 

BCSP

Boala intestinală inflamatorie

Caracteristicile studiului 
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Ce aduce nou prezentul studiu  
Recomandarea unui interval de 10 ani 
între colonoscopiile de screening poate 
fi adecvată, ținând cont de beneficiul 
suplimentar redus al repetării procedurii 
în primul deceniu după o colonoscopie la 
care nu s-au găsit adenoame.  

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea 
datelor. Actuala lucrare a fost sprijinită de 
Ministerul German al Educației și Cercetării. Nu 
sunt disponibile date suplimentare.

ORIGINAL RESEARCH Systematic review and 
meta-analysis
Outcomes at follow-up of negative 
colonoscopy in average risk population 
A se cita: BMJ 2019;367:l6109
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6109

Analiză sistematică și 
meta-analiză

28 de studii 
incluse

Vârsta medie la 
colonoscopia 
de control

Cohortă Caz-control

40-68 
de ani

Transversal 
Dimensiunea 
studiului

Pacienții cu risc mediu 
de cancer colorectal și cu 
un rezultat negativ la o 
colonoscopie anterioară 

Caracteristicile studiului 

Participanții cu risc mediu de cancer colorectal care au avut prima colonoscopie negativă

Ce se va găsi la repetarea colonoscopiei câțiva ani mai târziu?

Analiză sistematică în cadrul căreia sunt sintetizate dovezile din toate studiile relevante

Intervalul între colonoscopii (ani)
De la               De la cinci    Mai mult
unul la cinci         la 10   de 10

Număr de studii

Orice neoplasm (%)*

Neoplasm avansat (%)*

Detectarea 
neoplasmelor avansate 
în termen de 10 ani este 

sporadică

Rezultatul

Organigrama analizei * Rezultatele meta-analizei

Întrebarea studiului  Ce tratamente chirurgicale endosco-
pice pot îmbunătăți cel mai mult scorul simptomelor și de-
bitul maxim la pacienții cu hiperplazie prostatică benignă, 
în comparație cu terapia standard prin rezecția monopola-
ră transuretrală a prostatei (TURP)?

Metode  Au fost incluse studiile controlate randomizate 
care compară vaporizarea, rezecția și enucleerea prostatei 
folosind sisteme monopolare, bipolare ori diverse lasere 
(holmium, tulium, fosfat de potasiu – titanil sau diodă) ca 
tratamente chirurgicale ale hiperplaziei benigne a prosta-
tei. Meta-analiza de rețea a estimat comparativ eficiența și 
siguranța. Au fost calculate și probabilitățile de clasare ale 

tratamentelor. Rezultatele primare au fost debitul maxim 
(Qmax) și scorul internațional al simptomelor prostatei 
(IPSS) la 12 luni post-tratament. Rezultatele secundare au 
fost valorile Qmax și IPSS la 6, 24 și 36 de luni după trata-
ment, parametrii perioperatori și complicațiile chirurgicale. 

R[spunsul ;i limitele studiului  Au fost identificate 
109 studii cu un total de 13 676 participanți, care au 
comparat nouă tratamente chirurgicale pentru hiperplazia 
benignă a prostatei. Prin enucleere au fost obținute valori 
ale Qmax și IPSS mai bune decât prin rezecție și vaporiza-
re la 6 și 12 luni după tratament, iar diferența s-a menținut 
timp de până la 24 și 36 de luni după tratament. Pentru 
Qmax la 12 luni post-tratament, pe primele trei locuri în 
clasamentul celor mai bune metode comparate cu TURP 
monopolară s-au situat enucleerea bipolară [diferență 
medie 2,42 ml/s (interval de încredere 95% 1,11-3,73)], 
enucleerea prin laser diodă [1,86 (−0,17-3,88)] și enuclee-
rea cu laser holmium [1,07 (0,07-2,08)]. Metoda cu cea 
mai slabă performanță a fost vaporizarea cu laser diodă 

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză sistematică şi meta-analiză de reţea 

Eficacitatea şi siguranţa comparative ale 
tratamentelor chirurgicale noi pentru 
hiperplazia prostatică benignă 
Wang Y, Ye Z, Ge L și colab.
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[−1,90 (între −5,07 și 1,27)]. Opt metode noi au fost mai 
bune decât TURP monopolară în ceea ce privește contro-
lul sângerării, având ca rezultat o durată mai scurtă de 
cauterizare, o scădere postoperatorie mai mică a hemo-
globinei, mai puține evenimente de reținere de cheag și o 
rată diminuată a transfuziei de sânge. Cu toate acestea, 
incontinența urinară tranzitorie de scurtă durată mai poate 
fi o problemă a metodelor de enucleere în comparație cu 
cele de rezecție [raportul probabilităților 1,92 (1,39-2,65)]. 
Studiul nostru a arătat numai rezultatele pe termen scurt 
și mediu (1-3 ani) ale diferitelor tratamente chirugicale, 
pentru că există puține date despre rezultatele pe termen 
lung (>cinci ani) în literatura de specialitate.

Ce aduce nou prezentul studiu  Rezultatele sugerează că 
opt tratamente chirurgicale  endoscopice noi pentru hiper-
plazia benignă a prostatei au avut performanțe mai bune 
din punct de vedere al siguranței decât TURP monopolară. 
Printre noile alternative terapeutice, metodele de enuclee-
re au permis obținerea unor valori ale Qmax și IPSS mai 
bune decât cele generate de vaporizare și rezecție.  

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Susținere 
parțială prin burse de la National Science Council (Consiliul Național al 
științei) din Taiwan. Nu a fost declarat niciun conflict de interese. Nu sunt 
disponibile date suplimentare. 

Înregistrarea studiului CRD42018099583.

ORIGINAL RESEARCH Systematic review and network meta-analysis
Comparative efficacy and safety of new surgical treatments for 
benign prostatic hyperplasia
A se cita: BMJ 2019;367:l5919
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5919

Diferite metode chirurgicale endoscopice pentru hiperplazia benignă a 
prostatei. (A) Metode de enucleere: desprinderea întregului adenom de 
prostată de pe capsula prostatei, folosind fibre laser end-firing sau ansă 
bipolară, apoi fragmentarea adenomului cu un morcelator (B) Metode de 
rezecție: rezecția adenomului de prostată cu o ansă de rezecție monopolară 
sau bipolară, bucată cu bucată. (C) Metode de vaporizare: vaporizarea 
adenomului de prostată cu  fibre laser cu fascicule laterale sau electrod 
bipolar de tip ciupercă 

Întrebarea studiului  Care este cea mai bună strategie de 
management inițial pentru dispepsia neinvestigată? 

Metode  Prin analiza sistematică și meta-analiză de 
rețea a studiilor controlate randomizate s-a evaluat 
eficiența strategiilor de management pentru dispepsia 
neinvestigată la participanții adulți (vârstă ≥18 ani). 
Strategiile de interes au fost endoscopia promptă, testarea 
pentru Helicobacter pylori și endoscopia la subiecții cu 
rezultat pozitiv, testarea pentru H. pylori și tratamentul de 
eradicare al celor cu rezultat pozitiv ("testare și tratare"), 
supresia empirică a acidului și managementul bazat pe 
simptome. Studiile au raportat evaluarea dihotomică a 
statusului simptomelor la controlul final (≥12 luni). Analiza 

a examinat și probabilitatea ca participanții să efectueze 
endoscopie și nemulțumirea în privința managementului.

R[spunsul ;i limitele studiului  Analiza a identificat 
15 studii eligibile care au inclus 6 162 participanți. Datele 
au fost grupate cu ajutorul modelului efectelor aleatorii, 
iar strategiile au fost clasate conform scorului P, care este 
gradul mediu de certitudine că o strategie de management 
este superioară alteia, calculat în medie pentru toate 
strategiile concurente. Metoda "testare și tratare" a fost 
clasată prima (riscul relativ de a rămâne simptomatic 
versus managementul bazat pe simptome 0,89, interval 
de încredere 95% între 0,78 și 1,02, scorul P 0,79). 
Endoscopia promptă s-a clasat pe locul doi, dar a avut 
performanță similară (0,90, 0,80-1,02, scor P 0,71). 
Participanții alocați strategiei "testare și tratare" au 
avut o probabilitate semnificativ mai mică de a efectua 
endoscopie, comparativ cu toate celelalte strategii, 
exceptând managementul bazat pe simptome (risc relativ 

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză sistematică şi meta-analiză de reţea  

Eficienţa strategiilor de management 
pentru dispepsia neinvestigată   
Eusebi LH, Black CJ, Howden CW, Ford AC
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v management bazat pe simptome 0,60, 0,30-1,18). 
Nemulțumirea legată de management a fost semnificativ 
mai mică în cazul endoscopiei prompte (scor P 0,95) decât 
la "testare și tratare" (risc relativ v "testare și tratare" 
0,67, 0,46-0,98) sau la supresia empirică a acidului (risc 
relativ v supresia empirică a acidului 0,58, 0,37-0,91). 
Riscul de erori sistematice al studiilor individuale a fost 
crescut; structura pragmatică a studiului nu a permis 
aplicarea metodei "orb". 

Ce aduce nou prezentul studiu  "Testare și tratare" a fost 
clasată prima ca strategie de management al dispepsiei 
neinvestigate la adulți, deși a avut o performanță 
similară celei a endoscopiei prompte. Participanții alocați 

strategiei "testare și tratare" au avut o probabilitate mai 
mică de efectuare a endoscopiei – oricum, nemulțumirea 
în privința managementului a fost semnificativ mai mică la 
endoscopia promptă. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Actualul 
studiu nu a fost finanțat. Autorii nu declară niciun conflict de interese. Nu 
sunt disponibile date suplimentare. 

Înregistrarea studiului PROSPERO CRD42019132528.

ORIGINAL RESEARCH Systematic review and network meta-analysis
Effectiveness of management strategies for uninvestigated 
dyspepsia 
A se cita: BMJ 2019;367:l6483
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6483 

Întrebarea studiului  Cât de des sunt 
prescrise antibioticele fără o indicație 
documentată în centrele de îngrijiri 
ambulatorii din SUA și ce caracte-
ristici ale pacienților, furnizorilor și  
vizitei de control sunt asociate cu 
lipsa documentației? 

Metode  Actualul studiu transversal a 
estimat prescrierea globală a anti-
bioticelor și a analizat dacă fiecare 
prescriere avea o indicație corectă (in-
fecție bacteriană ori o altă afecțiune 
pentru care se recomandă, de obicei, 
antibiotice), o indicație inadecvată 

sau nu avea indicație documentată, 
conform codurilor ICD-9-CM (clasifica-
rea internațională a bolilor, revizia a 
noua, cu modificare clinică), folosind 
datele de la National Ambulatory 

Medical Care Survey (NAMCS – Son-
dajul Național al Îngrijirilor Medicale 
din Ambulatoriu) din 2015. În vederea 
evaluării posibililor factori de risc 
pentru primirea unei rețete de antibio-

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu transversal naţional

Prescrierea antibioticelor 
fără o indicaţie 
documentată în clinicile de 
îngrijiri ambulatorii
Ray MJ, Tallman GB, Bearden DT, Elman MR, 
McGregor JC

Rapoartele probabilităților ajustate pentru asocierea dintre factorii predictivi semnificativi independenți 
și prescrierea antibioticelor fără indicație documentată 

Graficul de tip blobogramă pentru probabilitatea de a 
efectua endoscopie promptă. Scorul P este probabilitatea 
fiecărui tratament de a fi clasat pe primul loc în analiza de 
rețea. Scorul mai mare indică o probabilitate crescută de a 
fi clasat pe primul loc

Strategie              Risc relativ             Risc relativ  
                  (CI 95%)                (CI 95%) Scor P

"Testare și tratare" 

Management bazat pe simptome 

Supresia empirică a acidului 

"Testare și endoscopie"

În favoarea 
experimentului

În favoarea 
endoscopiei prompte 

Codificarea�infecţiilor�în�asistenţa�primară�
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tic fără o indicație documentată a fost 
utilizată regresia logistică multivaria-
bilă ponderată a sondajului.

R[spunsul ;i limitele studiului  Anti-
bioticele au fost prescrise în timpul 
a 13,2% (interval de încredere 95% 
între 11,6% și 13,7%) (aproximativ 
130 de milioane) din 990,8 de mili-
oane de vizite estimate în asistența 
în ambulatoriu în 2015. Dintre aceste 
prescrieri, 57% (de la 52% la 62%) 
au avut indicații corecte, 25% (de la 
21% la 29%) indicații inadecvate, 
iar 18% (de la 15% la 22%) (aproxi-
mativ 24 de milioane de rețete) nu 
avut indicații documentate. Sexul 
masculin, durata mai mare a timpului 
petrecut cu furnizorul și consultarea 
unui specialist din afara asistenței 

primare au fost semnificativ asociate 
pozitiv cu prescrierea antibioticului 
fără indicație. Sulfonamidele și antiin-
fecțioasele urinare au fost clasele de 
antibiotic prescrise cel mai des fără 
documentație. În datele sondajului au 
fost incluse numai primele cinci co-
duri ICD-9-CM documentate în dosarul 
medical, ceea ce a limitat posibilita-
tea de a verifica dacă indicațiile ar fi 
fost prezente în cazul în care ar fi fost 
disponibile coduri suplimentare.

Ce aduce nou prezentul studiu  Actua-
la lucrare nu a fost finanțată. Conflic-
tele de interese sunt disponibile pe 

bmj.com. NAMCS este un set de date 
accesibil publicului.

Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Actuala cercetare a fost 
finanțată prin alocația anuală a bugetului 
pentru cercetare al LKJ de la Harvard Business 
School. Autorii nu au niciun conflict de interese. 
Nu sunt disponibile date suplimentare.

Coding infections in primary care 
ORIGINAL RESEARCH National cross 
sectional study
Antibiotic prescribing without documented 
indication in ambulatory care clinics
A se cita: BMJ 2019;367:l6461 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6461  

Rapoartele probabilităților ajustate 
pentru asocierea dintre factorii predictivi 
semnificativi independeți și prescrierea 
antibioticelor fără indicație documentată 

 Rapoartele 
 probabilităților 
Factori predictivi ajustate* (CI 95%)
Vârstă și sex: 
   Bărbați: ≥18 vs <18  2.3 (1.02–5.3) 
   Femei ≥18 vs <18  1.1 (0.6–2.2) 
   Boală cronică  1.4 (0.95–2.2) 
Specialitate: 
   Asistența primară  Referință 
   Toate celelalte specialități 2.1 (1.2–3.7) 
   Prescriptorii obișnuiți†  1.9 (1.1–3.3) 
Vizită mai lungă:  1.6 (1.1–2.5) 
≥17 min vs <17 min
Probă recoltată pentru cultură  0.2 (0.1–0.4) 
Clasa de antibiotic: 
   Peniciline Referință 
   Cefalosporine  1.6 (0.96–2.7) 
   Macrolide  0.9 (0.4–2.1) 
   Diverse  1.6 (0.8–3.2) 
   Altele‡  1.3 (0.7–2.5) 
   Chinolone  1.5 (0.8–2.7) 
   Sulfonamide  4.9 (1.5–15.7) 
   Tetracicline  1.3 (0.6–2.7) 
   Antiinfecțioase urinare  3.1 (1.3–7.6)

*Ajustate pentru vârstă, sex, regiune geografică și 
vizita preoperatorie.  
†Include specialiști în ginecologie, urologie,  
dermatologie și ORL.  
‡Include carbapeneme, leprostatice, aminoglicozide, 
derivative de lincomicină, glicilcicline și antibiotice 
glicopeptidice.

COMENTARIU  Pentru gestionarea eficientă a terapiei antimicrobiene este esenţial  
un sistem de codificare cuprinzător
Antibioticele sunt unele dintre 
medicamentele prescrise cel mai 

frecvent în asistența primară la 
nivel mondial, dar circa 23% în 

Mare Britanie1 și 25% în SUA2 sunt 
prescrise inadecvat. Guvernele 



         – Edi’ia în limba român[ | Nr. 2, 2020 | VOLUM 2766

îngrijorate de pericolul rezistenței 
la antibiotice au solicitat în repetate 
rânduri îmbunătățirea gestionării 
acestora în scopul conservării 
eficienței lor pentru generațiile 
viitoare.35 

Furnizarea datelor despre 
prescriere cu evaluare inter pares 
fiecărui clinician în parte este o 
metodă dovedită de susținere a 
schimbării comportamentului,6 
iar un astfel de sistem ar funcționa 
optim dacă ar îndeplini următoarele 
trei criterii.

Primul se referă la înregistrarea 
unui cod de diagnostic de 
fiecare dată când este prescris un 
antibiotic. O proporție substanțială 
a antibioticelor prescrise în asistența 
primară sunt eliberate fără un cod 
de diagnostic în dosarul medical. 
Dovezi ferme în acest sens sunt 
furnizate în lucrarea realizată de 
Ray și colegii săi, care arată că, în 
2015, 18% din totalul antibioticelor 
prescrise pentru 130 de milioane 
de americani (colectate din aproape 
un miliard de vizite în unitățile de 
asistență în ambulatoriu) nu au avut 
nicio indicație codificată.2 Un studiu 
britanic recent a depistat, între 2013 
și 2015, un procentaj și mai mare 
(36%) al prescrierilor de antibiotice 
fără un diagnostic codificat.1

Incertitudinea diagnosticului 
Aceasta ar putea reflecta 
incertitudinea diagnosticului. 
Majoritatea pacienților nu 
se prezintă cu simptome net 
diferențiate care pot fi convertite 
întrun diagnostic concluziv de 
infecție, astfel încât folosirea unui 
cod de diagnostic definitiv nu ar 
reflecta realitatea, chiar dacă se 
are în vedere necesitatea unui 
antibiotic. Mai rău, ar putea avea 
rezultate adverse la consultațiile 

ulterioare (în special cu un alt 
medic) care sar baza prea mult pe 
diagnosticul original, ceea ce ar 
descuraja reevaluarea. De aceea, 
prin creșterea folosirii codurilor de 
diagnostic "provizorii" (de exemplu, 
"suspiciune de infecție a tractului 
urinar") ar putea fi obținută 
îmbunătățirea codificării complete a 
diagnosticului. 

Al doilea criteriu se referă la 
codificarea tuturor infecțiilor, 
nu doar a celor pentru care este 
prescris un antibiotic. Motivul 
poate să nu fie intuit imediat, dar 
trebuie să ne gândim cum ar putea 
clinicienii să stabilească, pe baza 
datelor existente, dacă prescrierea 
lor este sau nu adecvată. Ei ar 
putea efectua un audit pentru a 
compara prescrierile cu indicatorii 
de calitate, cum sunt cei publicați în 
2011.7 Elaborați de un comitet de 
experți europeni, aceștia furnizează 
intervale procentuale acceptabile 
pentru prescriere, în funcție de 
infecție, sugerând, de exemplu, 
că dintre adulții sub 75 de ani cu 
bronșită acută, cel mult 30% ar 
trebui să primească un antibiotic 
oral. 

Sunt recomandate procente și 
pentru infecția acută a tractului 
superior respirator (≤20%), 
amigdalita acută (≤20%), sinuzita 
acută sau cronică (≤20%), otita 
medie acută (≤20%), infecția acută 

a tractului urinar la femei (≥80%) și 
pneumonia la adulții mai tineri de 
65 de ani (≥90%). Este clar că toate 
infecțiile trebuie să fie codificate 
pentru a genera aceste procentaje. 

Al treilea criteriu ar fi folosirea 
unui indicator global al severității 
bolii (ușoară, moderată ori severă) 
alături de fiecare cod de diagnostic. 
Atunci clinicienii ar putea face o  
comparație între gravitatea bolii 
pacienților lor și cea a altora.

Cei responsabili de gestionarea 
antimicrobienelor ar putea 
colabora cu furnizorii de dosare 
medicale electronice și cu clinicienii 
pentru a încuraja codificarea mai 
sofisticată a diagnosticului. Desigur 
că feedbackul individualizat 
descris aici reprezintă doar una 
din multitudinea strategiilor de 
gestionare necesare pentru a 
îmbunătăți prescrierea, niciuna 
neputând fi utilizată izolat. Alte 
exemple sunt controlul mai bun 
al infecției, vaccinarea și creșterea 
preciziei diagnosticului, dar 
motivația pentru îmbunătățirea 
codificării diagnosticului este 
furnizarea de informații ce pot fi 
folosite de clinicieni pentru ai ajuta 
să reflecteze și săși perfecționeze 
comportamentul de prescriere.

Alastair D Hay  
alastair.hay@bristol.ac.uk 

Detalii despre autor pe bmj.com 

COMMENTARY A comprehensive coding 
system is central to effective antimicrobial 
stewardship

A se cita: BMJ 2019;367:l6816
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6816

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Motivația pentru  
îmbunătățirea codificării 
diagnosticului este de  
a furniza informații în măsură 
să-i ajute pe clinicieni 
să reflecteze și să-și 
perfecționeze  
comportamentul de prescriere
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comentarii
CULOAREA PRIMARĂ  Helen Salisbury 

Practicarea�amabilităţii�

P
acienții ajung la medicul lor de familie cu 
toate tipurile de simptome și cu grade varia
te de disconfort, anxietate, durere și teamă. 
Dacă ne propunem ca ei să plece după con
sultație cu o stare mai bună decât cea pe care 

o aveau la venire, este necesar ca pacienții noștri să 
știe că au fost luați în serios și că grijile lor au fost ex
plorate și înțelese. Ei trebuie să aibă încredere în com
petența medicului și să se poată baza pe amabilitatea și 
empatia noastră, chiar dacă nu există prea multe solu
ții practice la problemele lor.

