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“În orice criză e o oportunitate!” era o 
zicere pe care o consideram mai mult 
consolatoare, în ideea de a găsi totuși pe 
undeva partea plină a paharului, chiar 
atunci când aceasta nu reieșea de niciunde. 
Ca să fiu și mai explicită, nu credeam 
deloc că o criză poate fi o oportunitate.  

Am integrat acum la un nivel mult 
mai profund această sintagmă, pentru 
că această criză a SARS-Cov-2 ne-a 
împins cu viteză de la spate să facem 
în sistemul sanitar lucruri care erau 
amânate de 30 de ani. Ne-a obligat să ne 
organizăm, să ne dotăm, să găsim bani, 
să găsim oameni, să găsim soluţii. 

Totodată, a împins corpul medical în prima 
linie a luptei cu virusul, dar și pe prima 
pagină în media. Discursul public s-a 
schimbat, cadrele medicale au devenit din 
șpăgari și incompetenţi eroi și binefăcători. 
Avatarurile presei, nu numai românești, 
se resimt și în conștiinţa publică. Oricum 
lumea nu are nevoie de eroi, în fapt, ci 
de cadre medicale bine pregătite și pe 
metereze, echipate perfect până-n dinţi. 
E o absurditate să te lupţi cu virusul cu 
mâinile goale și prima zi de război să-ţi fie 
și ultima. Vremea eroismului cu mâinile 
goale a trecut demult, iar localitatea 
unde s-a încercat asta a fost aspru 
“pedepsită” de virus, devenind Lombardia 
României. Deodată, medicii “sunt 
văzuţi” de oameni și de autorităţi. Sunt 

invitaţi la Tv, vocea lor e ascultată, strâng 
vizualizări și like-uri pe canalele media. 

Ne-a mai arătat și câtă nevoie avem de 
medici. Cât ne lipsesc, câţi au plecat și cum 
degeaba producem alţii pe bandă rulantă 
dacă nu-i și păstrăm, pentru că orice 
om format și plecat e greu de înlocuit. 

Ne-a mai obligat să stăm acasă, să 
lăsăm timp sistemului medical să se 
pregătească să amortizeze valul, să se 
doteze, să se îmbrace adecvat, să stea 
la primire și să aplatizeze curba. 

Ne-a mai adus în ţară odată cu virusul 
și 1,6 milioane de români, despre 
care “Guvernul nu știe prea multe”, 
dar care, dacă ar putea fi păstraţi 
în ţară, ar putea mai rezolva din 
deficitul cronic de forţă de muncă. 

Ne-a mai obligat să ne facem curat. Și în 
casă, dar și în suflete, în proiecte, în relaţii, 
chiar în relaţia noastră cu noi înșine. Ne-a 
obligat să ne păstrăm calmul când totul o 
ia razna, să ne păstrăm mintea limpede și 
să gândim cu capul nostru, chiar dacă nu 
mai știm ce înseamnă adevăr și corect. 

Ne-a împins, fără preaviz, să găsim 
oportunitatea din criză.  

Delia Budurcă
redactor șef
delia.budurca@tarus.eu

Criza ca Oportunitate
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Manifestări cutanate în Covid 19 
Febra mare, tusea seacă și respiraţia îngreunată 
au fost primele simptome anunţate de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii ca fiind definitorii pentru 
Covid 19, s-au adăugat apoi greaţă, vărsături, 
diaree, dureri abdominale și dureri musculare, 
mai rar lipsa mirosului și a gustului. 
Conform celor mai recente rapoarte realizate 
de medicii specialiști, la 20% dintre pacienţii 
cu Covid 19 apar și manifestări cutanate. Aceste 
manifestări cutanate apar de obicei la debutul 
bolii și seamănă foarte bine cu urticaria. De 
altfel, multe afecţiuni virale prezintă semne și 
pe piele, astfel că nu este neobișnuit ca și noul 
coronavirus să provoace o astfel de manifestare. 
“Pacienţii pot avea eurpţii nespecifice, asemenea 
urticariei. Mai frecvent a apărut aspectul de livedo 
reticularis, un desen marmorat roz-albăstrui lo-
calizat pe membre. Multe persoane prezintă acest 
tip de piele și în mod natural. De data aceasta, 
însă, vorbim despre o erupţie livedoidă nouă, la 
o persoană care n-a mai avut niciodată așa ceva. 
Un alt semn a fost observat mai ales la nivelul de-
getelor de la picioare – apariţia unor pete vineţii, 
numite medical aspect de pernioză. Și acest semn 