În cea mai mare parte a timpului numi e prea greu 
să am o astfel de atitudine – am o fire veselă și îmi pla
ce munca mea, dar am și zile mai rele, ca oricine, când 
sunt obosită și mă simt copleșită. Nu e suficient să mă 
bazez pe manifestările mele nedisimulate de cordialita
te și bunăvoință, fiindcă este inevitabil să le am mereu 
nealterate – ele pot atinge cote maxime atunci când 
sunt odihnită și nu mă grăbesc, dar la sfârșitul unei zile 
lungi trebuie să îmi impun să fiu amabilă, pentru ca 
pacienții mei să nu se simtă expediați de un medic ne
păsător.

Chiar dacă tocmai am avut cea mai dificilă consulta
ție, după care pacientul a plecat nemulțumit, și sunt în 
întârziere cu jumătate de oră, am datoria să numi afi
șez starea. Trebuie să "fac oficiile de gazdă" – respir 
adânc, îmi relaxez umerii în drum spre sala de aștepta
re, zâmbesc și îmi salut pacientul următor, cerândumi 
scuze pentru întârziere.

Când li se predau noțiuni legate de exprimarea em
patiei, studenții au, uneori, replici de felul "Eu nu aș 
dori empatie dacă nu ar fi sinceră." Dar dacă exersezi 
și practici acțiunile prin care reușești să pari căți pasă 
– dacă zâmbești și asculți, ești atent și empatic – are, 
oare, vreo importanță ce simți cu adevărat?

Trebuie să ne formăm deprinderi ferme de a ne con
sulta pacienții astfel încât, indiferent de dispoziția pe 
care o avem, să simtă că medicul le dă toată atenția.

A face distincția între amabilitatea sinceră și cea pre
tinsă înseamnă a simplifica, fiindcă ele nu sunt stati
ce și independente. Până la un punct, devenim ceea 
ce pretindem că suntem printrun proces bidirecțional 
– dinăuntru în afară și invers. Comportamentul nos

tru influențează ceea ce simțim: dacă ne străduim să 
zâmbim chiar și atunci când ne simțim morocănoși sau 
dacă vorbim politicos chiar dacă suntem supărați, e 
mai greu să rămânem în acea stare negativă.

Purtândune cu amabilitate, vorbind cu blândețe, ne 
schimbăm și dispoziția. Chiar dacă nu ar fi așa, paci
enții ne sesizează bunăvoința, fapt reflectat și întărit de 
felul cum reacționează față de noi.

Dacă vă propuneți să adoptați o atitudine binevoi
toare și ați practicat modalitățile corespunzătoare dea 
o afișa, e posibil ca pacienții voștri să nici nu observe 
când aveți o zi proastă. Nu vă învinovățiți – fiți buni și 
cu voi înșivă!

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

PRIMARY COLOUR  Helen Salisbury 
The performance of kindness
A se cita: BMJ 2019;367:l6341
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GÂNDIRE CRITICĂ  Matt Morgan 

Serviciul�de�scurtă�durată� 
ar�trebui�să�fie�răsplătit
Mă îndrept către locul de unde răzbat sonoritățile 
muzicii anilor '70 și se proiectează prin fereastră 
lumini colorate în stil disco. Apuc o sticlă cu vin 
rece, împachetată la repezeală, pe care am înhățato 
din frigider înainte dea ieși din casă. Dar cum ziua 
de mâine va începe pentru mine foarte devreme, 
singurele băuturi pe care le voi consuma în seara asta 
vor conține cafeină, nu alcoolul ce alimentează dansul 
ridicol. 

Când am intrat în clubul social, o mulțime de 
oameni flămânzi vorbeau despre vreme, fotbal și 
Brexit, încercând săși mențină la orizontală platourile 
de carton pe care aveau niște gustări din gama 
produselor de patiserie. O pancartă argintie, prea 
mică pentru uriașul perete alb pe care era lipită, 
arată motivul organizării acestei seri de sărbătoare: 
"PENSIONARE FERICITĂ!"

Pentru medicul care se pensionează au fost 30 de ani 
de pacienți bolnavi, familii recunoscătoare și nesfârșite 
instruiri obligatorii – presărate cu momente ce te 
fac uneori să zâmbești, iar alteori să plângi, cu clipe 
memorabile, dar și cu unele de tristă amintire. 

Directorul medical al spitalului înaintează cu pași 
greoi pe ringul de dans, bătând în microfon pentru a 
se face auzit peste acordurile din "Dancing Queen." 
Discursul conține toate cuvintele potrivite: devotament, 
comoară, recunoștință, devotament, mulțumiri. 
Vine și clipa cea mare, când de pe marginile sălii 
se adună un convoi de oameni purtând pe brațe o 
placă supradimensionată, cu sute de semnături – un 
dar deosebit, ce va sta în curând la loc de cinste pe 
polița de deasupra șemineului. E pe deplin meritat și 
aplaudăm cu toții cât putem de tare.   

În timp ce sectorul privat adoptă mutările frecvente, 
schimbarea locului de muncă și metoda construirii unei 
cariere bazate pe portofoliu, cel al sănătății continuă să 
onoreze personalul care manifestă dăruire profesională, 
recompensând serviciul de lungă durată. Ceea ce este, 
desigur, un gest corect și cuvenit, însă ar trebui să avem 
aceeași atitudine și față de serviciul de durată scurtă. 

Reducând la numai câteva spitale cuantumul 
activității în schimburi pe care o desfășoară medicii 
– și aplicând ghiduri locale cu un pronunțat caracter 
normativ, mai rigide, adesea pe baza unor politici pe 
măsura valorii lor – riscăm să pierdem atât posibilitatea 
dea învăța cât și experiența prilejuite de lucrul în alte 
locuri, cu alți oameni. Principiul "noi, aici, așa facem" 

este în regulă, câtă vreme vezi și cum se face în altă 
parte. 

Schemele de instruire prin repetiție, întrun număr 
mic de spitale – întro regiune, un district, chiar un oraș 
– pot periclita dezvoltarea profesiei medicale. Axarea 
pe un domeniu îngust poate avea un rol determinant în 
asistența medicală, atâta timp cât mai privești lucrurile, 
din când în când, în perspectivă. Pentru ai ajuta pe 
medici să obțină o astfel de deschidere, procedurile 
privitoare la mutarea dintrun spital în altul și la 
desfășurarea activității în medii diferite ar trebui să fie 
simple, continue și chiar încurajate. 

În concluzie, poate că avem nevoie și de recompense 
pentru serviciul de scurtă durată, nu numai pentru cel 
îndelungat.   

Matt Morgan este medic specialist în terapie intensivă la  
Spitalul Universitar din Țara Galilor     
mmorgan@bmj.com

CRITICAL THINKING    
Short service should be 
rewarded
A se cita: BMJ 2019;367:l6372
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PERSPECTIVĂ APROFUNDATĂ  David Oliver

Activitatea�administrativă�ne�ia�
prea�mult�timp?
Un eseu din ziarul New Yorker, "De ce medicii își urăsc 
calculatoarele," ma făcut să reflectez asupra poverii tot 
mai mari a sarcinilor administrative cu care se confrun
tă doctorii în detrimentul îngrijirii pacienților, dezvoltării 
personale și vieții lor private.

Cu 22 de ani în urmă, când am început să lucrez ca 
medic specialist în spital, emailul deabia începea să fie 
folosit în unitățile spitalicești. Acum, o vacanță de o săp
tămână implică, odată cu revenirea la serviciu, găsirea 
câtorva sute de mesaje. Multe dintre ele nu necesită ni
cio reacție sau se referă la probleme deja rezolvate, dar 
rămân destule care trebuie să fie citite cu atenție ori să li 
se răspundă. Iar răspunsul la mesajele cu mulți destina
tari înseamnă și mai multe emailuri.

Munca la distanță și emailurile în afara orelor de pro
gram intensifică presiunea, dacă ne simțim obligați să 
verificăm tot timpul mesajele. Dacă nu le verificăm, ne 
atragem alt stres. Nu este neobișnuit să corespondezi 
prin email cu pacienții și familiile lor, dar și această acti
vitate se poate prelungi în timp.

Nu aveam dosare electronice pe vremea când am în
ceput practica clinică, așa că biletele de externare, trimi
terile, scrisorile către medicii de familie și răspunsurile la 
cereri sau reclamații erau scrise după dictare la secreta
riat. Acum, medicii au nevoie de o viteză de scris decen
tă, pentru că trebuie să se ocupe singuri de o mare par
te din toate acestea, iar suportul administrativ este ade
sea asigurat împreună cu o echipă. Sistemele ce nu mai 
folosesc în general hârtie vor promova o atare tendință – 
în contextul în care avem de analizat și de interpretat o 
gamă de investigații mult mai largă.

Înainte nu aveam nimic de genul actualului sistem for
mal online de evaluare și de supervizare a medicilor re
zidenți, care a creat o miniindustrie de întâlniri și eva
luări online, precum și de feedbackuri de evaluare între 
numeroși colegi. Mai avem și evaluarea propriei noas
tre dezvoltări profesionale continue, precum și revali
darea. Trebuie să menținem jurnale, să le completăm 
și să reflectăm asupra lor. Se impune actualizarea unui 
număr tot mai mare de module obligatorii de instrui
re față în față și online. Suntem obligați să solicităm co
legilor, dar și să le oferim, feedback de 360 de grade. An 
de an avem nevoie de feedback structurat de la pacient, 
de planificarea anuală a serviciului și de o întreagă în
cărcătură de alte dovezi de portofoliu, referitoare la re
clamații, feedback și indicatori de activitate și de randa
ment, numai pentru a rămâne angajat și a avea dreptul 
de practică.

O parte din acestea reprezintă un real progres. În tre
cut, înregistrările pe hârtie care se pierdeau și instrui
rile și evaluările mai puțin structurate, erau ca Vestul 
Sălbatic în așteptarea vremurilor noi. Unele inovații au 
determinat îngrijiri de calitate superioară, o comunicare 
mai bună și mai multă satisfacție profesională. Însă fie
care oră folosită pentru sarcini administrative este fie lu
ată de la pacientul care are nevoie de îngrijiri clinice, fie 
adăugată la săptămâna de lucru. Medicii mai vârstnici, 
care se pregătesc de ieșirea din câmpul muncii, sem
nalează povara evaluărilor și revalidărilor ca un factor 
principal. Cei debutanți menționează și ei logistica sla
bă și sarcinile administrative greoaie, apăsătoare, ca fiind 
printre cele mai importante cauze de stres pentru ei.

Pot fi deprinse tehnici de gestionare a timpului și de 
autoprotecție și se poate economisi timp prin utilizarea 
unor tehnologii. Dar întro eră marcată de epuizare, de 
scăderea retenției și de slăbirea moralității, este în mod 
cert momentul ca sistemul public de sănătate (NHS) să 
renunțe la activitatea administrativă inutilă, care dimi
nuează productivitatea, accentuează stresul și răpește din 
timpul cuvenit pacienților și din viața noastră personală.

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

ACUTE PERSPECTIVE David Oliver  
Exorcising phantom policies
A se cita: BMJ 2019;366:l4949
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Sunt tot mai clar definite pe
ricolele suprasolicitării asisten
ței medicale, ce afectează paci
enții, furnizorii și sistemele sa
nitare.1 Estimările din Canada 
și SUA arată că până la 30% 
din totalul îngrijirilor medicale 
nu aduc niciun folos și ar putea 
fi chiar nocive.2

Prejudiciile asociate cu uti
lizarea excesivă a testelor sau 
tratamentelor nejustificate pot 
lua multe forme, de la amenin
țarea globală a rezistenței an
timicrobiene și până la reacții
le adverse pe care le pot gene
ra. Complexitatea problemei, 
combinată cu heterogenitatea 
și fragmentarea cercetărilor ce 
stau la baza cunoștințelor noas
tre, au condus până acum la so
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MESAJE ESENŢIALE

• Choosing Wisely a fost inițiată în SUA, devenind 
în prezent o mișcare globală pentru  reducerea 
folosirii excesive a serviciilor medicale

• Campaniile sporesc conștientizarea, de către 
doctori și public, a utilizării excesive a asistenței 
medicale, sugerând "întrebări pe care medicii și 
pacienții ar trebui să și le pună"

• Bariere complexe – culturale, de sistem și 
structurale – împiedică transpunerea în practică 
a recomandărilor

• Există eforturi de aplicare la nivelul sistemului de 
sănătate, al medicului și al pacientului

• Este nevoie de cercetare și de evaluare pentru a 
se determina impactul campaniilor și a se stabili 
noi strategii, numai așa putând fi susținute 
obiectivele propuse

ANALIZĂ

Reducerea utilizării excesive a 
îngrijirilor medicale: promovarea 
campaniei Choosing Wisely
Sunt necesare noi strategii pentru a promova obiectivele campaniei globale și a reduce utilizarea 
excesivă a testelor, tratamentelor și procedurilor în practica medicală, susțin Karen Born și colegii săi

ÎNTREBĂRILE CAMPANIEI CHOOSING WISELY  

Campaniile Choosing Wisely din Canada, Noua Zeelandă, Anglia și 
Australia au adaptat un set de întrebări elaborate de Consumer Reports, 
o organizație non-profit din SUA. Ele pot fi adresate medicilor de către 
pacienți, referitor la testele și tratamentele care nu sunt necesare. 
Întrebarea 5 este aplicabilă numai în SUA.

1. Am cu adevărat nevoie de acest test sau procedură?
2. Care sunt riscurile?
3. Există opțiuni mai simple, mai sigure?
4. Ce se întâmplă dacă nu fac nimic?
5. Cât costă?
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luții cu un impact insesizabil 
pentru rezolvarea problemei 
suprasolicitării serviciilor me
dicale.3

Lansată în 2012, în SUA, 
campania Choosing Wisely a 
avut misiunea de a galvaniza 
forța medicilor pentru ai ajuta 
să preia conducerea în această 
chestiune, prin stabilirea 
recomandărilor specifice de 
specialitate pentru testele, 
tratamentele și procedurile 
folosite în exces. În cei șapte 
ani care au trecut de atunci, 
mișcarea sa extins în peste  
20 de țări.

Pe măsură ce campania ia 
amploare, încep să apară între
bări referitoare la rolul efectiv 
al creării și difuzării unor ase
menea liste de recomandări, la 
măsura în care se reușește ca, 
prin astfel de eforturi, să se facă 
pași înainte în privința comba
terii excesului și la cum anume 
sar mai putea acționa în conti
nuare.

În multe țări, scopul inițial 
al campaniei Choosing Wisely 
a fost dea atrage atenția 
asupra folosirii excesive 
a serviciilor medicale și a 
necesității de a stăvili o atare 
tendință. Conștientizarea este 
primul pas, dar influențarea 
practicii medicale de rutină 
necesită mult mai mult 
decât un efort voluntar al 
societăților de specialitate. 
Utilizarea excesivă a asistenței 
medicale este o problemă 

plurifactorială, situată la 
intersecția dintre obiceiurile, 
comportamentele și instruirea 
doctorilor, amplificată de 
așteptările și cererea publicului 
și pacienților. E nevoie de o 
strategie analizată în detaliu și 
bazată pe dovezi.4

Sprijinul acordat doctorilor 
pentru a reduce folosirea exce-
sivă a serviciilor medicale
O parte esențială a campani
ei Choosing Wisely a constat în 
elaborarea, de către societăți
le specialităților medicale, a lis
telor de recomandări ce urmau 
a fi comunicate colegilor de 
breaslă.5 Societățile au autono
mia dea acționa independent, 
ceea ce determină o heteroge
nitate considerabilă a domeniu
lui de aplicare.

Unele liste au fost critica
te pentru lipsa ambiției, omite
rea unor teste sau proceduri ce 
aduc profit și pentru includerea 
intenționată a unor recoman
dări care vizează utilizarea în 
exces a serviciilor medicale din 
alte specialități.6 Exploatarea 
credibilității societăților de spe
cialitate a contribuit, însă, la 
creșterea conștientizării, de că
tre doctori, a folosirii excesive 
a asistenței medicale. Dovezile 
indică, însă, faptul că numai 
prin publicarea recomandărilor 

și stimularea conștientizării nu 
este posibilă schimbarea prac
ticii, fiind necesare strategii ro
buste de aplicare, sensibile la 
complexitățile diferitelor medii 
de practică.7

Doctorii nu sunt singurii 
clinicieni care contribuie la 
folosirea în exces a serviciilor. 
Campaniile Choosing Wisely 
din majoritatea țărilor au 
încheiat parteneriate cu 
asistenți medicali, dentiști, 
farmaciști și alții, pentru 
elaborarea listelor de 
recomandări.

Noi modalități dea angrena 
un număr mai mare de cadre 
medicale în intervențiile pentru 
reducerea utilizării excesive a 
îngrijirilor provin din literatura 
de specialitate: de exemplu, 
o directivă medicală dată 
la un spital canadian, ce le 
permitea asistenților medicali 
să scoată cateterele urinare 
inutile întro secție medicală a 
spitalului, a dus la o diminuare 
susținută a folosirii cateterului 
per zi de pacient (8,5% versus 
14,8%), precum și la scăderea 
infecțiilor de tract urinar 
asociate cateterului (0,2 versus 
1,5 per zi de pacient).8 Pentru 
reușita măsurilor de reducere 
a folosirii excesive a serviciilor 
medicale este necesară 
colaborarea între clinicieni.

Schimbarea practicii
Termenul "dezimplementa
re" este tot mai des utilizat pen

Afișe ale campaniei Choosing Wisely din 
Brazilia, Noua Zeelandă, Elveția și Canada
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tru a descrie renunțarea la 
practici medicale ineficien
te sau dăunătoare.9 Pe lân
gă campania Choosing Wisely 
sa înregistrat, în numeroa
se centre medicale, și un val 
de eforturi inovative, asocia
te cu diverse campanii (tabelul 
suplimentar 1). Strategiile efici
ente au multe componente ce 
vizează factorii determinanți ai 
folosirii excesive a serviciilor 
medicale de către doctori și pa
cienți, incluzând educația, con
trolul și feedbackul medicului, 
educația pacientului și repro
iectarea sistemelor de rutină.10

Majoritatea studiilor ce de
scriu intervenții robuste pentru 
reducerea folosirii excesive au 
fost realizate în spitale, permi
țândule clinicienilor să mobi
lizeze sprijinul existent pentru 
îmbunătățirea calității și a efor
turilor de garantare a siguran
ței pacienților, alături de susți
nerea deciziei clinice. Simpla 
dispoziție dată medicilor de a 
cere mai puține teste va avea 
un efect limitat, date fiind ba
rierele administrative în calea 
schimbării.11 Excesul la nive
lul îngrijirilor curente poate fi 
determinat și de factori incon
trolabili de către doctori: de 
exemplu, cererile zilnice pre
stabilite ori pachetele de ana
lize de laborator pot duce la 
efectuarea nejustificată de tes
te sanguine.

Cercetarea fenomenului de 
dezimplementare arată că se 

impun atât schimbări direcțio
nate de sus în jos cât și eforturi 
pe plan local, vizând diferite 
grupuri și paliere ale organiza
țiilor, în care cultura practicii 
medicale are un rol vital.12, 13 
În cadrul unor astfel de inter
venții, datele constituie un in
strument puternic, facilitând 
controlul tipurilor de practică 
și furnizând feedback pentru a 
motiva medicii și sistemele să 
se schimbe, dar rămâne difi
cil de obținut accesul la indica
tori prompți și semnificativi ai 
competenței individuale, orga
nizaționale și a sistemului.14

Aplicarea obiectivelor vizate 
de campania Choosing Wisely 
în comunitate implică și alte 
dificultăți, întrucât doctorii din 
sectorul asistenței primare nu 
au la îndemână, în general, de 
sprijinul tehnic și informațio
nal disponibil în unitățile spi
talicești. Procedurile de con
trol și feedback, combinate cu 
"detalierea academică" (o for
mă de instruire pentru cadre
le medicale), au avut succes în 
asistența primară, în special în 
Australia. Astfel de programe 
pot fi greu de introdus, având 
în componență resurse intensi
ve, precum instruirea interco
legială organizată pe perechi. 
Avem nevoie de strategii mai 
inovatoare și mai cost eficien
te pentru a schimba asistența 
primară.

Eforturile campaniei 
Choosing Wisely au început să 

se evidențieze la nivel național 
și în țări ca India și Olanda. Pe 
măsura extinderii ei, campa
nia sa dezvoltat pe scară lar
gă, oferind o modalitate de a 
realiza schimbări la nivel de 
sistem, ceea ce o îndepărtea
ză, însă, de obiectivele inițiale. 
Transformările la nivel de sis
tem ar putea duce la tensiuni 
între clinicieni și partenerii so
ciali, legate de autonomia pro
fesională. Ele ar putea ridica și 
suspiciunea că aceste eforturi 
sunt motivate mai mult de re
ducerea costurilor decât de îm
bunătățirea calității și a sigu
ranței serviciilor.

Educarea și implicarea 
publicului
Un rol central în combaterea 
excesului de servicii îl are 
înțelegerea și încorporarea 
perspectivelor pacienților 
și publicului. Un principiu 
esențial al campaniei 
Choosing Wisely îl constituie 
încurajarea discuțiilor cu 
pacienții despre necesitatea 
unui test sau tratament.

În numeroase țări, campa
niile încearcă să transmită po
pulației mesajul că "mai mult 
nu înseamnă întotdeauna mai 
bine." În câteva state au fost 
create pentru spațiile clinice 
afișe cu acest mesaj, menit să 
influențeze atitudinile publi
ce și să îmbunătățească înțele
gerea și cunoașterea. Unele or
ganizații ale consumatorilor, 

În multe 
țări au fost 
create afișe 
cu scopul 
de a 
influența 
atitudinile 
publicului și 
de a crește 
nivelul de 
înțelegere al 
pacienților

Crezi că ai nevoie 
de o radiografie  
sau de IRM?
Să ne gândim  
mai bine!

Crezi că ai nevoie 
de o ECG sau de  
un test de efort?
Să ne gândim  
mai bine!

Crezi că  
ai nevoie  
de antibiotice?
Să ne gândim  
mai bine!
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ca Altroconsumo din Italia și 
Consumer Reports din SUA, 
au încheiat parteneriate cu 
campaniile pentru a perfecțio
na ori a crea împreună mesaje 
prin intermediul focusgrupuri
lor sau prin alte metode.

Choosing Wisely se prezin
tă ca o inițiativă de a facili
ta discuții bazate pe dovezi în
tre medici și pacienți. Pentru 
aceasta este nevoie, în unele 
cazuri, de o schimbare a prac
ticii, ceea ce numeroși doctori 
cred că este un obiectiv nere
alist, fiind de părere că întâl
nirile clinice sunt prea scurte, 
iar conversațiile dificile, con
flictuale și consumatoare de 
timp.2, 15

Sondajele în rândul doctori
lor arată că utilizarea excesivă 
a serviciilor medicale este de
terminată mai mult de percep
ția că pacienții nu vor accepta 
dovezile împotriva folosirii ne
justificate a testelor sau trata
mentelor decât de cererile pa
cienților.16 Combaterea acestei 
lipse de comunicare și evitarea 
utilizării în exces a serviciilor 
implică luarea în comun a de
ciziilor.17

Pentru a încuraja și a stimula 
astfel de discuții importante, 
campaniile din întreaga lume 
au elaborat un set generic de 
întrebări pe care pacienții sau 
cei care îi îngrijesc să le pună 
medicilor. Acest instrument 
nu a fost încă evaluat pentru 
a putea fi generalizat în toate 
țările și unitățile medicale. 
Experiențele pacienților care 
au pus întrebările nu au fost 
comparate între țări, dar ar 
genera perspective valoroase 
transnaționale asupra 
metodelor de promovare 
a discuțiilor privitoare la 
utilizarea excesivă a asistenței 
medicale (caseta).

Priorități în cercetarea 
dezimplementării 
Răspândirea campaniilor 
Choosing Wisely în diverse sis
teme sanitare și contexte na

ționale oferă un experiment 
natural unic.

Numai publicarea recoman
dărilor este insuficientă pen
tru a modifica practica; se știe 
cât de dificilă este aplicarea în 
practică a dovezilor. Există o 
multitudine de strategii meni
te să atenueze decalajul dintre 
cunoștințe și acțiune, dar multe 
dintre ele au fost concepute nu 
atât pentru dezimplementare 
cât pentru implementare.18

Care este diferența? 
Influențele de natură 
psihologică, de tipul erorii 
de confirmare și a aversiunii 
față de pierdere, afectează 
puternic cadrele medicale 
și pacienții, făcând ca 
renunțarea la o practică să 
fie dificilă în comparație cu 
relativa ușurință a aplicării 
uneia noi.19 Diminuarea 
și gestionarea emoțiilor și 
stărilor psihologice legate de 
așteptările pacientului și de 
percepția lor de către doctor 
fac din implicarea pacientului 
un instrument valoros în 
reducerea folosirii excesive a 
serviciilor.

Deși au avantajul credibili
tății în fața colegilor în efortu
rile lor de a reduce utilizarea 
excesivă a serviciilor medica
le, medicilor le lipsește adesea 
experiența în privința evaluă
rii barierelor în calea schimbă
rii. Parteneriatul cu cercetăto
rii oferă o șansă de a studia de
zimplementarea prin metode 
riguroase, pentru a generali
za învățarea. Numeroase uni
tăți medicale nu au date pentru 
a putea determina ratele iniți
ale ale folosirii unei practici și 
a evalua schimbarea. Multe re
comandări făcute de campania 
Choosing Wisely sunt nuanțate 
clinic, iar sistemele de date nu 
au precizia necesară pentru o 
măsurare corectă.

Cercetarea se confruntă și cu 
alte dificultăți, precum lipsa in
dicatorilor unei reduceri susți
nute a utilizării excesive a ser

viciilor, întrucât majoritatea 
studiilor de intervenție se con
centrează pe o perioadă scurtă 
după schimbare, iar în absen
ța sprijinului și resurselor pen
tru menținerea schimbării, fur
nizorii își reiau, de obicei, obi
ceiurile și comportamentele 
vechi. Cultura practicii medi
cale este recunoscută ca un im
portant factor determinant al 
schimbării, dar nu prea avem 
date referitoare la cele mai efi
ciente strategii pentru influen
țarea culturii și schimbarea aș
teptărilor pacienților.

Concluzii
Eficiența și durabilitatea 
campaniei Choosing 
Wisely este demonstrată de 
răspândirea ei rapidă și de 
abilitatea dea inspira strategii 
inovatoare, conduse de 
clinicieni, pentru reducerea 
folosirii excesive a serviciilor. 
Următoarea provocare o 
constituie atingerea unui 
echilibru delicat, arătând 
capacitatea campaniei 
de a motiva și a menține 
schimbările la nivelul practicii 
și a sistemelor de sănătate, 
susținând eforturile doctorilor 
de a influența cultura medicală 
și cea publică prin mesajul 
că mai mult nu înseamnă 
întotdeauna mai bine.
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Cu toții dorim să ne bazăm deci
ziile medicale pe dovezi fiabile. Cu 
toate acestea, raportul de referință, 
din 2009, al Institutului de Medicină 
a identificat, pe scară largă, conflic
te de interese financiare în cerceta
rea, educația și practica medicală.1 
Documentul a subliniat faptul că in
fluența extinsă a industriei poate pe
riclita "integritatea investigațiilor ști
ințifice, obiectivitatea educației me
dicale, calitatea îngrijirii pacienților 
și încrederea publică în medicină."1 

În același timp se observă o creș
tere a percepției problemei pe care 
o reprezintă medicina în exces.2 5 
Excesul de testare, diagnosticare și 
tratare deturnează resursele de la 
nevoile autentice, fac rău sănătății și 
amenință sustenabilitatea sistemu
lui sanitar.2, 5 Testele, tratamentele și 
diagnosticele cu adevărat necesare 
sunt vitale, iar producătorii au drep
tul de a obține profit. Este însă mo
mentul să ne asigurăm că evaluarea 
științifică a testelor și terapiilor, pre

cum și difuzarea dovezilor rezulta
te au un grad cât mai mare de inde
pendență față de industriile ce obțin 
profituri de pe urma utilizării lor. 

Există puncte de vedere diferite 
cu privire la relația financiară dintre 
industrie și cadrele medicale; de a
semenea, este în plină dezbatere su
biectul stabilirii limitei între o co
laborare valoroasă și relațiile ce nu 
servesc interesele pacienților sau ale 
publicului.6, 8 Unii sunt de părere că 
transparența este cea mai bună stra
tegie, în timp ce alții o consideră ne
cesară, dar insuficientă. Pe baza do
vezilor și exemplelor practice citate 
mai jos propunem căi care vizează 
atingerea independenței financiare 

față de industrie în ceea ce privește 
luarea deciziilor din asistența medi
cală. Sperăm că propunerile noastre 
vor cataliza elaborarea unor reco
mandări mai detaliate pentru o re
formă fundamentală în cadrul cerce
tării, educației și practicii.

Problema dependenței financiare
Cercetarea
Dependența financiară de compani
ile comerciale este uzuală în dome
niul cercetării, iar în SUA aproape 
60% din cercetarea medicală este fi
nanțată de industrie.9 Sa arătat, în 
repetate rânduri, că rezultatele publi
cate ale studiilor sponsorizate de in
dustrie tind să favorizeze produsele 
acesteia, determinând o "influența
re prin sponsorizare" a bazei de do
vezi, prin supraestimarea benefici
ilor și subestimarea efectelor noci
ve.10 În 2013, cercetarea efectuată 
de Institutul German pentru Calitate 
și Eficiență în Îngrijirea Sănătății a 
aruncat o lumină nouă asupra aces
tei influențe.11 Au fost identificate 
discrepanțe semnificative între infor
mațiile despre beneficiile și efectele 
nocive ale produsului, găsite în "ra
poartele detaliate ale studiului clinic" 
în cazul studiilor finanțate de indus
trie și ceea ce raportează public ace
leași studii în revistele medicale, de 
exemplu.11 Sunt asociate cu rezultate 
favorabile și alte relații financiare în
tre cercetătorii studiului și sponsori.13 

Pentru a exagera beneficiile pro
dusului și a minimiza efectele no
cive, companiile finanțatoare folo

INFLUENŢA COMERCIALĂ ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

Căi în direcţia independenţei: 
către generarea şi utilizarea 
unor dovezi fiabile  
O echipă globală de cercetători, clinicieni, autorități de 
reglementare și avocați ai cetățenilor cu influență asupra opiniei 
publice sugerează cum putem începe să construim o bază de 
dovezi pentru îngrijirile medicale care să fie independentă de 
influențele comerciale.

MESAJE ESENŢIALE

• Sunt necesare dovezi fiabile pentru a face posibile deciziile medicale 
• Dependența financiară de industrie, răspândită pe scară largă, determină 

influențarea comercială a dovezilor cercetării, educației medicale și practicii 
clinice 

• Această influență tinde să supraestimeze beneficiile pentru îngrijirea sănătății și 
să subestimeze riscurile pentru pacienți

• Este dezirabilă și posibilă o mai mare independență financiară față de industrie, 
existând exemple de reforme în cercetare, educație și practică

• Etapele propuse pentru obținerea independenței financiară față de interesele 
comerciale vor implica o schimbare semnificativă a culturii 

Sperăm că propunerile noastre 
vor cataliza elaborarea unor 
recomandări mai detaliate 
pentru o reformă fundamentală 
în cadrul cercetării, educației și 
practicii
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sesc stimulente financiare evidente 
– ele sunt permise, însă, de meto
dele noastre imperfecte de evalua
re, ce pot fi exploatate în nenumă
rate moduri, intenționat ori nu, în 
toate stadiile procesului.14 De exem
plu, protocolul de lucru al unui stu
diu ar putea include o comparație 
inechitabilă, cu scopul dea asigu
ra un rezultat favorabil pentru pro
dusul sponsorului sau rezultatele 
nefavorabile ar putea să nu fie pu
blicate.14 Și sinteza cercetării poa
te induce în eroare, în parte din ca
uza influenței industriei asupra stu
diilor originale.15 Înrăutățind și mai 
mult situația, agențiile de reglemen
tare ce evaluează dovezile cercetă
rii – incluzând European Medicines 
Agency (Agenția Europeană a 
Medicamentelor) și US Food and 
Drug Administration (Administrația 
Alimentelor și Medicamentelor din 
SUA)16, 17 – se bazează pe finanța
rea din partea companiilor ale căror 
produse le evaluează.

Educația
Ca și în cercetare, există dovezi că 
activitățile educaționale sau cele 
promoționale susținute de indus
trie pot favoriza produsele sponso
rilor. Un studiu la care au participat 
280 000 de medici din SUA a găsit o 
corelație între acceptarea unui singur 
prânz sponsorizat și o creștere a pre
scrierii medicamentelor produse de 
sponsor, prânzurile suplimentare ori 
mai scumpe fiind asociate cu un nu
măr mai mare de prescrieri.18 Un alt 
studiu a constatat că vederile unor li
deri de opinie importanți, exprima
te în articolele revistelor, sau core
lat strâns cu interesele companiilor 
care iau plătit ca vorbitori sau con
sultanți.19 Există, de asemenea, suspi
ciuni că majoritatea organizațiilor de 
sprijin sunt dependente de finanța
rea de către industrie,20 precum și te
meri că ele șiar putea favoriza susți
nătorii financiari în cadrul educației 
propriilor membri sau a publicului 
– de exemplu, "păstrând tăcerea ori 
ezitând să se plângă" de prețurile ex
cesive ale medicamentelor.21

Practica medicală
Influența comercială afectează și 
practica clinică prin intermediul re
prezentanților de vânzări, a ghi

durilor sau chiar a plăților directe. 
Industria susține că furnizează in
formații valoroase ce îi ajută pe pa
cienți,22 dar o analiză sistematică a 
constatat că expunerea la informați
ile provenite de la compania farma
ceutică sunt asociate, în general, cu 
prescrierea mai multor medicamen
te, cu costuri mai mari și calitate mai 
slabă.23 

Ghidurile cinice, care recoman
dă tratamente și pot lărgi definiți
ile bolilor, sunt elaborate, adesea, 
de asociații profesionale și scrise de 
persoane care au legături financia
re cu companiile interesate,25, 27 pu
tând determina excesul de utiliza
re și de diagnostic.28, 29 Un studiu din 
2016 a 95 de organizații care elabo
rează ghiduri a găsit o asociere între 
politicile mai cuprinzătoare ale con
flictelor de interese și recomandări
le mai puțin entuziaste ale produse
lor medicale.30 Și deciziile politice 
cu efecte mai extinse în practică, de 
genul decontărilor, pot fi submina
te de grupurile de sprijin sponsoriza
te care se implică în campaniile de 
marketing ale sponsorilor.21

Principiul independenței față de 
interesele comerciale
În opinia noastră, pentru ca sisteme
le să genereze și să folosească dovezi 
fiabile și să contracareze epidemia 
de excese medicale, factorii de de
cizie de la fiecare nivel trebuie să se 
desprindă complet de cei care profi
tă de pe urma acestor excese.

Sunt deja în curs de dezbatere re
forme fundamentale la nivel națio
nal și global. În 2017, ca răspuns la 
prețurile ridicate ale medicamente
lor ce amenință sustenabilitatea sis
temului de sănătate, comitetul re
gional european al Organizației 
Mondiale a Sănătății a dezbătut atri
buirea unui rol mai mare autorități
lor publice în "dirijarea investițiilor 
în cercetare."31 În iulie 2019, rapor
tul unui mediator european a su
gerat că autoritățile de reglementa
re din domeniul sănătății ar trebui, 
"în cea mai mare măsură posibilă," 
să asigure separarea dintre persoa
nele din agențiile de reglementare 
ce furnizează recomandări compa
niilor particulare în timpul realizării 

unui produs și cei care îl vor evalua 
mai târziu.32 Întrun sens mai larg, 
există multe exemple în întreaga sfe
ră a cercetării, educației și practicii 
în care organizațiile se reorientează 
spre independența față de influența 
comercială.

Căi spre independență 
Cercetare 
Deși industria rămâne un finanța
tor dominant al cercetării, există 
exemple de modele alternative pen
tru a fundamenta reforma. Timp 
de peste un deceniu, guvernul itali
an a impozitat cheltuielile promoțio
nale ale companiilor farmaceutice 
pentru a finanța cercetarea de inte
res public.34 Timp de 15 ani, iniția
tiva Drugs for Neglected Diseases 
(DNDi) (Medicamente pentru boli 
neglijate) a folosit un model bazat 
pe sectorul public pentru a finan
ța dezvoltarea medicamentelor, ca
racterizat de "independența financi
ară și științifică."35 În timp ce finan
țarea sa bazat pe donatorii publici 
și filantropici, cu implicarea strate
gică a industriei, modelul arată că 
dezvoltarea de tip non profit a me
dicamentelor poate funcționa atunci 
când este motivată explicit de nevo
ile pacienților.35 Un alt model – pro
movat de politicienii din SUA timp 
de o jumătate de secol, dar combă
tut cu succes până acum de industrie 
– implică finanțarea, de către com
panii, a testării produsului, care să 
fie însă efectuată de echipe de cer
cetare independente, desemnate de 
auoritățile de reglementare publi
ce.36 Un grup de reformă nord ame
rican care a examinat atât prețurile 
exorbitante ale medicamentelor cât 
și denaturarea cercetării a propus re
cent finanțarea complet publică a 
agențiilor de reglementare.37

În privința sintezelor cercetări
lor, un alt exemplu de reformă este 
oferit de Cochrane, o organizație 
nonprofit internațională. Cel pu
țin două treimi din autorii analize
lor sistematice cu care colaborea
ză sunt obligați să nu aibă legături fi
nanciare cu industria. Înțelegând că 
nu este suficient pentru a elimina in
fluența comercială în studiile spon
sorizate, Cochrane va începe și o ac
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țiune de susținere a cercetării fără 
conflicte de interese, independente. 
Extinderea finanțării publice pen
tru cercetare și reglementarea aces
teia reprezintă cu certitudine o mare 
provocare dar, în unele locuri, fon
durile ar putea proveni, în parte, din 
economiile făcute prin scăderea pre
țurilor medicamentelor, reducerea 
prescrierilor nejustificate și colecta
rea taxelor evitate în mod inechita
bil în prezent.38 

Caseta prezintă căile sugerate de 
noi spre o cercetare independentă 
față de influența comercială. Ele in
clud realizarea sintezelor cercetări
lor fără a avea legături cu industria, 
precum și reforme guvernamenta
le pentru a garanta că testarea pro
dusului și agențiile de reglementare 
sunt independente de industrie.

Educația 
Multe organizații oferă deja edu
cație fără sprijinul industriei. În 
urma campaniilor doctorilor 
de familie, Asociația Medicală 
Norvegiană a hotărât că întâlniri
le și cursurile sponsorizate de in
dustrie nu mai pot fi considerate e
ducație formală, necesară pentru 

acreditare.39 Inspirați de orga
nizații ca Asociația Studenților 
Mediciniști Americani,40 unele gru
puri de doctori au introdus edu
cația fără sprijinul industriei, in
clusiv în America de Nord41 și în 
India.42 La fel, revistele medica
le au început să se separe de influ
ența industriei. PLOS Medicine43 și 
Emergency Medicine Australasia44 au 
oprit publicitatea pentru produse
le farmaceutice, iar The BMJ decla
ră acum veniturile tuturor compa
niilor de medicamente și publică 
numai articolele educaționale ale 
autorilor fără legături relevante cu 
industria.45 Organizațiile de spri
jin, ca National Women’s Health 
Network (Rețeaua Națională pentru 
Sănătatea Femeilor) din SUA, sunt 
modele de independență față de fi
nanțarea de către industrie. Caseta 
prezintă căile spre independența în 
educație, ce urmăresc distanțarea 
tuturor grupurilor implicate în edu
cație – incluzând grupurile de spri
jin, asociațiile medicale și revistele – 
de relațiile financiare cu companii
le ce vând produse pentru îngrijirea 
sănătății, precum și realizarea de re
forme pentru a asocia acreditarea 

profe sională cu educația indepen
dentă față de sprijinul industriei.

Practica
De la clinicile mici la organizați
ile cu mii de medici, există mul
te exemple de clinicieni practicanți 
care nu mai vor să depindă de re
prezentanții de vânzări ai com
paniilor.41 Grupuri de medici ca 
No Gracias, No Advertising Please 
și Mezis încurajează folosirea infor
mațiilor furnizate independent de 
companiile farmaceutice, iar une
le guverne finanțează acum astfel 
de resurse, inclusiv în Norvegia.46 
În domeniul ghidurilor clinice, no
ile recomandări rapide – concepu
te de organizația nonprofit MAGIC 
Evidence Ecosystem Foundation 
și The BMJ – au restricții ferme în 
privința conflictelor de interese fi
nanciare ale autorilor.47 La fel, în 
Danemarca, medicii care acordă 
consultanță companiilor farmaceu
tice nu pot fi implicați în elaborarea 
ghidurilor naționale,48 iar Australia 
"încurajează ferm" în prezent comi
tetele ghidurilor să nu aibă conflic
te de interese financiare,49 subliniind 
nevoia de a crea un fond extins de 

POSIBILE CĂI ÎNSPRE INDEPENDENȚA FINANCIARĂ FAȚĂ DE INTERESELE COMERCIALE   

Cercetare
• Guvernele solicită un proces 

independent de generare a 
dovezilor folosite în luarea 
deciziilor medicale, incluzând 
evaluarea de noi tratamente, 
teste și tehnologii 

• Guvernele cer ca organizațiile 
de sănătate publică, incluzând 
agențiile de reglementare și 
cele de evaluare a tehnologiei 
medicale, să nu primească 
finanțare de la industrie, iar 
consultanții acestora să nu aibă 
relații financiare cu industria 

• Grupurile care se ocupă de 
sintezele științifice, incluzând 
analizele sistematice, garantează 
că evaluatorii au acces la 
toate informațiile privitoare la 
metodele studiilor și la toate 
rezultatele lor relevante, inclusiv 
la rapoartele studiilor clinice, 
și că acestea sunt realizate fără 
finanțare de către industrie, iar 
autorii nu au relații financiare cu 
companiile ce ar putea beneficia 
de pe urma rezultatelor

Educația 
• Grupurile profesionale, 

cele de sprijin ori cele 
academice angajate în activități 
educaționale pentru cadre 
medicale sau pentru public 
ori care afectează deciziile de 
reglementare sau pe cele politice, 
urmăresc să pună punct atât 
dependenței de finanțarea de 
către industrie cât și relațiilor 
financiare dintre conducerea lor 
și industrie 

• Guvernele naționale lucrează 
cu asociațiile profesionale și 
autoritățile care acordă licențele 
pentru a elabora politici menite 
să garanteze că activitatea 
educațională sponsorizată de 
industrie nu poate contribui la 
acreditarea cadrelor medicale 

• Revistele medicale și 
redactorii acestora fac progrese 
spre independența de veniturile 
industriei sanitare

Practica 
• Grupurile profesionale, 

spitalele, serviciile medicale și 
guvernele interzic interacțiunile 
de marketing între industrie și 
factorii de decizie, incluzând 
cadrele medicale practicante 
și susțin activ dezvoltarea 
informațiilor despre asistența 
medicală independent de 
interesele comerciale 

• Cadrele medicale, factorii 
de decizie politică și publicul 
se orientează spre ghidurile 
de practică produse și scrise 
de grupuri care nu au relații 
financiare cu industria și 
care au acces la dovezi, 
incluzând sintezele cercetărilor, 
independente de influența 
industriei 

• Organizațiile care finanțează 
cercetarea și instituțiile 
academice modifică indicatorii 
academici și stimulentele 
pentru a recompensa explicit 
colaborarea cu agențiile publice 
și grupurile societății civile, 
precum și cu industria
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cercetători clinici fără legătură cu in
dustria. 