este prezent în alte boli de piele dar, dacă este ob-
servat la persoane fără antecedente dermatologice, 
atunci este un semnal de alarmă. Ar putea fi dat de 
infecţia cu noul coronavirus”, explică Dr. Mihaela 
Leventer, medic dermatolog Dr. Leventer Centre. 
Centrul Dr. Leventer este singura clinică acreditată 
de ASDS (American Society for Dermatologic 
Surgery) pentru chirurgia Mohs în Europa 
Centrală și de Est. De asemenea, este prima 
clinică acreditată de ASDS în Europa pentru 
programul ITMP (International Traveling 
Mentorship Program). (D.B.) 

Săptămâna Mondială a Imunizării

Cu ocazia Săptămânii Mondiale a Imunizării, 
Asociația Română a Producătorilor 
Internaționali de Medicamente (ARPIM) subliniază rolul 
major al vaccinării pentru apărarea populației în fața 
pandemiilor provocate de virusuri precum SARS-CoV-2. 
La nivel global și european, prioritatea companiilor 
membre ARPIM este să identifice rapid vaccinuri, soluții 
de diagnostic și tratamente împotriva COVID-19. 
“În contextul actual, mai mult ca niciodată este 
important ca imunizarea populației prin vaccinare să 
fie recunoscută ca o prioritate de sănătate publică. 
Este necesar ca populația la risc și copiii să fie protejați 
de afecțiuni pentru care există vaccinuri, astfel încât 

să reducem presiunea asupra sistemului de sănătate 
și riscurile asociate COVID-19. Acum realizăm cât de 
important este să avem vaccinuri disponibile pentru 
boli infecțioase și să le folosim la potențialul lor maxim”, 
a declarat Dan Zaharescu, Director Executiv ARPIM. 
Săptămâna Mondială a Imunizării este marcată în 
ultima săptămână a lunii aprilie (24-30 aprilie). În 
prezent, vaccinurile previn aproximativ 30 de boli 
infecțioase și, datorită lor, cel puțin între 2 și 3 milioane 
de vieți omenești sunt salvate anual, la nivel global. 
Tema din acest an lansată de Organizația Mondială 
a Sănătății (OMS) pentru Săptămâna Mondială a 
Imunizării este #VaccinesWork for All. (D.B.) 

10 mii de consultații online la Regina Maria

În această perioadă dificilă, Rețeaua de sănătate 
REGINA MARIA a lansat Clinica Virtuală, 
într-o încercare de a realiza continuitatea 
actului medical în mediul online. 
Potrivit unui comunicat al companiei, în mai 
puțin de o lună de la lansare numărul celor 
care au beneficiat de consultații online pe noua 
platformă a depășit cifra de 10.000, arătând 
astfel cum telemedicina ajută la identificarea 

și urmărirea multidisciplinară a cazurilor din 
orașe diferite ale țării și chiar din afara țării. 
Un număr de 530 de medici au acordat consultații 
în acest sistem, în 35 de specialități precum 
medicină internă, gastroenterologie, ORL, 
endocrinologie, pediatrie, dermatologie, psihologie 
pediatrică, consiliere nutriție, medicina muncii. 
Programarea se poate face de pe desktop sau 
aplicația mobilă, dar și prin Call Center. (D.B.) 
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Statistica Covid-19 în România:  
11.417 confirmați, 552 decese
Conform Grupului de Comunicare Strategică, 
până pe 24 aprilie, pe teritoriul României au 
fost confirmate 10.417 de cazuri de persoane 
infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). 
Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.817 au 
fost declarate vindecate și externate. 
Totodată, până acum, 552 persoane diagnosticate 
cu infecţie cu COVID-19, internate în spitale 
din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, 
Timiș, Cluj, Neamţ, Hunedoara, Constanţa, Satu 
Mare, Sibiu, Ialomiţa, Bistriţa-Năsăud, Covasna, 
Dâmboviţa, Vrancea, Galaţi, Caraș-Severin, 
Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, 
Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinţi, Teleorman, Gorj 
și Prahova, au decedat. Un număr de 241 de 
persoane se află internate la terapie intensivă. 
De la ultima informare transmisă de Grupul de 
Comunicare Strategică, cu o zi in urmă, au fost 
înregistrate alte 321 de noi cazuri de îmbolnăvire.
Pe teritoriul României, în carantină instituţiona-
lizată sunt 12.251 de persoane. Alte 27.410 per-
soane sunt în izolare la domiciliu și se află sub 
monitorizare medicală. 
Până la această dată, la nivel naţional, au fost 
prelucrate 121.602 de teste.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 389 de 
apeluri la numărul unic de urgenţă 112 și 1.573 
la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă 
special pentru informarea cetăţenilor.
Au fost întocmite, până la 24 aprilie, 471 de 
dosare penale pentru zădărnicirea combaterii 
bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 
alin. 1 Cod Penal. 
Poliţiștii și jandarmii au depistat, numai în 24 
de ore, 5.424 de persoane care nu au respectat 
măsura privind restricţionarea circulaţiei, că-
rora li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale 
în valoare de 11 milioane lei. 
În străinătate, potrivit informaţiilor obţinute de 
misiunile diplomatice și oficiile consulare, 1.480 
cetăţeni români au fost confirmaţi ca fiind infectaţi 
cu COVID-19: 1.156 în Italia, 196 în Spania, 26 
în Franţa, 16 în Germania, 64 în Marea Britanie, 
2 în Namibia, 2 în SUA, 4 în Austria, 3 în Belgia, 
2 în Indonezia, 2 în Elveţia, 2 în Turcia  și câte 
unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg și 
Suedia. De la începutul epidemiei au decedat 70 de 
cetăţeni români aflaţi în străinătate – 17 în Italia, 
16 în Franţa, 23 în Marea Britanie, 7 în Spania, 3 
în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia și unul 
în Elveţia. Dintre cetăţenii români confirmaţi cu 
noul coronavirus, 21 au fost declaraţi vindecaţi: 

Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit 
raportării Institutului Național de Sănătate Publică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate
1. Alba 159
2. Arad 471
3. Argeș 117
4. Bacău 136
5. Bihor 360
6. Bistrița-Năsăud 150
7. Botoșani 407
8. Brașov 382
9. Brăila 20
10. Buzău 14
11. Caraș-Severin 79
12. Călărași 51
13. Cluj 292
14. Constanța 222
15. Covasna 168
16. Dâmbovița 91
17. Dolj 66
18. Galați 324
19. Giurgiu 123
20. Gorj 31
21. Harghita 19
22. Hunedoara 447
23. Ialomița 148
24. Iași 207
25. Ilfov 218
26. Maramureș 68
27. Mehedinți 49
28. Mureș 335
29. Neamț 415
30. Olt 23
31. Prahova 55
32. Satu Mare 53
33. Sălaj 28
34. Sibiu 228
35. Suceava 2.477
36. Teleorman 96
37. Timiș 408
38. Tulcea 37
39. Vaslui 69
40. Vâlcea 23
41. Vrancea 207
42. Mun. București 1.133
43. – 11
TOTAL 10.417



9 în Germania, 8 în Franţa, 2 în Indonezia, unul 
în Luxemburg și unul în Tunisia. 
Pentru recomandări și alte informaţii poate fi 
apelată linia TELVERDE – 0800.800.358, alocată 
strict pentru informarea cetăţenilor. Românii 
din străinătate pot solicita informaţii despre 
prevenirea și combaterea virusului la linia spe-
cial dedicată lor, +4021.320.20.20. 