Alte posibile căi spre obținerea in
dependenței în practică ar urmări 
elaborarea la nivelul guvernelor, 
spitalelor și sistemelor de sănătate a 
politicilor care să interzică interac
țiuni de marketing între industrie și 
factorii de decizie din domeniul sa
nitar, crearea de ghiduri clinice de 
către persoane fără relații cu indus
tria și recompensarea cercetătorilor 
pentru colaborările cu publicul și cu 
societatea civilă (caseta).

Primii pași
Deși susținem apelurile pentru in
tensificarea cercetării asupra efecte
lor amestecului industriei și a stra
tegiilor pentru al elimina,6 dovezile 
ce se acumulează arată că indepen
dența față de interesele comercia
le este atât necesară cât și fezabilă. 
Un prim pas important va fi repre

zentat de legi ce vor impune decla
rarea completă și accesibilă publicu
lui a sumelor plătite de companiile 
care vând produse pentru îngrijirea 
sănătății celor care le evaluează și le 
folosesc.50 

Actuala analiză are unele limi
te. Din cauza spațiului restrâns, ne
am concentrat mai mult pe relații
le financiare decât pe cele nefinan
ciare și mai degrabă pe îngrijirile 
medicale decât pe sănătate în ac
cepțiunea mai largă. Pentru clarita
te, am folosit structura cu trei nive
luri a cercetării, educației și practi
cii, derivate din raportul Institutului 
Medicamentului1, dar recunoaș
tem că politica este la fel de relevan
tă. De asemenea, propunerile noas
tre fac parte dintro lucrare mult mai 
amplă, în curs de desfășurare, vi
zând creșterea înțelegerii beneficii
lor, efectelor nocive5 și riscurilor ști
inței sponsorizate. 

Căile propuse de noi nu sunt com
prehensive sau definitive; ele sunt 
create pentru a încuraja elaborarea 
unor recomandări practice mai de
taliate în vederea schimbării și a gă
sirii de fonduri. Multe grupuri se se
pară deja de influența industriei în 

educație și practică, dar principala 
prioritate și cea mai mare dificulta
te este de a crea modele pentru cer
cetare și evaluare independente de 
companiile interesate în rezultate. 
Pentru a adânci înțelegerea proble
melor și a ajuta la găsirea soluțiilor, 
vă încurajăm să răspundeți la acest 
articol pe calea răspunsurilor rapide 
de la The BMJ, incluzând experien
țele dumneavoastră pozitive ori ne
gative cu reformele. Vă mai încura
jăm să semnați o declarație scurtă de 
sprijin disponibilă pe bmj. com și să 
dați sugestii de strategii și priorități. 

Ray Moynihan   
raymoynihan@bond.edu.au 

Lisa Bero; Sue Hill; Minna Johansson;  
Joel Lexchin; Helen Macdonald;  
Barbara Mintzes; Cynthia Pearson;  
Marc A Rodwin; Anna Stavdal;  
Jacob Stegenga; Brett D Thombs;  
Hazel Thornton; Per Olav Vandvik;  
Beate Wieseler; Fiona Godlee   

Detalii complete referitoare la autori  
pe bmj.com.

ANALYSIS
COMMERCIAL INFLUENCE IN HEALTH  
Pathways to independence: towards producing 
and using trustworthy evidence 
A se cita: BMJ 2019;367:l6576

Prioritatea principală este de a 
crea modele pentru cercetare 
și evaluare independente 
de companiile interesate de 
rezultate
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Robert McClelland a fost medic 
militar în cadrul Forțelor Aeriene 
ale SUA în Germania, înainte 
de a se angaja la University of 
Texas Southwestern Medical 
faculty (Facultatea de Medicină a 
Universității de Sudvest a statului 
Texas) în 1962. La vârsta de 34 de 
ani a plonjat în lumina reflectoarelor 
istoriei pentru totdeauna. 

În data de 2 noiembrie 
1963, McClelland se afla la 
Parkland Memorial Hospital din 
Dallas, Texas, unde arăta unui 
grup de chirurgi rezidenți un film 
despre procedura de reparare a 
herniei hiatale; pe la ora 12:30 p.m. 
sa auzit o bătaie puternică în ușa 
sălii de proiecție, iar medicul a fost 
chemat în secția de urgență pentru 
a se ocupa de o situație "teribilă" cu 
două etaje mai jos. 

Când sa deschis ușa liftului, 
McClelland a văzut o mulțime 
de agenți ai serviciului secret, 
reporteri, asistenți, și pe Jackie, 
soția președintelui, care stătea 
în fața secției de urgențe, întrun 
costum roz pătat de sânge. 
McLelland era și el în costum 
civil, dar nu a mai avut timp să se 
schimbe. A trecut pe lângă ea și 
a intrat în Sala de Traume nr. 1, 
unde Kennedy zăcea pe o targă, 
sub lumina lămpii de operație, 
cu fața umflată, plină de sânge 
și de cheaguri, cu pielea vineție 
spre neagră. Ochii ieșiți din orbite 
sugerau o mare presiune asupra 
creierului, a declarat McClelland 
în fața Comisiei Warren în 1964, în 
timpul investigațiilor efectuate de 
aceasta. 

Un grup de medici se afla 
în jurul președintelui doborât. 

Chirurgul șef, Malcolm Perry, la 
rugat pe McClelland să îl asiste 
întro traheotomie de urgență și 
ia înmânat un retractor, pentru 
a deschide rana de la gât. Între 
timp, în corpul președintelui erau 
pompate sânge și lichide. Ținând în 
mână retractorul pentru ca incizia 
să rămână deschisă, McClelland 
avea cea mai bună poziție pentru a 
vedea rana masivă a capului. Lea 
spus colegilor că partea din spate a 
capului lui Kennedy "nu mai era", 
osul și o treime din țesutul cerebral 
explodaseră. McClelland considera 
că o astfel de traumă catastrofală 
a capului nu putea fi reparată nici 
atunci, și nici măcar în prezent. 
În ciuda celor mai mari eforturi 
depuse de echipă, Kennedy a intrat 
în stop cardiac. La ora 1 p.m., la 
o jumătate de oră după ce fusese 
împușcat, a fost pronunțat decesul 
președintelui. 

McClelland șia păstrat întro 
cutie cămașa pătată de sânge pe 
care o purta atunci, fără să o spele. 
Văzuse cămașa plină de sânge a 

președintelui Lincoln expusă la 
Washington și fusese impresionat 
de eforturile chirurgului de al salva 
după împușcare, cu un secol în 
urmă. 

După două zile, McClelland a 
auzit la televizor că Lee Harvey 
Oswald, arestat pentru asasinarea 
lui Kennedy, a fost și el împușcat 
de Jack Ruby, patronul unui club 
din Dallas. A alergat la Parkland 
pentru a încerca să îl salveze. 
Oswald fusese împușcat cu un pistol 
în abdomen, leziunile aortei și ale 
venei cava provocând o hemoragie 
extinsă. McClelland ia făcut un 
masaj pe cord deschis, timp de 
circa 40 de minute. Din nou însă, 
eforturile iau fost zadarnice.

Comisia Warren 
Deși Comisia Warren a ajuns la 
concluzia că Oswald a fost singurul 
trăgător, McClelland a susținut 
toată viața sa în interviuri că poziția 
rănii de la cap a lui Kennedy sugera 
că era improbabil ca Oswald să fi 
acționat singur. Partea din spate a 
capului arăta clar o rană de ieșire 
mare, așa că primul glonț venise, 
probabil, din spate, iar al doilea 
din față, de la trăgători diferiți. 
El credea că președintele fusese 
împușcat mai degrabă de pe colina 
acoperită de iarbă din față decât 
de la punctul de observație al lui 
Oswald de la etajul 6 al clădirii din 
spatele lui Kennedy. McClelland 
a fost unul dintre ultimii chirurgi 
în viață care iau acordat îngrijiri 
președintelui și singurul care a 

NECROLOG

Robert�McClelland�   
Chirurgul care a încercat să-i salveze atât pe președintele  
John F. Kennedy cât și pe Lee Harvey Oswald

Robert McLelland (n. 1929; University of Texas Medical Branch, Galveston, 1954; MD), 
decedat prin insuficiență renală în 10 septembrie 2019

U
N

IV
ER

S
IT

Y 
O

F 
TE

X
A

S 
S

O
U

TH
-W

ES
TE

R
N

 M
ED

IC
A

L 
C

EN
TR

E,
 D

A
LL

A
S

, U
S

A



– Edi’ia în limba român[ | Nr. 2, 2020 | VOLUM 27 79

rămas convins că Oswald nu 
acționase de unul singur.

Cariera chirurgicală 
În momentul asasinării lui 
Kennedy, McClelland era de un an 
chirurg general și conferențiar la 
University of Texas Southwestern 
Medical Center (Centrul Medical 
al Universității de Sudvest a 
statului Texas). În timpul carierei 
sale de șase decenii sa specializat 
în rezecții de ficat și a instruit sute 
de chirurgi în gestionarea bolilor 
hepatice.

În 1974, McLelland a înființat o 
revistă medicală, Selected Readings in 
General Surgery (Lecturi selecționate de 
chirurgie generală), o compilație de 
lucrări științifice pentru rezidenții 
chirurgi, care a fost pusă mai târziu 
în circulația internațională de către 
American College of Surgeons 
(Colegiul American al Chirurgilor). 
Inițial, McClelland a realizat, cu 

ajutorul unei mașini de tipărit din 
biroul său, un număr de exemplare, 
ce au fost asamblate manual 
de către rezidenți și de soțiile 
acestora, dar revista a devenit atât 
de populară încât, la un moment 
dat, ajunseseră să se aboneze 
la ea peste 60% dintre chirurgii 
nordamericani. 

McLelland a cunoscuto la 
Parkland pe asistenta șefă Connie 
Logan, cu care sa căsătorit în 1958. 
Au avut trei copii. După pensionare 
a petrecut mai mult timp cu familia 
și sa bucurat din plin de biblioteca 
sa ticsită de cărți.

Onoruri
Membru al American College of 
Surgeons, McLelland a devenit 
primul președinte titular al fundației 
de chirurgie Alvin Baldwin Jr. de la 
Universitatea de SudVest a statului 
Texas, o organizație caritabilă 
destinată sprijinirii educației în 

respectiva specialitate medicală. În 
2007 a fost numit profesor emerit 
de chirurgie la UT Southwestern 
Medical Center, rămânând 
implicat în educația studenților 
mediciniști. Catedra McClelland a 
fost numită astfel de Societatea de 
Chirurgie din Parkland. În plus, a 
fost unul dintre absolvenții secției 
medicale a Universității din Texas 
din Galveston distins cu premiul 
Ashbel Smith. 

McLelland șia luat rămas bun de 
la soția sa, Connie, și de la cei trei 
copii și șapte nepoți.

Rebecca Wallersteiner, London  
wallersteiner@hotmail.com

OBITUARIES 
Robert McClelland 
A se cita: BMJ 2019;367:l6340

Traducere:  
Dr. Roxana }ucra
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Ying Wang,1 Gordon H Guyatt,2, 5 J Stephen Mikita,6  
Jamie Roberts,7 Thomas Agoritsas,2, 8 Sonja Bertschy,9  
Filippo Boroli,10 Julie Camsooksai,11 Bin Du,12  
Anja Fog Heen,13 Jianyou Lu,14 José M Mella,15  
Per Olav Vandvik,16 Robert Wise,17, 18 Yue Zheng,19  
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educaţie

Pacienții în stare critică au risc de sângerare 
gastrointestinală. Mecanismele sunt variate, incluzând 
stresul fiziologic, ce poate produce ulcere de stres la 
nivelul esofagului, stomacului sau duodenului. Unor 
astfel de pacienți, clinicienii le pot prescrie inhibitori 
ai acidității gastrice pentru profilaxia sângerării 
gastrointestinale importantă clinic. Sângerarea 
importantă clinic este vizibilă și are consecințe 
însemnate: circa jumătate din bolnavii afectați sunt 
supuși endoscopiei sau chirurgiei și tot aproximativ 
jumătate vor primi o transfuzie de cel puțin două unități 
de masă eritrocitară.1

Întrebarea studiului  Care este rolul profilaxiei sângerării gastroin-
testinale (profilaxia ulcerului de stres) la pacienții în stare critică? 

Metode  Comitetul actualului ghid dă o recomandare slabă atât 
pentru folosirea profilaxiei sângerării gastrointestinale la pacienții 
în stare critică având un risc crescut (>4%) de sângerare gastroin-
testinală importantă clinic cât și pentru a nu se aplica profilaxia 
la pacienții cu risc scăzut de sângerare importantă clinic (≤4%). 
Comitetul a identificat categoriile de risc pe baza dovezilor, certitu-
dinea în privința factorilor de risc fiind variabilă. Comitetul suge-
rează mai degrabă folosirea unui inhibitor al pompei de protoni 
(IPP) decât a unui antagonist al receptorului histaminic-2 (H2RA) 
(recomandare slabă) și contraindică folosirea sucralfatului 
(recomandare puternică).

Dovezile  Analiza sistematică și meta-analiza de rețea asociate 
au estimat beneficiile și efectele nocive ale acestor medicații la 
12 660 de pacienți în stare critică din 72 de studii. Atât IPP cât și 
H2RAs reduc riscul de sângerare importantă clinic. Efectul este mai 
puternic la cei cu risc de sângerare mai mare (cei cu coagulopatii, 
boală cronică hepatică ori care au ventilație mecanică fără nutriție 
enterală sau două ori mai multe ventilări mecanice cu nutriție en-
terală, leziune renală acută, sepsis și șoc) (certitudine moderată). 
IPP și H2RA pot accentua riscul de pneumonie (certitudine redusă). 

Probabil că nu au efect asupra mortalității (certitu-
dine moderată), duratei de spitalizare sau asupra 
altor rezultate importante. IPP reduce, probabil, 
riscul de sângerare într-o măsură mai mare decât 
H2RA (certitudine moderată).

Înțelegerea recomandării  La majoritatea pacienți-
lor în stare critică, reducerea sângerării gastroin-
testinale importante clinic prin supresia acidității 
gastrice este pusă în balanță cu riscul de apariție 
a pneumoniei. Atunci când se decide folosirea 
profilaxiei sângerării gastrointestinale, clinicienii 
trebuie să ia în considerare valorile individuale 
ale pacientului, riscul de sângerare și alți factori, 
ca disponibilitatea medicației.
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controlate randomizate și 12 660 de pacienți 
internați în unități de terapie intensivă, 
comparând IPP, H2RA și sucralfatul unul cu 
celălalt sau cu nefolosirea profilaxiei. 

Cum am stratificat riscul de sângerare 
Profilaxia nu poate reduce la zero riscul 
de sângerare, dar cu cât acesta este mai 
accentuat, cu atât este mai mare și beneficiul 
anticipat al profilaxiei. De aceea, am căutat 
mai întâi dovezi cu privire la factorii de risc 
pentru sângerare; am folosit dovezi furnizate 
de o analiză sistematică a factorilor de risc.9 
Pe baza studiilor care am considerat că aveau 
un risc redus de erori sistematice am grupat 
pacienții în patru categorii de risc: scăzut, 
moderat, crescut și cel mai mare (infograficul). 
Am avut grade variate de certitudine pentru 
factori de risc diferiți. În particular, dovezile 
disponibile pot subestima riscul de sângerare 
pentru câțiva factori de risc posibili din 
categoriile de risc scăzut și moderat (adică, 
insuficiența hepatică acută și utilizarea 
anticoagulantelor pot accentua riscul de 
sângerare întro măsură mai mare decât am 
estimat).

Sângerarea gastrointestinală
Sângerarea gastrointestinală importantă 
clinic este definită, de regulă, ca dovada unei 
hemoragii gastrointestinale superioare însoțită 
de oricare dintre următoarele: modificări 
hemodinamice semnificative, neexplicate 
prin alte cauze; necesitatea unei transfuzii cu 
mai mult de două unități de sânge; scăderea 
semnificativă a nivelului hemoglobinei; dovezi 
ale sângerării la endoscopia gastrointestinală 
superioară sau nevoia unei intervenții 
chirurgicale pentru a controla hemoragia. 
Atât IPP cât și H2RA reduc riscul unei 
sângerări importante clinic în comparație 
cu nefolosirea profilaxiei, dar magnitudinea 
beneficiului depinde de riscul hemoragic fără 
profilaxie. La pacienții cu risc maxim (>8%), 
IPP și H2RA diminuează cu 35% sângerarea 
importantă clinic. La pacienții în stare critică 
având risc scăzut (<2%), IPP și H2RA reduc 
cu mai puțin de 1% hemoragia importantă 
clinic. Sângerarea evidentă (vizibilă ca 
hematemeză, hematochezie ori melenă) nu are 
întotdeauna consecințe importante; pentru 
că include și hemoragia nesemnificativă, este 
mai frecventă decât cea importantă clinic. 
Reducerea absolută a sângerării evidente 
prin profilaxie este de aproximativ două 
ori mai mare decât a celei importante clinic 
(a se vedea profilul complet al dovezilor 
în MAGICapp). În metaanaliza asociată, 

Actuala recomandare rapidă BMJ a fost 
generată de SUPICU, un studiu clinic 
controlat, randomizat, publicat în octombrie 
2018.1 Acesta nu a găsit niciun beneficiu 
semnificativ net, punând sub semnul întrebării 
folosirea larg răspândită a profilaxiei 
sângerării gastrointestinale. 

Neam propus să introducem aceste dovezi 
noi pentru clinicieni și pacienți, aplicând 
metoda GRADE și standarde pentru ghiduri 
de încredere.2, 3 Comitetul ghidului a pus două 
întrebări esențiale: 

1) La care pacienți (dacă există) ar trebui 
să fie utilizată profilaxia sângerării 
gastrointestinale? și 
2) Dacă se folosește profilaxia sângerării 
gastrointestinale, care este cel mai bun 
agent? 
Caseta arată toate publicațiile asociate 

acestui pachet de recomandări rapide. 
Infograficul oferă o privire de ansamblu 
asupra beneficiilor absolute și efectelor 
nocive a patru intervenții: inhibitorii pompei 
de protoni (IPP), antagoniștii receptorului 
histaminic2 (H2RA), sucralfatul și 
neutilizarea profilaxiei.

Practica actuală 

Recomandările existente au indicații variate 
pentru profilaxia sângerării gastrointestinale. 
Nu există recomandări pentru un grup 
țintă mare al pacienților în stare critică, iar 
ghidurile aplicabile subgrupurilor specifice 
de pacienți (precum cei cu traumă sau cu 
sepsis) nu iau în considerare faptul că factorii 
de risc au o pondere diferită în funcție de 
caracteristicile personale și nici nu prezintă 
beneficiile și efectele nocive întro manieră 
pretabilă luării unor decizii individualizate. 
Excesul nejustificat al profilaxiei sângerării 
gastrointestinale este o problemă serioasă 
nu doar în terapia intensivă, ci și în unitățile 
spitalicești sau în cele ambulatorii generale.4, 5 

IPP sunt agenții utilizați cel mai frecvent, 
urmați de H2RA; sucralfatul și antiacidele 
sunt rar folosite.6, 7 Majoritatea ghidurilor 
recomandă folosirea fie a unui IPP, fie a unui 
H2RA, dar există unele variații în ceea ce 
privește preferința pentru un anumit agent.8

Dovezile

Studiul SUPICU a fost încorporat întro 
analiză sistematică și o metaanaliză de rețea 
asociată care au comparat IPP, H2RA și 
sucralfatul între ele sau cu placebo (nefolosirea 
profilaxiei). Analiza a inclus 72 de studii 
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Rezumat vizual al recomandărilor

Probleme practice esențiale

Pacienții internați în 
unitățile de terapie 
intensivă

Pacienții care primesc 
medicație de supresie a 
acidității gastrice pentru 
alte indicații terapeutice

Declinarea responsabilit[’ii: Acest infografic nu este un ajutor de decizie clinică validat. Aceste informații sunt furnizate fără nicio reprezentare, condiție sau garanție că sunt exacte și actualizate. BMJ și licențiatorul său nu își 
asumă nicio responsabilitate pentru niciun aspect al tratamentului administrat cu ajutorul acestor informații. Utilizatorii care se bazează pe aceste informații o fac strict pe propria răspundere. Găsiți textul integral referitor la 
declinarea răspunderii în secțiunea de termeni și condiții a BMJ: http://www.bmj.com/company/legal-information/

Pot fi administrați intravenos sau enteral 

Administrați, de regulă, o dată pe zi Administrați, de regulă, de două sau de trei ori pe zi Administrați, de regulă, de patru ori pe zi
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gastrointestinală. O cauză este 
stresul fiziologic ce produce 
ulcere de stres în esofag, stomac 
sau duoden, dar boala critică 
este asociată și cu alte forme de 
sângerare gastrointestinală.