Situația la nivel european 
și global 
Până la data de 23 aprilie 2020, au fost rapor-
tate 1.009.762 de cazuri în UE / SEE, Regatul 
Unit, Monaco, San Marino, Elveţia, Andora. Cele 
mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, 
Franţa, Germania, Spania și Regatul Unit. (Delia 
Budurcă, Raluca Băjenaru)  
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SITUAȚIE EUROPEANĂ LA 24 APRILIE 2020

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 23 APRILIE 2020 

ŢARA CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI VINDECAŢI*
Italia 187327  (+3.370) 25085 (+437) 57576   (+3.033)
Spania 208389  (+4.211) 21717 (+435) 89250   (+3.335)
Franţa 119151  (+1.827) 21340 (+544) 42773   (+1.442)
Germania 148046  (+2.352) 5094 (+215) 106800  (+3.500)
Regatul 
Unit 133495  (+4.451) 18100 (+763) 712   (+29)

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI VINDECAŢI*
 2 588 068 (+67.546) 182 808 (+6.022) 743 419

Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor 
(https://www.ecdc.europa.eu/en)

* conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/
* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 22-23 aprilie 2020
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Efectele medicamentelor antihipertensive ar putea reduce 
severitatea infecției cu SARS-CoV-2, susțin echipe de cercetători 
care și-au publicat concluziile în JAMA și New England Journal 
of Medicine, citați de The Scientist. Un alt posibil tratament este 
reprezentat de transfuzii cu sângele pacienților vindecați de 
COVID-19, potrivit publicației Nature. Oamenii de știință numesc 
această metodă “terapia pasivă cu anticorpi” pentru că bolnavul 
primește anticorpi din exterior, nu generează un răspuns imun intern, 
așa cum s-ar întâmpla dacă ar fi  vaccinați. 

Medicamentele 
antihipertensive, 
un posibil tratament 
pentru COVID-19 
O modalitate de utilizare a medicaţiei 
antihipertensive constă în a administra 
pacienţilor afectaţi enzima ECA2, ce are 
rolul de a împiedica atașarea SARS-CoV-2 la 
celulele persoanelor afectate, acţionând ca 
o momeală. O companie de biotehnologie 
care se ocupă de o astfel de abordare, 
Apeiron Biologics, a primit la începutul 
lunii aprilie aprobarea de a începe studiile 
clinice pe pacienţi cu simptome severe de 
COVID-19, potrivit publicaţiei The Scientist. 

“Dacă virusul se leagă de această formă 
de ECA2 care circulă în fluxul sanguin libe-
ră, neatașată de o celulă, nu va putea să se 
multiplice și să deterioreze celulele”, a afir-
mat David Kass, cardiolog la Johns Hopkins 
School of Medicine.

Medicamentele antihipertensive sabo-
tează calea care generează constricţia va-
selor sanguine, împiedicând angiotensina 
II să se lege de receptorii AT1. Angioten-
sina este apoi procesată de ECA2 în forma 
care generează dilatarea vaselor sanguine. 

Inhibitorii de ECA blochează producerea de 
angiotensină II. 

Cercetătorii au descris cum ECA2 ope-
rează în sistemul renină-angiotensină. 
Acesta începe cu hormonul renină secretat 
de rinichi care transformă hormonul pepti-
dic angiotensionogen în angiotensin I. Acest 
produs este apoi convertit într-o versiune a 
angiotensinei II de ECA (enzima de conver-
tire a angiotensinei). Această versiune se 
atașează de receptorul angiotensină II tip 
1 (AT1) de pe suprafaţa vaselor de sânge, 
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Inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei 
(cunoscuți și ca inhibitori ECA) alcătuiesc o clasă de 
medicamente folosite în tratamentul hipertensiunii 
arteriale (antihipertensive) și insufi cienței cardiace 
congestive. Aceste medicamente acționează 
prin reducerea nivelului enzimei de conversie a 
angiotensinei din țesuturi, ceea ce duce la vasodilatație 
și, în consecință, la scăderea tensiunii arteriale. Exemple 
de inhibitori ECA sunt: enalapril, captopril, ramipril etc. 
Aceste medicamente produc relaxarea pereților vaselor 
de sânge (vasodilatație), ceea ce determină o scădere 
a presiunii arteriale. Ele inhibă enzima de conversie a 
angiotensinei, o componentă importantă a sistemului 
renină-angiotensină-aldosteron.

1 (AT1) de pe suprafaţa vaselor de sânge, 



plămâni și celulele inimii. Acolo unde aces-
te molecule se întâlnesc, vasele de sânge se 
contractă și tensiunea crește, ceea ce poate 
contribui la sindromul respirator acut sever. 

Aici intervine ECA2. Enzima produce un 
aminoacid din angiotensina II pentru a crea 
angiotensina 1-7 care dilată vasele de sân-
ge, reduce inflamaţia și inactivează angio-
tensina II înainte de a ajunge la un receptor 
AT1 al unei celule. 

Medicii prescriu inhibitori de ECA 
pacienţilor cu tensiune ridicată și alte pro-
bleme de inimă pentru a împiedica ECA să 
transforme angiotensina I în forma angi-
otensina II care contractă vasele de sânge, 
generând tensiune mai mică. Antihiperten-
sivele împiedică angiotensina II să se lege de 
receptorii AT1 astfel încât ECA2 să o meta-
bolizeze, scăzând tensiunea.  

O creștere a ECA2 ar putea 
distrage coronavirusul
Idea de a folosi ECA2 ca momeală își are 
originile acum aproximativ 20 de ani, când 
Josef Penninger, imunolog la Universitatea 
British Columbia, lucra la Ontario Cancer 
Institute. 

Penninger și-a publicat cercetarea asu-
pra biologiei ECA2 în 2002, chiar înainte 

de izbucnirea epidemiei de SARS din 2003. 
A început apoi un studiu pe șoareci și, în 
2005, a publicat primele dovezi clare că 
SARS-CoV utilizează ECA2 pentru a infecta 
celulele gazdei. În același studiu, Penninger 
și colegii săi au arătat că virusul reduce can-
titatea de ECA2, ceea ce generează niveluri 
ridicate de angiotensină II care cauzează 
insuficienţă pulmonară acută, demon-
strând ce face SARS-CoV atât de letal. 

Pe baza datelor, echipa de cercetători 
a afirmat că administrarea unei proteine 
ECA2 recombinante ar putea “păcăli” viru-
sul să se atașeze de ea în loc de receptorii 
ECA2, ceea ce ar putea proteja receptorii en-
dogeni și le-ar putea permite să își continue 
funcţia de a contrabalansa ECA și, ideal, de 
a proteja plămânii și inima în contextul unei 
infecţii virale. 

Penninger lucrează de peste 15 ani la 
dezvoltarea unei terapii cu proteină ECA2 
recombinantă; a testat-o întâi pe șobolani 
după ce aceștia au inhalat acid, iar trata-
mentul cu ECA2 a împiedicat ca plămânii să 
fie afectaţi. Alte studii au arătat că proteine-
le recombinante ar putea fi utilizate pentru 
a trata insuficienţa cardiacă. 

Până acum, studiile clinice asupra oame-
nilor au arătat că nu există efecte adverse 
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notabile la subiecţi sănătoși sau la pacienţi 
cu insuficienţă pulmonară. 

Următorul pas este verificarea dacă en-
zima recombinantă poate fi eficientă în 
infecţia cu SARS-CoV-2. Într-un studiu pu-
blicat în jurnalul Cell, cercetătorii au arătat 
că medicamentul poate reduce încărcătura 
virală de SARS-CoV-2 în modelele experi-
mentale cu un factor de 1.000 la 5.000. 