Toți sau aproape toți pacienții 
informați ar dori, probabil, 

această intervenție. Beneficiile 
depășesc efectele nocive 

pentru aproape toți

Majoritatea persoanelor ar dori, 
probabil, această intervenție. 
Beneficiile depășesc efectele 
nocive pentru majoritatea, dar 

nu pentru toți
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împotriva sângerării gastrointestinale, sugerăm un inhibitor 

al pompei de protoni. Și un antagonist al receptorului 
histaminic-2 este o alegere rezonabilă. Recomandăm să nu 
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obicei, întro unitate de terapie intensivă. În 
consecință, în analiza sistematică au fost luate 
în considerare studii cu subiecți din rândul 
pacienților internați în terapie intensivă. 
Oricum, practicile de internare în secțiile de 
terapie intensivă sunt variable și este dificilă 
definirea bolii critice, așa că sar putea să fie 
neapărat nevoie de raționament clinic pentru 
a stabili dacă ghidul e valabil sau nu în cazul 
unui pacient specific. 

Recomandările noastre nu se aplică 
bolnavilor care au alte indicații pentru 
supresia acidității gastrice (ca ulcerul 
peptic, boala refluxului gastroesofagian, 
sindromul ZollingerEllison sau eradicarea 
Helicobacter pylori). Cei care urmează tratament 
cu inhibitori ai acidității gastrice ar trebui, 
probabil, săl continue în timpul unei boli 
acute, deoarece întreruperea bruscă poate 
provoca reapariția hipersecreției acide.10 Nu 
este încurajată, însă, utilizarea prelungită a 
inhibitorilor acidității fără indicație clară.

Valori și preferințe 
Nu am găsit nicio dovadă publicată referitoare 
la valorile și preferințele pacienților. În 
general, cei mai mulți membri ai comitetului 
nostru au fost de părere că majoritatea 
pacienților ar aprecia că beneficiile, efectele 
nocive și poverile sunt minime. Comitetul 
a căzut de acord asupra faptului că există, 
probabil, o mare variabilitate în rândul 
pacienților în privința importanței pe care 
o dau sângerării și unui risc de pneumonie 
posibil crescut. Având în vedere poverile 
și efectele nocive, incluzând un risc de 
pneumonie posibil crescut, comitetul șia 
exprimat opinia că, pentru a alege supresia 
acidității, la majoritatea bolnavilor ar fi 
necesară o reducere a sângerării importante 
clinic cu cel puțin 20 la 1 000 de pacienți; 
comitetul a fost, oricum, foarte nesigur în 
privința acestui prag. Semnificația sângerării 
vizibile care nu progresează spre cea 
importantă clinic este discutabilă, putând fi 
redusă.

Luarea în comun a deciziilor 
Luarea în comun a deciziilor ar trebui avută 
în vedere ori de câte ori e posibil. Va fi dificil 
în cazul pacienților în stare critică, care în 
general nu sunt capabili să poarte discuții 
complexe cu privire la tratamentul lor. În 
plus, efectele supresiei acidității gastrice 
sunt modeste, adesea fiind necesară luarea 
multor alte decizii mai importante cu privire 
la îngrijirea pacienților în stare critică (de 
exemplu, probabilitatea supraviețuirii și/sau 

rezultatele studiilor clinice comparative 
sugerează că e posibil ca IPP să scadă riscul 
de sângerare importantă clinic întro măsură 
mai mare decât H2RA, dar intervalul de 
încredere nu include nicio diferență – raportul 
probabilităților 0,58 (interval de încredere 
95% de la 0,29 la 1,17). IPP nu reduce riscul 
de hemoragie evidentă mai mult decât 
H2RA. Sucralfatul nu pare să scadă riscul de 
sângerare importantă clinic în comparație 
cu placebo – raportul probabilităților 
0,76 (0,36 – 1,62).

Pneumonia 
Atât IPP cât și H2RA pot mări cu aproximativ 
4% riscul absolut de pneumonie în comparație 
cu nefolosirea profilaxiei, dar certitudinea este 
mică. Intervalele de încredere nu includ nicio 
diferență, iar cel mai recent și cuprinzător 
studiu clinic controlat, randomizat, de tip 
orb, a sugerat că e posibil să nu existe nicio 
diferență în privința riscului de pneumonie 
între grupul cu IPP și cel cu placebo.1

Alte rezultate 
Supresia acidității gastrice nu a părut să 
afecteze niciun alt rezultat important, 
incluzând mortalitatea, perioada de 
spitalizare, cea de internare în unitatea de 
terapie intensivă, durata ventilării mecanice 
sau infecția cu Clostridium difficile. Dovezile 
în sprijinul rezultatelor respective au avut 
o calitate variabilă, fiind slabe în privința 
infecției cu C. difficile.

Înţelegerea recomandărilor

Recomandările puternice sugerează că toți 
sau aproape toți pacienții ar alege opțiunea 
indicată. Recomandările slabe reflectă 
incertitudinea în privința preferințelor tipice 
ale pacienților, ca și probabilitatea unei mari 
variabilități a preferințelor de la un pacient la 
altul.

Pentru cine este aplicabil? 
Actualul ghid este aplicabil pacienților în stare 
critică. Cei care au un risc de deces substanțial 
pe termen scurt din cauza unei boli acute, 
considerați a fi în stare critică, sunt tratați, de 

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA 
PREZENTULUI ARTICOL
Comitetul Recomandărilor Rapide a inclus trei pacienți care 
au fost internați în terapie intensivă și un aparținător al 
unuia dintre ei.
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redobândirea unei calități rezonabile a vieții 
cu ori fără diferite intervenții posibile).

Aspecte practice 
Atât pentru IPP cât și pentru H2RA, 
cel mai bun agent specific este incert și 
nu a fost stabilit de către comitetul ghidului 
nostru. Pantoprazolul, omeprazolul, 
lansoprazolul, esomeprazolul și rabeprazolul 
au fost cele mai frecvent folosite IPP în studiile 
clinice randomizate (RCT), fiind alegeri 
rezonabile. Ranitidina și famotidina au fost 
opțiunile rezonabile pentru tratamentul cu 
H2RA administrat, de obicei, în cadrul unui 
RCT.

Dozarea și durata 
Doza și durata au variat de la un studiu la altul 
și nu au fost abordate în mod specific în acest 
ghid. De regulă, IPP au fost prescriși o dată 
pe zi, iar H2RA de două sau de trei ori pe 
zi. Ambele pot fi administrate fie intravenos, 
fie enteral și nu există nicio dovadă care să 
sugereze că ruta de administrare afectează 
eficiența. Cu excepția cazului în care mai 
există o altă indicație pentru supresia acidității 
gastrice, clinicienii ar trebui să aibă grijă ca 
această medicație să fie întreruptă atunci 
când fie pacientul nu mai este în stare critică, 
fie nu mai este prezent factorul de risc ce a 
impus profilaxia. Folosirea timp îndelungat a 
inhibitorilor acidității gastrice implică riscuri, 
costuri și poveri suplimentare.11, 12

Costuri și resurse 
Nu am luat în considerare în mod explicit 
costeficiența supresiei acidității gastrice. 
În general, IPP și H2RA sunt ieftine în 
comparație cu cheltuielile globale ale terapiei 
intensive și sunt disponibile pe scară largă. 

Cercetarea viitoare

Cercetarea viitoare ar trebui să dea prioritate 
câtorva aspecte: 
• Studiile clinice randomizate controlate să 

clarifice 
– dacă supresia acidității gastrice mărește 

riscul de pneumonie 
– dacă supresia acidității gastrice este mai 

puțin eficientă la pacienții care primesc 
nutriție enterală (analize de subgrup) 

– posibilul impact asupra rezultatelor – de 
exemplu, infecția cu C. difficile 

– comparația directă între IPP și H2RA. 
• Studiile observaționale ale factorilor de 

risc pentru sângerarea gastrointestinală; 
crearea unui model sau scor pentru predicția 
riscului. 

• Dovezile despre valorile și preferințele pa
cientului privind importanța sângerării față 
de efectele adverse posibile. 

Conflicte de interese: a se vedea bmj.com.

RAPID RECOMMENDATIONS 
Gastrointestinal bleeding prophylaxis for critically ill patients: 
a clinical practice guideline
A se cita: BMJ 2019;368:l6722  
G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6722 

Resurse asociate în actualul grupaj al  
Recomandărilor Rapide BMJ  

• Ye Z, Reintam Blaser A, Lytvyn L, et al. Gastrointestinal 
bleeding prophylaxis for critically ill patients: a clinical 
practice guideline. BMJ 2019;367:l6722.
–  Sinteza rezultatelor obținute prin aplicarea 

Recomandărilor Rapide 
• Wang Y, Ye Z, Ge L,et al.  Efficacy and safety of 

gastrointestinal bleeding prophylaxis in critically ill 
patients: systematic review and network metaanalysis. 
BMJ 2019;367:l6744.
–  Analiză și meta-analiză de rețea a tuturor studiilor clinice 

randomizate disponibile care au evaluat prevenția 
sângerării gastrointestinale la pacienții în stare critică 

• MAGICapp  
(https://app.magicapp. org/public/guideline/j96g2L).
– Versiunea extinsă a rezultatelor cu recomandări 

multistratificate, sinteze ale dovezilor și ajutoare de 
decizie pentru folosire pe toate dispozitivele

Pantoprazolul, omeprazolul, lansoprazolul, esomeprazolul și 
rabeprazolul au fost cele mai frecvent folosite IPP în cadrul 
unui RCT, fiind alegeri rezonabile. Ranitidina și famotidina 
au fost H2RA cel mai des utilizate în RCT și sunt opțiuni 
rezonabile.
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ANALIZĂ A TEHNOLOGIEI DE VÂRF

Care sunt efectele respiratorii ale ţigaretelor 
electronice?
Jeffrey E Gotts,1 Sven-Eric Jordt,2, 3 Rob McConnell,4 Robert Tarran5, 6 

cotină, arome, propilenglicol și glicerină vege
tală. La ora actuală, vapatul este o industrie de 
mai multe miliarde de lire sterline, atractivă 
pentru actualii și foștii fumători, dar și pentru 
tineri care nu au fumat niciodată. Țigaretele 
electronice au ajuns pe piață fără vreo testare 
toxicologică extensivă preclinică ori studii cli
nice de lungă durată ale siguranței, așa cum se 
cere pentru medicamentele convenționale sau 
pentru dispozitivele medicale. Există puterni
ce controverse cu privire la eficiența lor ca in
tervenție pentru renunțarea la fumat, la im
pactul lor la nivelul populației și la măsura în 

Introducere

Țigaretele electronice sunt produse de tutun 
alternative, fără materiale inflamabile, care 
generează un aerosol inhalabil conținând ni

Detalii complete despre autor pe bmj.com.
Coresponden’a la: R Tarran 
robert_tarran@med.unc.edu

Acest articol este un rezumat al sintezei publicate pe bmj.com în cadrul 
rubricii "Analiză a tehnologiei de vârf", dedicată cititorilor din întreaga lume 
cu preocupări în sfera academică sau în diverse domenii de specialitate ale 
medicinei. Versiunea de față a fost creată de The BMJ cu contribuția autorilor, 
fiind prezentată ca o sinteză pentru nespecialiști.

Fig. 1 | Efectele raportate ale vapatului asupra sistemului pulmonar uman 
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care sunt mai puțin dăunătoare decât produse
le de tutun inflamabile. Sinteza de față evalu
ează efectele țigaretelor electronice asupra să
nătății sistemului respirator. 

Țigaretele electronice folosesc o bobină de 
rezistență pentru încălzire și convertesc în ae
rosoli amestecuri de glicerină vegetală, propi
lenglicol, nicotină și agenți aromați. Lichidele 
sunt transportate dintrun rezervor la bobină 
printrun fitil din bumbac, siliciu sau cerami
că, iar utilizatorul activează trecerea curentu
lui electric prin bobină fie apăsând un buton, 
fie generând un curent de aer prin dispozitiv. 
Țigaretele electronice emit carbonili volatili, 
specii de oxigen reactiv, furani și metale (ni
chel, plumb, crom), multe dintre ele fiind toxi
ce pentru plămâni. Figura 1 arată efectele ra
portate ale vapatului asupra sistemului pulmo
nar uman.

Studii de populaţie 

Utilizatorii de țigarete electronice au 
semnalat câteva simptome negative ale 
zonei nasului, gurii, gâtului și căilor 
respiratorii. Cu toate acestea, puține studii 
epidemiologice au analizat efectele folosirii 
lor cronice atât la tinerii care abia încep să 
le utilizeze cât și la fumătorii pregătiți să 
treacă la folosirea lor exclusivă. Sondajele 
în rândul adolescenților au relevat un risc 
crescut de simptome respiratorii, incluzând 
tuse cronică, expectorație, bronșită și astm. 
Totodată, utilizarea țigaretelor electronice de 
către adulți a fost asociată cu dispneea și cu 
boala pulmonară obstructivă cronică. Deși 
aceste studii sunt transversale și se bazează 
pe simptome autoraportate, consecvența 
asocierilor sugerează că utilizatorii de 
țigarete electronice au simptome de lezare 
a căilor aeriene și alveolare. Concluzia este 
susținută de studii ale plămânilor oamenilor și 
animalelor.

Cazuri recente de boală respiratorie acută
În vara anului 2019, în SUA au fost raporta
te câteva sute de cazuri de boală respirato
rie acută asociată cu folosirea țigaretelor elec
tronice, provocând numeroase investigații 
ale agențiilor de sănătate statale și federa
le, incluzând Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC – Centrele pentru Controlul 
și Prevenția Bolilor). Astfel, șapte decese au 
fost atribuite folosirii țigaretelor electronice, 
iar investigațiile continuă. Au fost descrise re
cent prezentările clinice ale celor 53 de utiliza
tori de țigarete electronice afectați, din Illinois 
și Wisconsin; simptomele lor erau gastroin

testinale (81%), generale (100%) și respirato
rii (98%), 87% dintre pacienți raportând disp
nee și 83% tuse. Majoritatea pacienților aveau 
hipoxemie arterială (69%), creștere a număru
lui de neutrofile în sânge (94%) și a valorilor 
transaminazelor (55%). La 14 pacienți sa efec
tuat bronhoscopie cu analiză citologică, ară
tând un procent median crescut de neutrofile 
(65%) și o reducere corespunzătoare a procen
tului macrofagelor (median 21%). Șapte pro
be de lavaj bronhoalveolar au fost marcate cu 
colorant specific, arătând macrofage încărca
te cu lipide. Cincisprezece pacienți au fost di
agnosticați cu sindromul de detresă respirato
rie acută, iar majoritatea subiecților au prezen
tat anomalii la radiografia toracică. La toți cei 
48 de pacienți scanați prin tomografie com
puterizată sau găsit modificări ale parenchi
mului pulmonar, caracterizate, tipic, prin opa
cități cu aspect de sticlă pisată în ambii plă
mâni, exceptând, uneori, spațiul subpleural. 

Rezultatele au fost monitorizate de CDC, fi
ind similare cu cele raportate în alte 25 de sta
te. Rămâne de stabilit dacă "sindromul respi
rator asociat vapatului" recent apărut este pro
vocat de propilenglicolul/glicerina vegetală și 
nicotina din țigaretele electronice ori se dato
rează tetrahidrocanabinolilor și/sau solvenților 
și aditivilor asociați, ca vitamina E. Oricum, 
cazuri similare au apărut în Marea Britanie și 
în Japonia, sugerând posibilitatea ca fenome
nul să fie răspândit pe scară mai largă, dar ră
mâne să fie stabilite variațiile frecvenței de la 
o țară la alta.

Studiile de spirometrie 

Spirometria implică manevre de inspirare și 
expirare forțate și monitorizarea fluxului de 
aer în timp. Procedura oferă o perspectivă li
mitată asupra funcției pulmonare, fiindcă nu 
evaluează nici fiziologia pulmonară în condiții 
restrictive, nici anomaliile de la nivelul schim
burilor de gaze și se poate modifica rapid ca 
urmare a activității fizice și a altor stimuli. 

Majoritatea studiilor de spirometrie ale uti
lizatorilor de țigarete electronice sau axat pe 
modificările acute ale debitului aerului imedi
at după o ședință de vapat. Rezultatele obținu
te au fost contradictorii, unele indicând dovezi 
ale obstrucției fluxului de aer, iar altele nu. În 
special pacienții cu boală preexistentă a căilor 
aeriene pot avea un risc mai mare de obstruc
ție respiratorie acută după expunerea la țigare
tele electronice. 

Au fost efectuate puține studii pe termen 
mai lung ale folosirii țigaretelor electronice 
și spirometriei după o perioadă de abstinen

În vara  
anului 2019, 
în SUA au 
fost raportate 
câteva sute 
de cazuri 
de boală 
respiratorie 
acută asociată 
cu folosirea 
țigaretelor 
electronice 
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ță. Un studiu a comparat 30 de utilizatori zil
nici ai țigaretelor electronice (excluzând actu
alii și foștii fumători de țigări convenționale) 
cu 30 de participanți de control. La utilizato
rii de țigarete electronice sau constatat că vo
lumul expirator forțat pe secundă (FEV1) și 
FEV1/capacitatea vitală forțată erau semni
ficativ mai mici decât cele ale grupului mar
tor, dar spirometria a fost efectuată după nu
mai o oră de abstinență, reflectând, astfel, mai 
degrabă potențialul de bronhospasm acut de
cât modificările durabile ale căilor aeriene. La 
fumătorii investigați după tranziția la țigare
te electronice fie nu sau mai găsit modificări, 
fie au fost constatate ușoare ameliorări ale spi
rometriei. 

Este important de reținut că absența modifi
cărilor de scurtă durată în spirometrie nu în

seamnă că țigaretele electronice sunt inofen
sive. Ca exemplu, modificările în spirometrie 
pot fi detectate cu certitudine numai după ani 
sau zeci de ani de expunere la fumatul țigă
rilor convenționale, deși leziunile substanția
le pulmonare distale pot fi măsurate prin alte 
mijloace.

Inflamaţia şi leziunile căilor aeriene

Din cauza naturii delicate a plămânilor, chiar 
și inflamația ușoară poate fi nocivă. La utiliza
torii sănătoși de țigarete electronice sa găsit o 
mucoasă a căilor aeriene eritematoasă și irita
bilă, fiind semnalate și cazuri de leziuni bron
șice mai serioase. Au fost găsite niveluri cres
cute ale mucinei MUC5AC atât în epiteliul 
bronșic cât și în secrețiile căilor aeriene, deși 
mulți dintre utilizatorii de țigarete electroni
ce erau foști fumători. La pacienții cu boa
lă pulmonară obstructivă cronică, nivelurile 
crescute ale mucinei sunt invers proporționale 
cu declinul funcției pulmonare și constituie un 
biomarker al bronșitei cronice, indicând faptul 
că mucinele sunt biomarkeri verificați ai leziu
nii. Aceste rezultate și altele asemănătoare su
gerează că țigaretele electronice pot provoca 
leziuni acute ale căilor aeriene mici, detectabi
le fiziologic.

Inflamaţia şi leziunile alveolare

Fumătorii de țigări au o predispoziție mai 
mare de a prezenta leziuni alveolare cu risc vi
tal și sindrom de detresă respiratorie acută. 
Tot mai multe rapoarte de caz asociază folosi
rea țigaretelor electronice cu boli inflamatorii 
severe, ce afectează căile aeriene mici și alve
olele: pneumonia lipoidă, pneumonia eozino
filică, hemoragia alveolară difuză, pneumonia 
organizată, bronșiolita, boala pulmonară in
terstițială asociată și pneumonita de hipersen
sibilitate. 

Nu se știe dacă rapoartele de caz reflectă 
sensibilitatea individuală ori efectele extraor
dinarei diversități de arome și ale altor produ
se moleculare ale țigaretelor electronice sau 
ambele. Este însă plauzibilă afirmația că, la ni
velul populației, țigaretele electronice prezintă 
riscuri pentru pneumonita de hipersensibilita
te și pentru alte boli alveolare.

Efectele asupra imunităţii 

Semnalarea simptomelor respiratorii de că
tre utilizatorii de țigarete electronice sugerea
ză o sensibilitate crescută la infecțiile respira
torii și/sau vindecare întârziată după acestea. 

Dificultăți în calea studierii noilor produse din tutun/țigarete electronice
• Introducerea rapidă a noilor dispozitive (Heat-Not-Burn/IQOS) 
• Informații minime de la furnizori cu privire la conținutul lichid al 

e-dispozitivelor 
• Evoluția rapidă a tehnologiei țigaretelor electronice – e posibil ca 

dispozitivele să fie perimate în momentul finalizării și publicării studiului 
• Lipsa unui standard al "lichidului/dispozitivului țigaretei electronice", 

vis à vis de "țigaretele din cercetarea Kentucky" 
• Lipsa standardizării în ceea ce privește generarea aerosolilor e-țigaretei și 

expunerea la aceștia 
• Variabilitatea parametrilor de operare ai dispozitivelor (putere, condiții 

ambiante) 
• Folosirea combinată a țigărilor combustibile cu alte produse din tutun, 

incluzând țigaretele electronice, narghileaua și marijuana 
• Diferite dispozitive cu domenii diferite de reglementare de la o țară la 

alta – de exemplu, Juul conține 59 mg/ml nicotină în SUA și 18 mg/ml în 
Marea Britanie 

• Considerentele etice îngreuiază studiul lichidelor/dispozitivelor cu potențial 
de dependență și efecte nocive la cei care nu au fumat niciodată 

• Multe dintre efectele semnificative legate de toxicitatea cronică (de exemplu, 
boală pulmonară obstructivă cronică) apar în decursul mai multor ani, astfel 
încât consecințele pot să rămână necunoscute timp de decenii întregi 

• Efectul asupra populațiilor vulnerabile (ca pacienții cu astm, boală 
pulmonară obstructivă cronică și/sau cancer pulmonar) poate fi diferit de 
consecințele constatate la tinerii sănătoși
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Un studiu cu 30 de nefumători sănătoși ex
puși la aerosolii de țigarete electronice a gă
sit o sensibilitate scăzută la tuse. Dacă funcția 
ciliară umană este și ea afectată negativ, așa 
cum sugerează studiile animale și cele citolo
gice, combinația de tuse redusă și clearance 
mucociliar deficitar poate favoriza tendința ca 
utilizatorii să se confrunte cu rate crescute ale 
pneumoniei. Expunerea la țigaretele electro
nice poate inhiba, în mare parte, și capacități 
importante ale sistemului imun înnăscut. Alte 
date sugerează că folosirea țigaretelor electro
nice este asociată cu imunosupresia extensi
vă la nivelul genei și cu alterarea funcției neu
trofilelor.