La începutul lunii aprilie, Apeiron Bio-
logics, compania fondată de Penninger în
2005, a primit acordul pentru a începe stu-
diile clinice asupra pacienţilor cu simptome 
grave de COVID-19. 

Intensificând ECA2 prin 
antihipertensive 
Un alt studiu despre antihipertensive care a 
atras atenţia medicilor a fost realizat acum 
mai mult de zece ani de dr. Carols Ferra-
rio, profesor de chirurgie generală la Wake 
Forest School of Medicine. Administrarea 
de inhibitori de ECA sau antihipertensive 
șobolanilor a dus la o creștere a activităţii 
ECA2 la nivelul cordului animalelor, exact 
locul unde medicii nu ar vrea să existe mai 
mulţi receptori pe care SARS-CoV-2 să-i ata-
ce. Sau, cel puţin, asta s-ar crede la prima 
vedere. 

Însă cercetările anterioare ale lui Pennin-
ger din 2005 implică faptul că o creștere a 
nivelurilor ECA2 prin medicaţie antihiper-
tensivă ar putea trata simptomele infecţiei 
cu SARS-CoV-2, antihipertensivele dove-
dindu-se mai promiţătoare decât inhibitorii 
de ECA.

Inhibitorii de ECA scad nivelurile de an-
giotensină II și atunci există mai puţin sub-
strat pentru a fi metabolizat de ECA2, ceea 
ce ar putea face ca enzima să fie inactivă și, 
așadar, expusă atacului SARS-CoV-2. Aces-
ta este motivul pentru care unii cercetători 
au susţinut că inhibitorii de ECA ar putea 
favoriza infecţia COVID-19. Totuși, nu exis-
tă date care să susţină că asta se întâmplă, 
afirmă Penninger. 

Utilizarea antihipertensivelor pentru 
combaterea virusului este o abordare mai 
promiţătoare pentru găsirea unui trata-
ment. Așa cum a arătat echipa dr. Pennin-
ger, SARS-CoV a redus cantitatea de ECA2, 
cauzând hipertensiune și insuficienţă pul-
monară la șoareci. Dacă antihipertensivele 
cresc numărul de ECA2, acest lucru ar putea 
contracara efectele infecţiei. Aceasta este 
ipoteza de plecare, afirmă David Gurwitz, 
genetician cu experienţă în farmacologie de 

la Universitatea Tel Aviv, într-un articol pen-
tru DrugDevelopmentResearch.  

Principala diferenţă între inhibitorii ECA 
și antihipertensive este că primii eliberea-
ză receptori existenţi de ECA2, în timp ce 
ultimele generează o creștere în numărul 
receptorilor, permiţând ca mai multă angi-
otensină II să fie convertită în angiotensină 
1-7. Aceasta ar dilata vasele de sânge și ar 
reduce inflamaţia, contracarând orice stare 
hipertensivă cauzată de o infecţie virală. 

În analize clinice destinate să asigure că 
antihipertensivele nu fac rău pacienţilor cu 
COVID-19, cercetătorii din China au publicat 
date preliminare pe platforma medRxiv.org, 
susţinând ipoteza. Studiul respectiv a urmărit 
rezultatele a 511 pacienţi trataţi cu medicaţie 
pentru probleme cardiovasculare care s-au in-
fectat cu SARS-CoV-2. 

Pacienţii au luat fie inhibitori de ECA, anti-
hipertensive sau alte medicamente care le-au 
scăzut tensiunea. Rezultatele au arătat că 
pacienţi peste 65 de ani care au luat antihiper-
tensive au avut un risc mai mic de a dezvolta 
insuficienţă pulmonară faţă de pacienţii de 
aceeași vârstă care nu luau medicaţie. Nu au 
existat date pentru a face această comparaţie 
și pentru inhibitorii de ECA. 