Studiile pe animale

Modelele animale furnizează un instrument 
util pentru a studia posibilele efecte ale ex
punerii la țigaretele electronice. Au fost efec
tuate pe șoareci aproximativ 60 de ast
fel de studii, cu o durată de expunere vari
ind de la o singură doză la 36 luni și folosind 
propilenglicol/glicerină vegetală cu sau fără 
nicotină și lichide pentru ețigaretele comerci
ale. Expunerile acute au provocat modificări 
la nivelul proteinelor, incluzând stimularea 
producerii de mucine și citokine, ca și modifi
cări celulare, printre care alterarea autofagiei. 
Expunerea cronică la țigaretele electronice in
duce inflamația și remodelarea căilor aeriene, 
neutrofilia și emfizemul. Datele de la anima
le, ce sugerează faptul că vapatul determină o 
sensibilitate crescută la infecție, par să se core
leze cu datele de la nivelul populației adulților 
umani tineri, potrivit cărora au fost semnalat 
rate crescute ale simptomelor de bronșită cro
nică în rândul vaperilor.

Rezultatele 
sunt ale unui 
alt pacient

Rolul ţigaretelor electronice în reducerea 
riscurilor

Evaluări recente au ajuns la concluzii diferite 
în privința beneficiilor aduse de substituirea ți
gărilor convenționale cu ețigaretele în privin
ța reducerii riscurilor fumatului și a potenția
lului acestor beneficii de a depăși efectele ad
verse ale țigaretelor electronice în rândul celor 
care nu au fumat niciodată, al foștilor fumă
tori care continuă să le utilizeze și al celor care 
le folosesc combinat cu țigările convenționale. 
Aceste concluzii contradictorii reflectă incer
titudinile cu privire la consecințele pe termen 
lung ale ețigaretelor, la eficiența lor ca agenți 
pentru stoparea fumatului și la efectul asupra 
copiilor. 

În ample studii multinaționale și întro ana
liză cu metaanaliză cuprinzătoare a studii
lor de cohortă observaționale, utilizarea țiga
retelor electronice a fost asociată cu o reduce
re a renunțării la fumat, deși aceste asocieri 
pot varia după tipul de folosire și de dispozitiv. 
În schimb, dovezile din studiile clinice rando
mizate ce susțin eficiența ețigaretelor în pri
vința stopării fumatului sunt limitate și contra
dictorii. Un recent studiu clinic randomizat a 
arătat că țigaretele electronice au fost superi
oare plasturilor cu nicotină în stoparea fuma
tului după un an (18% în comparație cu 9,9%). 
Deși rezultatele sunt promițătoare, un edito
rial însoțitor a menționat faptul că rata renun
țării în grupul utilizatorilor de țigarete elec
tronice nu a fost superioară ratelor asociate 
cu  farmacoterapia aprobată de US Food and 
Drug Administration (FDA – Administrația 
Alimentelor și Medicamentelor din SUA), 
provenite din alte studii. În plus, 80% dintre 
membrii grupului de utilizatori ai ețigaretelor 

Fig. 2 | Diagrama prezintă regimul propus pentru renunțarea la fumat prin consiliere și sistarea nicotinei. Date fiind riscurile potențiale pentru 
sănătate asociate cu vaparea, fumătorii de tutun care doresc să renunțe trebuie să încerce mai întâi plasturii sau guma cu nicotină, împreună cu 
consilierea (1, 2). Dacă această strategie eșuează, țigaretele electronice pot fi folosite ca o a doua încercare (3, 4). Dat fiind faptul că nicotina nu este 
lipsită de riscuri, ar trebui să se încerce apoi renunțarea la dependența de nicotină (5). Pentru că nivelul nicotinei în lichidele țigaretelor electronice 
variază global, utilizarea lor ca dispozitiv pentru renunțarea la fumat/nicotină poate fi mai eficientă în țările cu un nivel de nicotină mai scăzut
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continuau să le folosească după un an, în com
parație cu 9% din grupul cu terapie de sub
stituție a nicotinei. În concluzie, grupul utili
zatorilor de ețigarete a fost expus la riscuri 
susținute, incluzând folosirea combinată a ți
garetelor electronice și a celor convenționale.

Diferenţele dintre strategiile de 
reglementare

Date fiind incertitudinile în privința efecte
lor asupra sănătății și a potențialului de re
ducere a riscurilor fumatului, au fost adopta
te diferite strategii de reglementare în diferite 
țări, Marea Britanie situânduse la o extremă 
ce promovează utilizarea țigaretelor electroni
ce pentru reducerea riscurilor fumatului, iar 
SUA, Uniunea Europeană și alte țări fiind ghi
date de principii variind de la reducerea ris
curilor până la abordarea precauției. Poziția 
adoptată de societățile profesionale de speciali
tate și de alte organizații academice și de sănă
tate publică a reflectat, în general, o abordare 
prudentă, cu excepția notabilă a Royal College 
of Physicians (Colegiul Regal al Medicilor) 
din Marea Britanie. De exemplu, un comitet 
al European Respiratory Society (Societatea 
de Pneumologie Europeană) a ajuns recent la 
concluzia că, în condițiile în care nu se cunosc 
efectele cronice ale folosirii țigaretelor electro
nice, nicio dovadă nu arată că ele ar fi mai si
gure decât alte produse din tutun, consecințe
le negative asupra sănătății neputând fi excluse 
pe baza cunoștințelor actuale.

Îndrumări pentru clinicieni

Deși câteva organizații mari și influente au 
publicat declarații oficiale și recomandări pri
vitoare la folosirea țigaretelor electronice, teh
nologia dispozitivelor și modul de utilizare 
corespunzător se schimbă rapid, iar cerceta
rea continuă să avanseze în direcția înțelegerii 
consecințelor asupra sănătății. În consecință, 
recomandările pot deveni rapid învechite. 

Incertitudinile legate de riscurile țigaretelor 
electronice și de eficiența lor ca agenți de sto
pare a fumatului le crează dificultăți clinicie
nilor, având în vedere faptul că fumătorii fo
losesc țigaretele electronice în încercarea de 
a renunța la fumat și apelează la îndrumarea 
medicilor în acest sens. Utilizarea farmacote
rapiei bazate pe dovezi și a plasturilor cu ni
cotină, care sunt mijloace sigure și eficiente 
de reducere a dependenței de nicotina din ți
gări, combinată cu consilierea, constituie sin
gura strategie cu puține incertitudini terapeu
tice sau legate de sănătate (fig. 2). 

Sprijinul oferit de mediul social, incluzând 
consilierea, este esențial pentru sucesul aces
tei strategii, iar fumătorii ar trebui să fie încu
rajați să exploateze resursele complementare 
ale comunității și pe cele terapeutice. Este ne
cesar ca fumătorilor și foștilor fumători care 
utilizează ețigarete să li se furnizeze informa
ții clare cu privire la incertitudinile legate de 
efectele asupra sănătății și de reducerea conse
cințelor nocive și să fie încurajați să participe 
la consiliere complementară cu strategii bine 
stabilite, ce vizează renunțarea la toate produ
sele cu tutun și, în final, diminuarea cât mai 
rapidă a dependenței de nicotină. Este deose
bit de important ca fumătorii să fie avertizați 
atât asupra riscurilor folosirii combinate a ți
gărilor convenționale și electronice, ce poate 
împiedica încercările de abandonare a fuma
tului, cât și în legătură cu recent descoperitele 
riscuri potențiale ale trecerii la țigaretele elec
tronice.

Copiii şi tinerii

Pediatrii se confruntă cu o epidemie a folosirii 
ețigaretelor ce nu aduc, probabil, niciun be
neficiu, dar implică un risc potențial substan
țial, deși incert, pentru sănătate. Comunicarea 
acestui risc tinerilor și părinților este un ser
viciu esențial pe care pediatrii îl pot oferi. 
Prevenția este fundamentală pentru tineri, iar 
clinicienii trebuie să le recomande utilizato
rilor de produse din tutun un tratament ba
zat pe dovezi. Pentru că atât comunitatea cât și 
decidenții politici așteaptă de la medici infor
mații referitoare la sănătatea copiilor, pedia
trii au posibilitatea unică de a încuraja acțiuni, 
incluzând impunerea unor limite de comercia
lizare și publicitate, ridicarea limitei de vârstă 
legală pentru folosirea tutunului la 21 de ani, 
reguli inovatoare ca interzicerea produselor 
din tutun aromate și alte inițiative pentru să
nătatea publică.

Concluzii

Până în prezent nu au fost efectuate studii pe 
termen lung toxicologice/de siguranță a vapa
tului la oameni; fără aceste date este imposi
bil de afirmat cu certitudine că țigaretele elec
tronice sunt mai sigure decât cele combustibi
le. În casetă sunt prezentate dificultățile din 
acest domeniu. Ținând cont atât de datele son
dajelor, ce arată o înmulțire a simptomelor bo
lii respiratorii, cât și de numeroasele dovezi u
mane, animale și experimentale in vitro, ce su
gerează că aerosolul țigaretei electronice poate 
afecta negativ multiple aspecte ale fiziologi

Pediatrii se 
confruntă cu 
o epidemie 
a folosirii 
țigaretelor 
electronice 
ce nu aduc, 
probabil,  
niciun 
beneficiu, dar 
implică un 
risc potențial 
substanțial, 
deși incert, 
pentru 
sănătate  
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ei pulmonare la nivel celular și de organ, precum și funcția 
imună, țigaretele electronice se vor dovedi a avea cel puțin o 
toxicitate pulmonară la folosirea cronică și, posibil, chiar la 
cea de scurtă durată. Câteva principii importante vor deter
mina modul de manifestare a bolii pulmonare și severitatea 
ei: ca și fumătorii, vaperii au, probabil, o sensibilitate varia
bilă la leziunea pulmonară, influențată de numeroși factori 
genetici și de mediu ce interacționează; anumite variații ale 
tehnologiei țigaretelor electronice (construcția atomizorului, 
puterea bobinei, expunerea la nicotină și substanțele aroma
tizante) se vor dovedi mai dăunătoare decât altele; folosirea 
în combinație cu țigările combustibile și tipul predominant 
de utilizare la adulți pot potența toxicitatea; un factor cri
tic va fi măsura în care vapatul afectează sensibilitatea la in

fecțiile pulmonare bacteriene și virale; în fine, 
evoluția tehnologică rapidă continuă a acestor 
dispozitive poate să atenueze ori să potențeze 
anumite toxicități. 
Conflicte de interese: Am citit și am înțeles politica BMJ 
privind declararea intereselor și menționăm că nu avem 
conflicte de interese; SEJ primește onorarii personale 
de la Hydra Biosciences LLC și Sanofi SA și sprijin 
nefinanciar de la GlaxoSmithKline Pharmaceuticals în 
afara lucrării prezente.

STATE OF THE ART REVIEW  
What are the respiratory effects of e-cigarettes?
A se cita: BMJ 2019;367:l5275 
G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5275 

CE GÂNDEŞTE PACIENTUL DUMNEAVOASTRĂ

Putem discuta şi despre obiectivele mele în viaţă?
Eleanor Chatburn relatează cum a ajuns o evaluare anuală pentru astm să fie punctul de 
plecare către realizarea obiectivului ei în privința exercițiilor fizice

Anul acesta mam simțit optimistă atunci 
când miam programat evaluarea anuală pen
tru forma ușoară de astm pe care o aveam. 
Evaluările sunt utile și mă încurajează faptul 
că mi se controlează funcția plămânilor și me
dicația. Consultațiile îmi dau sentimentul că 
am mereu pe cineva alături, care mă ajută să 
fac față problemelor de respirație în cel mai 
bun mod posibil. 

La ultima evaluare, însă, mă frământa ceva. 
Mă tot gândeam de la un timp sămi îmbună
tățesc condiția fizică, dar astmul mă incomo
da.

O relație complicată 
Exercițiile fizice constituie principalul factor 
declanșator al astmului meu. Îmi sunt încă vii 
în minte unele incidente jenante – de exem
plu, cum fugeam să prind un avion și am avut 
o criză de astm care aproape că a întârziat 
zborul sau cum am avut un acces în timp ce 
alergam împreună cu colegii de serviciu, în
tro zi când îmi uitasem inhalatorul. Astfel de 
experiențe miau creat o stare de disconfort 
și jenă, ceea ce numi ajuta deloc în momen
te ca acelea, când deja făceam eforturi mari 
ca să pot respira. Ca urmare, am început să 
evit exercițiile în public. Teama de o nouă cri
ză de astm nu mă lăsa să fac ceea ce vroiam – 
să alerg. 
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O combinație între evitarea complicațiilor și 
presupunerea că nimeni nu mar fi putut ajuta 
ma făcut să amân discuția cu cadrele medica
le despre problemele mele. Simpla programare 
la evaluarea astmului a fost un important pas 
înainte. Știam că vizita la doctor va implica 
răspunsuri la o mulțime de întrebări, pe lângă 
câteva teste și proceduri, dar miam promis că 
voi întreba în primul rând despre ceea ce era 
important pentru mine.

A pune întrebări despre "ceea ce contează" 
În timpul consultației am răspuns la întrebă
rile legate de astm și de tratament, dar îmi era 
teamă să întrerup cadrul medical pentru ai 
cere sfatul referitor la exerciții. Nu am perce
put niciodată aceste consultații ca pe o conver
sație bidirecțională, în care puteam să pun și 
eu întrebări, nu numai să răspund la ele. Mai 
degrabă îmi creau senzația că bifam o listă de 
verificare. 

Atunci când cadrul medical sa oprit săși 
termine însemnările, miam dat seama că vi
zita aproape se terminase, așa că am profitat 
de prilej ca să menționa că astmul numi per
mitea să am o activitate fizică. Apoi am măr
turisit obiectivul despre care nu vorbisem cu 
nimeni: că voiam să particip la programul 
"Couch to 5k", organizat de Serviciul Național 
al Sănătății. Inițial am fost surprinsă de repli
ca sa, "de ce crezi că nu poți face asta?", deși a 
fost rostită pe un ton blând.

Revigorarea speranței 
Am discutat despre preocupările legate de 
creșterea nivelului meu de activitate. Cadrul 
medical a ascultat cu atenție și ma întrebat 
ce mă oprea să încerc niște exerciții ușoare, a
vând inhalatorul în buzunar. Odată pusă pro
blema astfel, situația mia apărut ușor de ges
tionat. Am fost asigurată că nu exista niciun 
motiv medical care să numi îngăduie sămi ri
dic treptat nivelul activității fizice și am con
venit că arena perfectă avea să fie programul 
Couch to 5k. 

Am plecat cu speranțe proaspete. Faptul că 
am discutat despre valorile și obiectivele mele 
a fost suficient pentru ami stimula încrede
rea în capacitatea de ami gestiona astmul. De 
atunci am terminat programul Couch to 5k și 
acum pot alerga peste 30 de minute fără pa
uză. Nam avut niciodată o stare de sănătate 
mai bună. Totul grație unei singure evaluări 
pentru astm. 
Conflicte de interese: Niciunul de declarat. 

WHAT YOUR PATIENT IS THINKING
Can we discuss my life goals as well? 
A se cita: BMJ 2019;367:l6018

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Evaluările anuale pot însemna mai mult decât verificările obișnuite 
• Întrebându-i pe pacienți ce contează pentru ei, permitem luarea 

în comun a deciziilor pentru a-i sprijini în privința realizării 
obiectivelor proprii

• Oferindu-le încurajări, îi putem ajuta pe pacienți să îndepărteze 
barierele din calea obiectivelor pe care și le propun

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ

• Cum vă puteți asigura că un pacient obține rezultate maxime în urma unei 
evaluări anuale? 

• Cât de des îi întrebați pe pacienți dacă simptomele cu care se confruntă le 
limitează activitățile ori obiectivele? 

• Când îi puteți întreba pe pacienți dacă au și ei întrebări sau probleme pe care 
ar dori să le discute?

RESURSE SUPLIMENTARE 

• Asthma UK oferă sfaturi utile legate de pregătirea pentru evaluarea anuală și 
de crearea unui plan de acțiune pentru astm:  
www.asthma.org.uk/advice/manage-your-asthma/adultreview/ 

• Asthma UK oferă și îndrumări cu privire la modalitatea prin care o persoană cu 
astm poate începe în siguranță o activitate fizică:  
www.asthma.org.uk/advice/livingwith-asthma/exercise-and-activities/

• Programul NHS Couch to 5k, cu durata de nouă săptămâni:  
www.nhs.uk/live-well/exercise/couch-to-5k-week-by-week/
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CONSULTAŢIA DE 10 MINUTE 

Controlul postnatal al mamei la şase săptămâni
Adam D Jakes,1 Pippa Oakeshott,2 Debra Bick3 

lor 1015% dintre femeile la care poate apărea o 
depresie postnatală24, de asigurare a gestionării 
susținute a complicațiilor medicale ale sarcinii, 
ca hipertensiunea sau diabetul gestațional,5, 6 
și de purtare a unor discuții privitoare la con
tracepția postpartum. Articolul de față oferă o 
strategie pentru controlul postnatal al mamei la 
șase săptămâni (68 săptămâni).

Ce aspecte ar trebui să abordaţi

Dacă este posibil, înainte de consultație verifi
cați biletul de externare din maternitate al fe
meii, pentru a fi la curent cu istoricul ei medi
cal, incluzând sarcina, circumstanțele nașterii 
și sănătatea copilului. O consultație de 10 sau 
15 minute înseamnă prea puțin timp pentru a 
aborda toate aspectele, dar încercați să identifi
cați cele mai presante nevoi ale femeii. Începeți 
prin ai pune câteva întrebări deschise: Cum 
își percepe rolul de mamă? Își face vreo gri
jă în privința sănătății proprii sau a copilului? 
Răspunsurile sugerate la unele întrebări adre
sate frecvent sunt redate în caseta 1.

Simptomele psihosociale 
• Sociale – Explorați condițiile de acasă 

ale femeii și sprijinul primit. Are rude în 
apropiere sau prieteni care au și ei copii?  
Mai are și alți copii acasă? Întrebațio delicat 
cum este susținută de partener, familie ori 
prieteni. 

• Starea afectivă – Întrebațio despre starea emo
țională și luați în considerare screeningul 
pentru depresia postnatală, folosind urmă
toarele întrebări recomandate de National 
Institute for Health and Care Excellence 
(NICE – Institutul Național pentru Excelență 
în Sănătate și Îngrijiri):2  
 – În ultima lună vau deranjat frecvent sen

timente de neputință, depresie sau lipsă de 
speranță? 

 – În ultima lună va deranjat deseori faptul 
că nu găseați interes sau plăcere în ceea ce 
faceți? 

Faceți un istoric mai detaliat ca să depistați o 
posibilă depresie postnatală, dacă femeia răs
punde afirmativ la oricare dintre întrebări ori 
are un risc de probleme de sănătate minta

Controlul postnatal al mamei la șase săptămâni 
face parte, de mult timp, din îngrijirile postna
tale de rutină. Include, de regulă, o evaluare a 
sănătății fizice și mentale a femeii, a evenimen
telor din timpul sarcinii și nașterii și o discu
ție referitoare la perspectivele asupra stării de 
sănătate.1 Este și un prilej de identificare a ce

O femeie în vârstă de 29 de ani se prezintă la medicul ei de familie pentru 
un control postnatal, la șase săptămâni după ce a născut primul copil. 
Travaliul a fost indus la 41+0 săptămâni de gestație și a avut o naștere 
vaginală cu ruptură perineală de gradul doi. Copilul e sănătos, alăptat 
în exclusivitate și ia în greutate corespunzător. Partenerul ei și-a reluat 
serviciul după concediul paternal, iar ea nu are rude care locuiesc în 
apropiere.  

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Controlul postnatal la șase săptămâni este un prilej de-a evalua 
starea fizică, emoțională și socială a femeii, de a discuta despre 
contracepție și de-a oferi recomandări pentru modul de viață 

• Tulburări specifice sarcinii, ca hipertensiunea gestațională, 
preeclampsia și diabetul gestațional, necesită monitorizare 
postnatală și educație cu privire la riscurile pe termen lung și la 
riscul reapariției în sarcinile viitoare 

• O tabletă de fier zilnic, timp de trei luni, combinată cu o dietă 
bogată în fier poate fi o modalitate practică de a trata anemia 
postpartum, în special dacă efectele secundare ale suplimentării 
fierului reprezintă o problemă

1Guy’s & St Thomas’ Hospital NHS Trust, London 
2Population Health Research Institute, St George’s University of London 
3Warwick Clinical Trials Unit, Warwick Medical School, University of Warwick, 
Coventry   
Coresponden’a la: A Jakes  
a.jakes@nhs.net 
Acest articol face parte dintr-o serie de materiale ocazionale cu privire la 
probleme obișnuite din asistența primară.

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

Au fost abordate 20 de femei care au născut la Thomas’ Hospital în Londra 
și au fost invitate să-și relateze experiențele avute la controlul postnatal 
de la șase săptămâni. Au fost rugate să spună ce ar fi dorit să întrebe la 
evaluarea respectivă și primele patru întrebări au fost incluse în caseta 1. 
Au mai fost solicitate să citească și să comenteze prezentul articol, ceea ce 
a dus la adăugarea casetei 1 și extinderea secțiunii "simptome fizice".
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Simptome fizice 
•  Alăptarea – Întrebați dacă alăptează sau folo

sește lapte praf și cum merge. Puteți săi sem
nalați asistentului medical comunitar sau 
consultantului pentru lactație să monitori
zeze lactația dacă femeia este permanent în
grijorată în privința alăptării. Discutați des
pre simptomele de mastită – de exemplu, du
rerea și roșeața la nivelul sânilor – însoțite de 
febră/simptome asemănătoare gripei și su
bliniați că, întrun astfel de caz, e nevoie de o 
programare de urgență la medicul generalist. 

•  Vindecarea plăgii – Simte că ruptura pe
rineală/epiziotomia sa vindecat? O pla
gă operatorie după cezariană ar trebui să fie 
complet vindecată după șase săptămâni, dar 
verificați locul operației dacă femeia semna
lează durere sau disconfort. 

• Sângerarea vaginală – Eliminarea lohiilor după 
naștere ar trebui să se oprească la șase săp
tămâni. Dacă se mențin sau sunt purulente, 
luați în considerare trimiterea la secția de ur
gențe ginecologice pentru evaluare. 

• Funcția vezicii urinare – Pierde cantități 
mici de urină când tușește sau strănută? 
Prevalența incontinenței urinare este estima

lă din cauza unui istoric personal sau familial, 
nu pare să fie atașată de copilul ei ori aveți alte 
motive clinice. Aveți în vedere folosirea Scalei 
Edinburgh pentru Depresia Postnatală, care 
este o metodă validată pentru evaluarea depre
siei postpartum.2, 3 Luați în considerare supra
vegherea de căte medicul de generalist și de că
tre un asistent medical comunitar și/sau trimi
terea la serviciile de sănătate mintală, dacă este 
necesar.2 
•  Modul de viață – Întrebați despre fumat și con

sumul de alcool ori de substanțe ilegale. 
•  Somnul – Reușește să doarmă ziua pentru a 

compensa somnul pierdut în timpul nopții? 
Tulburările de somn sunt, desigur, normale 
pentru cei deveniți de scurtă vreme părinți, 
dar pot să precipite ori să agraveze depresia 
postpartum și/sau anxietatea. Dacă face față 
cu greu situației, explorați soluții practice – 
de exemplu, dacă ar putea fi ajutată de mem
brii familiei la îngrijirea sugarului în timpul 
nopții. 

• Travaliul și nașterea – Ar dori să discute despre 
travaliu și naștere?1 Dacă o preocupă ceva, 
iar fi util săi aranjați o consultație cu moașa 
sau cu obstetricianul ei?

Caseta 1 | Întrebări pe care femeile le-ar putea 
pune la controlul de la șase săptămâni
Când pot avea contact sexual din nou? 
Puteți avea contact sexual din nou atunci când vă 
veți simți pregătită emoțional și fizic. De obicei, orice 
cusătură perineală se vindecă în decurs de câteva 
săptămâni și ar putea dura mai mult până când veți 
simți un interes pentru reluarea activității sexuale. Dacă 
aveți dureri la contactul sexual, poate fi utilă folosirea 
unui lubrefiant. 

Când pot reîncepe exercițiile fizice? 
Începeți exercițiile cu impact redus, ca mersul pe jos în 
ritm alert, de îndată ce vă simțiți pregătită – de obicei, 
la două săptămâni după nașterea pe cale vaginală și 
după controlul de la șase săptămâni în cazul operației 
cezariene. Pentru exerciții ca alergatul, înotul și mersul 
pe bicicletă, creșteți treptat nivelul până la cel anterior 
sarcinii. Limitați exercițiile cu impact mare (de exemplu, 
folosirea de greutăți mari) până la cel puțin șase 
săptămâni după naștere. 

Când îmi va reîncepe ciclul menstrual? 
Pierderile de sânge vaginale (lohiile) în urma nașterii 
ar trebui să se oprească până la șase săptămâni. Dacă 
alăptați, e posibil să nu vă reînceapă ciclul menstrual 
până când nu reduceți sau opriți alăptarea. 

Cum pot face exerciții pentru mușchii planșeului pelvin? 
• Strângeți și trageți mușchii rectului ca și cum ați 
încerca să țineți gazele înăuntru
• Strângeți mușchii din jurul vaginului și uretrei ca și 
cum ați încerca să opriți urina 

Faceți aceste exerciții timp de 10 secunde sau până 
când mușchii obosesc, cel puțin de patru ori pe zi. 
Puteți să vă stabiliți pe telefon mesaje de alertare sau 
să vă instalați o aplicație pentru ajutor:  
https://www.nhs. uk/apps-library/squeezy/
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tă la până la 47% în primele 12 luni postpar
tum, dar de obicei scade în timp.7 Încurajați 
exercițiile regulate ale musculaturii planșeu
lui pelvin și explicați cum să le efectueze co
rect (caseta 1). Dacă simptomele urinare sunt 
severe și/sau persistă, aveți în vedere trimite
rea la fizioterapie ori la terapia planșeului pel
vin pentru evaluare ulterioară.

•  Funcția intestinală – întrebați despre consti
pație și oferiți laxative dacă măsurile nutri
ționale nu au fost eficiente. Și hemoroizii pot 
pune probleme. Întrebați despre aspecte pre
cum pierderea controlului intestinal, în spe
cial dacă femeia a avut o naștere vaginală cu 
ajutorul unui instrument și/sau a dat naștere 
unui copil de dimensiuni mari.7 

•  Tromboembolismul venos – O stare relativ hi
percoagulabilă persistă până la 12 săptămâni 
postpartum.8 Dispneea sau durerea/edemul 
la nivelul gambei justifică examinarea supli
mentară.

Contactul sexual și contracepția 
•  Activitatea sexuală – a fost reluată? Conform 

unui recent studiu prospectiv, mai puțin de 
jumătate din femei au reînceput activita
tea sexuală la șase săptămâni după naștere.9 
Poate fi util să confirmați că își poate relua 
viața sexuală atunci când se simte pregătită, 
pentru că e posibil ca unele femei să aștepte 
"unda verde" de la medicul lor.

 • Contracepția – discutați despre opțiunile de 
contracepție, ținând cont și de faptul că alăp
tează sau nu (tabelul).10 Amintiții că, dacă do
rește să evite o nouă sarcină, este indicat să 
folosească o metodă contraceptivă chiar dacă 
ciclul menstrual nu sa reluat. 

•  Testul frotiului cervical – dacă avea planificat 
un frotiu cervical, acesta trebuie efectuat la 
circa trei luni după naștere.12 

• Starea vaccinurilor – femeilor depistate în tim
pul sarcinii ca nefiind imune la rubeolă trebu
ie să li se recomande vaccinul MMR, cu ex
cepția cazului în care este posibilă o nouă sar
cină.1 Vaccinul poate fi administrat mamelor 
care alăptează și poate preveni sindromul ru
beolei fetale întro sarcină viitoare.13

Ce trebuie să faceţi

Efectuați o examinare concentrată, adaptată 
nevoilor femeii și probabilității complicațiilor 
postpartum. Verificați aspectele următoare:
•  Tensiunea arterială (dacă este necesar pentru 

contracepție ori pentru monitorizarea după 
hipertensiunea gestațională). 

•  Greutatea și indicele masei corporale – Dacă 
IMC >30, NICE recomandă trimiterea fie 
la un  program structurat de management al 
greutății, fie la un nutriționist.14 Adoptați o 
manieră delicată și nu criticați! 

•  Urina – Verificați proteinuria dacă femeia a 
avut preeclampsie ori istoric de disfuncție re
nală. Dacă există proteinurie (1+ sau mai 
mult) evaluați din nou funcția renală la trei 
luni postpartum și cereți sfatul specialistului 
dacă este nevoie.5 

•  Ruptura perineală/plaga de epiziotomie – Oferiți 
o examinare, în special dacă acuză durere, 
sângerare anormală sau scurgeri vaginale, 
pentru a detecta semne de infecție ori de vin
decare întârziată/defectuoasă.1 

•  Oferiți contraceptive dacă este cazul (tabelul 1).

Complicații specifice sarcinii 
Anemia (hemoglobina <100 g/l) 
Femeile cu anemie în timpul sarcinii cărora li 
sa prescris tratament de substituție cu fier tre
buie să îl continue până la șase săptămâni post
partum.15 

Opțiuni contraceptive după naștere10 (Criterii de eligibilitate medicală pentru folosirea contraceptivelor în  
Marea Britanie – UKMEC) 

Metoda contraceptivă   Perioada inițierii
Metode de conștientizare a fertilității  Nu se recomandă – semnele și simptomele fertilității și ovulației pot fi greu de detectat după naștere și în 
 perioada de alăptare 
Amenoreea de lactație Amenoreea în condițiile alăptării exclusive poate fi luată în considerare până la șase luni postpartum 
Prezervativ pentru bărbați și femei  Oricând după naștere (UKMEC 1) 
Diafragmă sau calotă  După șase săptămâni, pentru că mărimea diafragmei se poate schimba când uterul revine la 
 dimensiunea normală 
Pastila numai cu progesteron (POP)  Oricând după naștere (UKMEC 1) 
Implantul numai cu progesteron Oricând după naștere (UKMEC 1) 
Progestogen simplu injectabil  Oricând după naștere (UKMEC 2 din cauza unui risc teoretic crescut de tromboembolism venos în comparație 
(medroxiprogesteron acetat depozit) cu alte metode ce folosesc numai progestogen) 
Contracepție hormonală combinată  Dacă nu alăptează
(pastilă, inel sau plasture) La 21 de zile după naștere, dacă nu există alți factori de risc pentru tromboembolismul venos (UKMEC 1) 
 Dacă alăptează
 După șase săptămâni, dacă nu există alți factori de risc pentru tromboembolismul venos (UKMEC 2)
Contracepția intrauterină (sistemul intrauterin  În 48 de ore de la naștere (vaginală sau cezariană) sau după 28 de zile postpartum (UKMEC 1). Femeile trebuie 
sau dispozitivul intrauterin din cupru)  să fie informate că, la cele care alăptează (5:1 000 v <1:1 000), există un risc ușor crescut de perforație uterină
 până după 36 de săptămâni postpartum.11 
Ligatura tubară Oricând după naștere, cu condiția să fie hotărâtă că nu mai dorește alți copii
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Recomandarea actuală de la British Society 
of Haematology (Societatea Britanică de 
Hematologie) pentru anemia postpartum este 
de a prescrie 100200 mg fier elemental zil
nic, timp de trei luni (e.g., tablete de sulfat feros, 
200 mg, de două ori pe zi).15 

Greața, disconfortul epigastric și constipația 
sunt efecte secundare frecvente ale suplimen
tării fierului, în special la doze peste 45 mg de 
fier elemental pe zi.16 O singură tabletă de fier 
zilnic, combinată cu o dietă de alimente bogate 
în fier, poate fi suficientă în situațiile în care nu 
sunt tolerate dozele mai mari.17 

Absorbția fierului poate fi maximizată prin 
luarea suplimentelor cu o oră înaintea meselor 
și împreună cu o sursă de vitamina C (de exem
plu, suc de portocale). Evitați să luați în același 
timp antiacide, suplimente de calciu, ceai și ca
fea, pentru că scad absorbția fierului.

La sfârșitul celor trei luni este indicat să se 
efectueze hemoleucograma completă și feriti
na serică, pentru a verifica dacă hemoglobina și 
depozitele de fier sau normalizat.15 În practică 
sar putea să nu fie necesare dacă femeia nu are 
simptome de anemie.

Diabetul gestațional 
Femeile la care apare diabet gestațional în sar
cină au un risc de diabet de tip 2 pe toată dura
ta vieții de șapte ori mai mare decât celelalte.18 
Recomandațile pacientelor cu istoric de dia
bet gestațional un test de hiperglicemie provo
cată între 6 și 13 săptămâni postpartum.6 După 
aceea se recomandă screeningul anual prin 
HbA1c.6 

Oferiți recomandări privind modul de viață, 
incluzând controlul greutății, dieta și exerciții
le fizice, pentru a reduce riscul de apariție a di
abetului.

Hipertensiunea gestațională și preeclampsia 
E posibil ca în perioada unei sarcini viitoare 
să se instaleze hipertensiunea gestațională sau 
preeclampsia, afecțiuni asociate cu un risc du
blu de apariție mai târziu, în timpul vieții, a hi
pertensiunii arteriale, a bolii cardiace și a acci
dentului vascular.5 

Recomandați o dietă sănătoasă, sprijin pen
tru controlul greutății (dacă este necesar), exer
ciții fizice regulate și verificări anuale ale tensi
unii arteriale. 

Pentru a reduce riscul de preeclampsie reco
mandați aspirină 75 mg zilnic, din săptămâna 
a 12a de gestație, în orice sarcină viitoare.5  

Conflicte de interese: niciunul de declarat.

10-MINUTE CONSULTATION 
The maternal six-week postnatal check
A se cita: BMJ 2019;367:l6482  
G[si’i versiunea complet[ a articolului, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6482

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ

• Ce proporție dintre femeile în perioada postnatală, aflate în evidența 
cabinetului dumneavoastră, se prezintă la controlul postnatal de la 
6-8 săptămâni? 

• Aveți grijă ca în rezumatul problemelor din dosarul medical al pacientei să fie 
codificate complicațiile sarcinii de tipul diabetului gestațional? 

• Aveți un sistem de notare a femeilor care au avut tulburări hipertensive în 
timpul sarcinii pentru a le oferi verificarea anuală a tensiunii arteriale și a celor 
care au avut diabet gestațional pentru a le recomanda testul HbA1C anual?

ÎNDRUMĂRI PENTRU PRACTICĂ 

Gândurile intruzive din tulburarea  
obsesiv-compulsivă perinatală 
Fiona L Challacombe,1 Maria Bavetta,2 Stephanie DeGiorgio3

1King’s College London,  
IOPPN & Centre for Anxiety Disorders & Trauma,  
South London & Maudsley Trust, London 
2Co-founder, Maternal OCD & Champion Network Manager,  
Maternal Mental Health Alliance, UK 
3GP Perinatal Mental Health Lead, South Kent Coast 
Coresponden’a la: F Challacombe 
fiona.challacombe@kcl.ac.uk

O femeie în vârstă de 25 de ani, cu un copil de patru luni, se 
prezintă la medic cu anxietate severă. Are gânduri  intruzive că 
i-ar putea face rău intenționat copilului. Ezită să dezvăluie detalii 
ale simptomelor ei. Vă spune că, în prezent, evită pe cât posibil să 
stea cu bebelușul și că nu îi schimbă scutecul singură de teamă să 
nu-i facă rău. Partenerul ei știe că are dificultăți, dar nu înțelege 
prin ce trece.
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Tulburarea obsesivcompulsivă (TOC) afectea
ză 24% dintre femei în timpul sarcinii și post
natal și se crede că este mai frecventă în această 
perioadă.1 Îi poate afecta și pe tați. Gândurile 
intruzive constituie o trăsătură caracteristică a 
TOC, putând genera un comportament com
pulsiv și un nivel ridicat de anxietate (caseta 1). 
Gândurile intruzive în TOC sunt nedorite și 
stresante pentru pacient, fiind înfricoșătoare în 
special dacă se concentrează pe ideea că un pă
rinte iar putea face rău copilului. Evaluarea 
unei femei gravide ori după naștere sau a parte
nerului ei care prezintă gânduri intruzive impli
că delicatețe în comunicare și luarea în conside
rare a riscurilor cu mare rigurozitate. Articolul 
de față descrie dificultățile specifice ale evaluă
rii și gestionării gândurilor intruzive și tulbură
rii obsesivcompulsive în perioada perinatală. 

Explorarea gândurilor intruzive  

Întrebați persoana dacă are gândurile in
truzive și simptome întro manieră empati
că. Recunoașteți că orice problemă de sănăta
te mintală perinatală poate fi asociată cu stig
matizare și rușine și că femeia se poate teme că 
o mărturisire va determina trimiterea ei către 
serviciile sociale. 

E posibil ca unii părinți să nu dorească să 
dezvăluie conținutul exact al acestor gânduri, 
dar să se simtă mai confortabil discutând în ge
neral despre "gândurile lor intruzive despre vă
tămare". Încercați să explorați cu delicatețe ce 
înseamnă aceste gânduri pentru ei și cum reac
ționează la ele (compulsii, evitare ori nevoia de 
a fi încurajați și liniștiți). 

Adesea, debutul în timpul sarcinii este asociat 
cu teama de contaminare, iar debutul postnatal 
este corelat mai des cu gândul că ar putea face 
rău intenționat.4 Exemple de gânduri intruzive 
perinatale includ: "Copilul meu se va îmbol
năvi de toxoplasmoză și va orbi" sau "Aș putea 
sămi pierd controlul și sămi înjunghii copilul."

Întrebări utile pentru explorarea gândurilor 
intruzive 
•  "Uneori, oamenii au gânduri stresante sau 

imagini în care își rănesc copilul, acciden
tal sau intenționat. Vi se întâmplă și dumnea
voastră?" 

•  "Unii părinți au gânduri intruzive supărătoare 
ori imagini în care își abuzează copii fizic sau 
sexual, chiar dacă nu vor să facă așa ceva." 

•  "Exemple pot fi gândul de a pune copilul în 
cuptorul cu microunde sau o imagine în care 
îl aruncă de la fereastră ori gândul că lear 

Caseta 1 | Gândurile intruzive

"Gânduri intruzive" constituie termenul folosit pentru o varietate 
de fenomene mintale, incluzând gânduri, imagini, îndoieli și porniri 
percepute ca nedorite și stresante. Conținutul gândurilor este legat, 
de obicei, de o formă de amenințare, ce poate fi generată extern (de 
exemplu, o imagine a cuiva drag care se îmbolnăvește) sau intern (gândul 
că ar fi ușor să împingi un străin de lângă tine în fața unui tren care trece). 
Gândurile intruzive reprezintă un fenomen normal, 90% din populație 
percepându-le ocazional.2 Pentru majoritatea, gândurile intruzive nu au o 
semnificație personală, sunt ușor de ignorat și nu sunt asociate cu nicio 
acțiune ulterioară. Părinții au frecvent gânduri intruzive ocazionale că 
s-ar putea să i se întâmple ceva rău accidental ori intenționat copilului.3 

În cazul pacienților cu TOC, gândurile intruzive sunt interpretate ca 
un semnal de pericol pe care persoana trebuie să îl prevină. Aceasta 
poate fi în legătură cu conținutul gândului ("Nu trebuie să las să se 
întâmple așa ceva") ori cu faptul că gândul a apărut ("acest gând arată 
că sunt un om rău"). În consecință, în TOC gândurile intruzive provoacă o 
puternică stare de anxietate și conduc la acțiuni (compulsiuni) menite să 
atenueze senzația de amenințare și sentimentul acut de responsibilitate 
pentru evitarea pericolului. Compulsiunile pot include o gamă de 
comportamente, incluzând evitarea, nevoia de încurajare și suprimarea 
gândurilor. La persoanele cu TOC, stresul și compulsiile interferă 
substanțial cu viața lor cotidiană.

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Gândurile intruzive sunt gânduri, imagini, impulsuri sau porniri 
stresante, nedorite, care ne apar brusc în minte într-un mod 
neplanificat 

• Luați în considerare tulburarea obsesiv-compulsivă perinatală (TOC) 
la femeile gravide ori la proaspeții părinți care au gânduri nedorite, 
stresante sau repetitive și care interferă cu funcționarea zilnică

• Persoanele cu TOC nu dau curs niciunuia dintre gândurile violente, 
stresante ori intruzive asociate cu această tulburare

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

Autoarea Maria Bavetta a trăit experiența TOC perinatale. A luat parte la 
fiecare discuție referitoare la definirea domeniului și la planificarea inițială a 
manuscrisului, a contribuit la studiul de caz, la materialele de avertizare și la 
rubrica despre ce trebuie să știți, a scris caseta "Ce trebuie să știe medicii din 
perspectiva pacientului."
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putea atinge inadecvat organele genitale în 
timpul schimbării scutecului." 

•  "Majoritatea părinților se gândesc,uneori, că 
bebelușul lor poate să se îmbolnăvească ori 
chiar să moară. Aveți de multe ori astfel de 
gânduri?" 

•  "Ce faceți când aveți astfel de gânduri?" 
•  "Ce înseamnă pentru dumneavoastră să aveți 

aceste gânduri?" 
•  "Ce simțiți că vreți să faceți când aveți aceste 

gânduri?"

Luați în considerare alte diagnostice 
Gândurile intruzive pot apărea întro varietate 
de tulburări mintale în afară de TOC. Întrebați 
despre orice probleme de sănătate mintală avu
te în trecut și luați un istoric mai larg, pentru 
a exclude psihoza postnatală (ce poate include 
tulburarea gândirii, halucinații ori delir) și de
presia severă (în care predomină starea de de
primare generalizată sau de amorțeală emoțio
nală). În astfel de cazuri, gândurile intruzive 
pot fi egosintonice, însemnând că femeia poate 
simți că dorește să le dea curs și să acționeze. 

Alte diagnostice de luat în considerare sunt 
tulburarea de stres posttraumatic (TSPT), toco
fobia (teama de sarcină) și tulburarea de anxie
tate generalizată. În TSPT, gândurile intruzive 
sunt asociate cu un eveniment traumatic care 
sa întâmplat în trecut, dar au o natură "prezen
tă", ca și cum sar repeta în prezent. Tocofobia 

este o teamă de naștere, semnificativă clinic. 
Aceasta poate implica gânduri legate de o naș
tere traumatică în trecut sau, în cazul celor care 
sunt mame pentru prima dată, gânduri intru
zive repetitive despre ceea ce se tem că se va 
întâmpla în timpul travaliului, adesea însoți
te de o frică intensă de a fi lipsite de control, 
mult peste ceea ce ar fi de așteptat. Tulburarea 
de anxietate generalizată este caracterizată de 
o stare cronică de neliniște incontrolabilă pe 
teme care se schimbă mereu. Conținutul gân
durilor intruzive se poate suprapune cu cel din 
TOC, dar procesul neliniștii legate de o multi
tudine de teme este trăsătura principală a tul
burării de anxietate generalizată.

Evaluați riscul 
Persoanele cu TOC afirmă limpede că nu vor să 
acționeze conform gândurilor intruzive – aces
tea sunt percepute ca nedorite și stresante, fiind 
denumite egodistonice (care nu se potrivesc cu 
persoana). Apariția gândurilor în TOC nu in
dică riscul de vătămare și nu cunoaștem niciun 
caz înregistrat de persoane cu TOC care au ac
ționat în conformitate cu gândurile intruzive.5 
De aceea este importantă stabilirea corectă a 
diagnosticului. Evitați întrebarea "sunteți com-
plet sigură că nu veți da curs acestor gânduri?" 
După experiența noastră, atunci când persoane
le cu TOC sunt neliniștite sar putea concentra 
pe faptul că nu sunt complet sigure că nu vor ac
ționa, iar îndoiala le accentuează stresul. 

În tulburările de genul depresiei severe, gân
durile intruzive că ar putea face rău copilului 
nu sunt atât de clar egodistonice, cum ar fi "co
pilului iar fi mai bine fără mine" sau "nu mai 
pot suporta plânsul lui și vreau săl arunc pe fe
reastră." Ele trebuie avute în vedere și gestiona
te urgent, conform protocolului local de trata
ment și de protecție a copilului. 

În TOC pot exista riscuri secundare serioase, 
ca urmare a măsurilor pe care oameni le iau ca 
să prevină vătămarea, precum evitarea petre
cerii timpului împreună cu copilul, restricții ali
mentare excesive sau curățatul excesiv cu pro
duse cu clor. Evaluați persoana pentru gânduri 
de sinucidere și riscul de ași face rău singură. 

Punerea unui diagnostic

Înainte de diagnostic, pacienții își explică simp
tomele prin faptul că sunt "nebuni" ori "răi." A 
li se da un diagnostic de TOC clar sau posibil, 
cu explicarea simptomelor, poate fi o ușurare. 
Diagnosticarea TOC depinde de natura și gra
dul răspunsului la gândurile intruzive și de mă
sura în care gândurile și compulsiile provoacă 
deficite funcționale. De exemplu, părinții pot 

APLICAREA EDUCAȚEI ÎN PRACTICĂ 

• Cum ați întreba cu delicatețe despre gânduri intruzive? Gândiți-vă cum ați putea 
formula aceste întrebări 

• Cum ați face distincție între un gând intruziv la cineva care nu are o problemă de 
sănătate mintală și la o persoană cu TOC?

CE TREBUIE SĂ ȘTIE MEDICII DIN PERSPECTIVA PACIENTULUI 

• Părinții nu vor dezvălui din proprie ințiativă conținutul gândurilor intruzive nedorite 
și pot fi circumspecți cu un medic generalist cu care nu au un contact regulat 

• Chiar în contextul acordării unei mai mari atenții sănătății mintale a părinților, 
gândurile intruzive sunt în continuare asociate cu stigmatizarea 

• Cei care sunt pentru prima dată părinți pot gândi că este "normal" să fii extrem 
de vigilent și nu pot înțelege de ce alții nu sunt la fel 

• Pacienții apelează la medicii lor de familie pentru a primi informații (atât clinice 
cât și despre alți părinți în situații similare) și pentru a simți că doctorii sunt de 
partea lor. Medicii își pot ajuta pacienții să acceseze rapid tratamentul adecvat, 
pot să le ofere sugestii și să programeze consultații de control la cabinet sau 
telefonice

CUM A FOST REALIZAT PREZENTUL ARTICOL 
Articolul de față a fost conceput în urma conversațiilor dintre autori și doctorul 
generalist Judy Shakespeare, care a subliniat posibilitatea ca mulți colegi de 
breaslă să nu recunoască natura gândurilor intruzive în TOC perinatală, în 
special faptul că gândurile intruzive obsesive legate de un rău intenționat nu 
sunt asociate cu riscul de a le da curs. FC a scris prima variantă, MB și SdG au 
redactat-o și au adăugat conținut legat de expertiza lor specifică. Toți autorii au 
revizuit și redactat articolul final. 
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încerca să oprească gândurile intruzive ori să răspun
dă evitând activitățile cu copilul lor, verificând exce
siv copilul în timp ce doarme, căutând asigurări că to
tul va fi bine sau spălând excesiv tot ceea ce ar putea fi 
atins de bebeluș. Temerile "normale" legate de sarcină 
sau de sănătatea copilului se pot suprapune cu cele din 
TOC, dar TOC se caracterizează prin asumarea res
ponsabilității pentru provocarea ori evitarea răului te
mut. Tulburarea în contextul TOC este legată de persis
tența gândurilor intruzive și de timpul și energia min
tală consumată prin realizarea compulsiilor asociate. 
TOC variază de la forma ușoară, în care persoana re
ușește să își îndeplinească majoritatea funcțiilor zilni
ce, până la cea severă, în care aceste funcții sunt afecta
te substanțial. 

Discutați cu pacienta despre posibilitatea unui dia
gnostic de TOC. Transmiteții un mesaj cu speranța că 
vindecarea este posibilă și că există tratamente eficien
te.7 Atunci când problema la prezentare sunt gânduri
le intruzive că ar putea face rău intenționat în contex
tul TOC, acceptați faptul că aceste gânduri sunt stre
sante și oferiții încurajări, explicând că persoanele cu 
TOC nu le dau curs.3 Dacă gândurile intruzive sunt le
gate de vătămarea accidentală și de boala copilului, li
niștiți femeia, explicândui că, dacă nu răspunde la fie
care gând, nu înseamnă că bebelușul este în pericol sau 
că ea nu este o mamă bună.

Unde să trimiteți pacienta? 
Trimiteți la terapie cognitivcomportamentală în asis
tența primară sau, dacă este o formă mai severă, la o 
echipă de specialiști în probleme de sănătate mintală 
perinatale. Este necesar ca intervențiile să fie inițiate în 
decurs de șase săptămâni de la trimitere, conform ghi
durilor NICE.8 Echipele de specialiști în probleme de 
sănătate mintală perinatale, care au fost recent extin
se în Marea Britanie, trebuie să fie capabile să dea re
comandări sau să accepte trimiteri pentru părinții cu 
TOC mai severe la care problema complică sarcina ori 
îngrijirea copilului sau când există alte riscuri. În cazu
rile foarte severe pot recomanda internarea întro secție 
specială pentru mamă și copil.

Grija pentru siguranță
Evaluați orice risc legat de siguranța copilului sau al
tor dependenți, conform ghidurilor pentru protecția co
pilului. Oricum, persoanele cu TOC nu dau curs gân
durilor intruzive, așa că, în cazul unui pacient cu TOC 
care se prezintă cu gânduri intruzive nedorite, stresan
te, că ar putea face rău intenționat, nu îl trimiteți la ser
viciile sociale numai pe această bază. Trimiterile ina
decvate pot să exacerbeze TOC și să provoace persoa
nei un stres inutil, cu implicații în continuare pentru 
tratament.9 

Dacă aveți incertitudini, discutați aceste aspecte cu șe
ful echipei de protecție a copilului și cu un cadru medi
cal specialist în sănătate mintală cu experiență în TOC.

Acordarea de îndrumări și crearea unei rețelei de 
siguranță 
•  Luați în considerare medicația de tipul unui inhibitor 

selectiv al recaptării serotoninei, în special dacă exis
tă simptome de depresie majoră ori de anxietate.8 

•  Încurajați persoana să identifice și să folosească ori
ce sisteme de sprijin pe care lar putea avea deja și su
gerații să citească despre subiect și să acceseze gru
purile de sprijin reciproc (caseta 2). 

•  Asigurațivă că știe cu cine să ia legătura dacă situa
ția se înrăutățește, atât în timpul programului de lu
cru cât și în afara acestuia și dații aceste informații în 
scris. 

•  Programați cu ea o consultație de control înainte să 
plece – este important în special dacă începe medica
ția. 

Conflicte de interese: BMJ a considerat că nu există legături 
financiare descalificante cu companii comerciale. Autorii declară 
că nu au niciun alt interes. MB este co-fondator al Maternal OCD, o 
organizație caritabilă înființată pentru a crește gradul de conștien-
tizare și de înțelegere a afecțiunii.

PRACTICE POINTER 
Intrusive thoughts in perinatal obsessive-compulsive disorder
A se cita: BMJ 2019;367:l6574  
G[si’i versiunea complet[ a articolului, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6574

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Caseta 2 | Resurse utile 

Royal College of General Practitioners (Colegiul Regal al Medicilor Generaliști)
Set de ghiduri privitoare la sănătatea mentală perinatală:  
https://www.rcgp.org.uk/clinical-and-research/resources/toolkits/perinatal-mental-health-toolkit.aspx

Cele mai bune sfaturi pentru o comunicare eficientă în sănătatea mintală perinatală:
https://www.guidelinesinpractice.co.uk/mental-health/top-tips-perinatal-mental-health-problems/453729.article

Best Beginnings Baby Buddy app. Conține două videoclipuri despre TOC perinatală de la dr. Alain Gregoire și de la un utilizator al serviciului:

https://web.bestbeginnings.org.uk/web/videos/search/ocd

Maternal OCD. O organizație caritabilă ce oferă informații, îndrumări și sprijin persoanelor afectate de TOC perinatală, promovând conștientizarea 
generală publică a TOC perinatale, cu resurse și semnalizarea sistemelor de sprijin: 

https://maternalocd.org/

Royal College of Psychiatrists: Broșuri despre TOC perinatală pentru mame și îngrijitori/cadre medicale:   
https://www.rcpsych.ac.uk/healthadvice/problemsdisorders/perinatalocd.aspx

Break free from OCD (Challacombe, Oldfield, Salkovskis. Vermillion. 2011). Carte de autoajutor, disponibilă gratuit în Marea Britanie, via inițiativa 
Reading Well. Include informații despre modul în care familiile îi pot sprijini pe cei aflați în perioada de convalescență/recuperare:  
https://reading-well.org.uk/books/books-on-prescription/mental-health/self-help/11067479
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Ca supraveghetor didactic în 
West Midlands Deanery și 
medic generalist (GP) partener 
și instructor la Darwin 
Medical Practice în Lichfield, 
Kay Mohanna este implicată 
în îndrumarea viitorilor 
GP. Povestește că a intrat în 
domeniul educației medicale 
din întâmplare. La începutul 
carierei, în timp ce se ocupa 
de un proiect de cercetare, 
a fost rugată să predea 
epidemiologie. Lucrând 
împreună cu Ruth Chambers 
la Staffordshire University, 
Mohanna sa hotărât să își 
îmbunătățească aptitudinile, 
studiind pentru a obține o 
diplomă postuniversitară 
în învățământ. "Ruth era 
generoasă și ma susținut. 
În multe privințe încerc 

săi urmez exemplul – ca să 
am ambiție pentru binele 
celorlalți", spune ea.

Interesul lui Mohanna 
pentru educația medicală a 
luat amploare, astfel încât șia 
continuat cariera academică, 
scriind numeroase cărți și 
lucrări despre predare și 
instruire. În orice caz, își 
descrie activitatea în sfera 
educației internaționale ca 
fiind firul de aur ce a călăuzito 
în întreaga carieră. 

Mohanna este mândră 
îndeosebi de un program de 
specializare pe care la înființat 
la Universitatea din Worcester, 
pentru a le da stagiarilor din 
Sri Lanka posibilitatea de a 
se instrui timp de un an în 
Marea Britanie. După părerea 
sa, programul este important 

Kay�Mohanna�
Profesoara de educație medicală bazată pe valori la Worcester University îi explică lui 
Francesca Robinson de ce este important pentru medicii tineri să aibă un mentor

MODEL DE URMAT 

NOMINALIZATĂ�DE� 
RAJ SINGAVARAPU 
Profesoara Mohanna este o 
persoană alături de care te simți 
minunat. Lecțiile ei despre aptitudi-
nile reflexive necesare în practica 
clinică mi-au schimbat perspectiva 
asupra îngrijirii pacientului în 
cabinetul de medicină generală.

Ca mentor, îi motivează pe 
stagiari și le transmite entuziasmul 
ei infecțios, învățându-i în plus nu-
anțele practicii de zi cu zi. Empatia, 
compasiunea și răbdarea de care 
dă dovadă sunt nemărginite. 

Ar fi greu să țin un bilanț al pa-
cienților și stagiarilor care o admiră 
și o apreciază pentru contribuția 
adusă în viețile lor.

Raj Singavarapu este medic rezident 
anul V în medicină generală la  
Burton Vocational Training Scheme, 
West Midlands Deanery
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în mod special pentru doctorii dintro țară în care 
medicina generală nu este prea apreciată. 

Ca mentor, Mohanna consideră că are rolul dea oferi 
un mediu pozitiv și condiții de siguranță în care stagiarii 
să poată învăța. "Dezvoltarea potențialului stagiarilor 
implică îndepărtarea obstacolelor și facilitarea căilor prin 
care să poată progresa și dobândi încredere în forțele 
proprii", spune ea. "Aceasta înseamnă încurajarea și 
sprijinirea lor în direcția obținerii de mici succese ce 
le vor stimula încrederea, ajutândui să continue și să 
realizeze mai mult." 

Mohanna este interesată în prezent de ideea de 
"apartenență" pentru a încuraja motivația și învățarea: 
"Mă refer la crearea unui mediu primitor, care să ofere 
sprijin, dar și provocare". "Este un demers deosebit de 
important pentru stagiarii GP, având în vedere faptul 
că majoritatea trec prin rotația între specialitățile din 
asistența secundară înainte de a se stabili în practicarea 
medicinii generale. La fel este și în cazul stagiarilor din 
alte țări care vin în Marea Britanie și al celor care își 

schimbă specialitatea de instruire inițială, trecând la 
medicină generală." 

Ea mai adaugă: "Este vorba despre ai trata pe 
oameni în mod individual și ai ajuta să înțeleagă cum 
își pot aduce contribuția la practica clinică folosinduși 
aptitudinile. Este important să creem un mediu în care pot 
să primească sprijin și să se dezvolte, fiindule permis să 
facă și greșeli din care au de învățat."

Francesca Robinson, Hampshire 

ROLE MODEL 
Kay Mohanna      

A se cita: BMJ 2019;367:l6869

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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Din: Karen Boren. Reducerea utilizării excesive 
a îngrijirilor medicale: promovarea campaniei 
Choosing Wisely. The BMJRo 2020;2:70-74.

1. Alegeți afirmațiile exacte despre campania  
Choosing Wisely:
A. A fost inițiată în 2012 în Europa
B. Are ca scop principal creșterea gradului de conștientizare, de 
către doctori și public, a utilizării excesive a asistenței medicale
C. Transpunerea în practică a recomandărilor campaniei este 
îngreuiată de bariere complexe culturale, structurale și de sistem
D. În prezent a devenit o campanie globală pentru reducerea 
folosirii excesive a serviciilor medicale
E. La nivelul sistemelor de sănătate există eforturi susținute 
pentru contracararea acestei campanii

Din: Zhikang Ye și colab. Profilaxia sângerării 
gastrointestinale la pacienții în stare critică:  
ghid de practică clinică. The BMJRo 2020;2:80-84.

2. Sângerarea gastrointestinală superioară semnificativă 
clinic este definită pe baza următoarelor criterii:
A. Modificări hemodinamice minore
B. Necesitatea transfuziei cu mai mult de două unități de sânge
C. Scăderea semnificativă a nivelului hemoglobinei
D. Nevoia unei intervenții chirurgicale pentru a controla 
hemoragia
E. Prezența, la endoscopia digestivă, a leziunilor 
gastro-duodenale ulcerative, non-sângerânde

3. La pacienții aflați în stare critică, supresia secreției 
acide gastrice cu IPP sau cu anti H2 nu pare a se corela 
semnificativ cu:
A. Creșterea riscului de mortalitate
B. Durata perioadei de spitalizare
C. Durata ventilației mecanice
D. Riscul de infecție cu Clostridium difficile
E. Riscul de pneumonie

Din: Jeffrey E Gotts și colab. Care sunt efectele 
respiratorii ale țigaretelor electronice?  
The BMJRo 2020;2:85-90.

4. Utilizarea țigărilor electronice de către adolescenți a fost 
asociată cu:
A. Dispnee
B. Tuse cronică
C. Expectorație
D. Astm cardiac
E. Bronșită

5. Utilizarea țigărilor electronice de către adulți a fost 
asociată cu:
A. Dispnee
B. Tuse productivă
C. Astm bronșic

D. Boală pulmonară obstructivă cronică
E. Cord pulmonar cronic

6. Conform studiilor disponibile până la acest moment, la 
nivel populațional, țigaretele electronice prezintă riscuri 
pentru:
A. Pneumonita de hipersensibilitate
B. Pneumonia lipoidă
C. Pneumonia pneumococică
D. Astmul bronșic
E. Cancerul bronhopulmonar

Din: Adam D Jakes și colab. Controlul postnatal al 
mamei la șase săptămâni. The BMJRo 2020;2:92-95.

7. Alegeți complicațiile posibile asociate sarcinii care 
necesită monitorizare postnatală:
A. Anemia
B. Diabetul gestațional
C. Obezitatea
D. Hipertensiunea gestațională și preeclampsia
E. Constipația

8. Pe parcursul terapiei cu fier pentru anemia din sarcină este 
recomandată evitarea asocierii următoarelor medicamente:
A. Antiacide
B. Preparate de calciu
C. Preparate de magneziu
D. Vitamina C
E. Diuretice

Din: Fiona L Challacombe, Maria Bavetta,  
Stephanie DeGeorgio. Gândurile intruzive din 
tulburarea obsesiv-compulsivă perinatală.  
The BMJRo 2020;2:95-98.

9. Următoarele afirmații despre gândurile intruzive sunt reale:
A. Sunt fenomene mintale (imagini, îndoieli, porniri) concepute 
ca nedorite și stresante
B. Reprezintă un fenomen anormal, mai puțin de 10% din 
populație percepându-le frecvent
C. Reprezintă un fenomen normal, 90% din populație 
percepându-le ocazional
D. Pentru majoritatea oamenilor nu au o semnificație personală 
și sunt ușor de ignorat
E. Conținutul lor este legat, de obicei, de o formă de amenințare 
generată extern sau intern

10. Tulburarea obsesiv-compulsivă:
A. Afectează 2-4% dintre femei în timpul sarcinii și postnatal
B. Poate afecta și bunicii
C. Poate afecta și tații
D. Este caracterizată prin apariția gândurilor intruzive
E. De regulă, nu generează un comportament compulsiv și o 
stare de anxietate

Chestionar realizat cu sprijinul UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca



Stima’i cititori,

The British Medical Journal – Edi’ia în limba român[ (The BMJRo) ;i Universitatea de Medicin[ ;i Farmacie 
(UMF) "Iuliu Ha’ieganu" Cluj Napoca v[ ofer[ o modalitate simpl[ ;i rapid[ de-a ob’ine 50% din punctajul 
anual necesar: acumularea, pân[ la sfâr;itul perioadei de abonare la 10 edi’ii consecutive ale revistei, 
a 18 credite Educa’ie Medical[ Continu[ la Distan’[ (EMCD), prin parcurgerea articolelor publicate în 
num[rul curent al revistei ;i completarea corect[ a fiec[ruia dintre cele 10 chestionare cu r[spunsuri 
multiple, inserate în revist[, consecutiv, pân[ la finele perioadei de abonare. 
 Pentru a participa la program ;i a beneficia de punctajul men’ionat este necesar[ contractarea unui  
abonament pentru 10 edi’ii consecutive ale The BMJRo ;i trimiterea, pe adresa redac’iei,  
a chestionarului ;i a formularului de participare completate (prin po;t[, fax sau on-line la adresa: 
chestionare.tarusmedia.ro).
 Certificatul care atest[ ob’inerea a 18 credite EMCD se elibereaz[ la sfâr;itul perioadei de abonare,               
la cerere, cu conditia transmiterii chestionarelor rezolvate corect în propor’ie de minimum 75%.
 Autorii chestionarelor î;i rezerv[ dreptul de-a exclude participan’ii care nu au completat corect                           
formularele de participare.

Destinatar

TARUS Media S.R.L.

Bd. Metalurgiei 78, cod 041836, sector 4, BUCURE:TI 

E-mail: chestionare@tarus.eu

Tel/Fax: +40 21 321 01 90

A SE TIMBRA 
DE CÃTRE EXPEDITOR

Chestionarul poate fi completat ;i on-line la adresa: chestionare.tarusmedia.ro

Numele        Prenumele

Profesia        Specialitatea

Institu’ia ;i adresa        Tel:

Adresa domiciliu       Tel:

Data    Semn[tura    Nr. paraf[

Loc paraf[        E-mail:
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