Un mod de a avea mai multe date este de a 
analiza dosarele de sănătate ale mai multor 
pacienţi cu COVID-19 pentru a vedea dacă au 
luat medicaţie antihipertensivă înainte de a fi 
infectaţi cu SARS-CoV-2, și apoi compararea 
severităţii infecţiei și a modului în care s-au 
recuperat cu cele de la nivelul pacienţilor 
care nu au luat o astfel de medicaţie. 

Gurwitz recomandă cercetătorilor și 
să compare procentul de persoane tra-
tate cu medicaţie antihipertensivă la ni-
velul populaţiei generale cu procentajul 
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Anul fără conferințe
2020 ar putea fi  anul în care oamenii de știință nu vor participa deloc la conferințe, pe 
fondul pandemiei de coronavirus și a măsurilor de împiedicare a răspândirii acestuia. 
Această schimbare ar putea fi  începutul unui proces de a face întâlnirile mai accesibile 
și pentru alte categorii de cercetători, cum ar fi  cei provenind din universități mai 
sărace în resurse sau cei cu dizabilități, precum și pentru a reduce poluarea cauzată de 
călătoriile cu avionul în scopul participării la evenimente, potrivit unui articol publicat 
în revista Nature. 
Sute de conferințe au fost anulate, iar organizatorii și participanții s-au reorientat 
către platforme online pentru a face schimb de informații, apelând la videoconferințe 
și la încărcarea prezentărilor online. O astfel de transformare, cum ar fi  introducerea 
participării virtuale la conferințe, a fost îndelung așteptată de activiștii pentru 
drepturile persoanelor cu dizabilități.



reprezentat de aceștia la nivelul internărilor 
pentru COVID-19. Aceste analize ar putea fi 
făcute cu multe alte medicamente aprobate, 
nu doar antihipertensive, a menţionat acesta. 

Medicii de la Spitalul Universitar Zurich 
au început un registru de pacienţi pentru a 
face astfel de analize, iar cercetătorii de la 
Johns Hopkins School of Medicine discută 
despre fezabilitatea începerii unor astfel de 
studii. 

Sângele convalescenților, 
antidot pentru COVID-19? 
În prima parte a lunii aprilie, FDA (the Food 
and Drug Administration, organismul de re-
glementare din Statele Unite) a luat decizia 
de a permite medicilor să folosească plasma 
convalescenţilor pentru a trata COVID-19, 
iar instituţiile medicale americane au înce-
put să colecteze plasmă de la pacienţii care 
s-au vindecat. Donatorii trebuie să nu mai 
aibă simptome timp de 14 zile, după care 
testul pentru coronavirus trebuie să fie ne-
gativ. Fiecare donator poate oferi până la 
trei doze de plasmă care vor fi testate pen-
tru alţi agenţi infecţioși înainte de a fi admi-
nistrate pacienţilor. 

Spitalele din New York se pregătesc să 
folosească sângele pacienţilor care și-au re-
venit după COVID-19 ca un posibil antidot 
pentru boală; cercetătorii speră că această 
strategie va ajuta metropola, epicentru al 
epidemiei în SUA, ca să nu ajungă în situaţia 
de a avea unităţi de primiri urgenţe atât 
de aglomerate încât să fie nevoie să refu-
ze pacienţi, potrivit publicaţiei Nature. Un 
avantaj al acestei strategii este că plasma 
convalescenţilor este disponibilă imediat, 
în timp ce medicamentele și vaccinurile iau 
timp pentru a fi dezvoltate. În plus, este re-
lativ sigură, ieftină și ar putea fi disponibilă 
în orice ţară afectată grav de epidemie. Oa-
menii de știinţă intenţionează să o utilize-
ze ca pe o măsură provizorie pentru a evita 
infecţiile severe și a susţine activitatea spi-
talelor suprasolicitate în această perioadă. 

FDA: nou medicament în 
curs de investigare
Clasificarea FDA ca “nou medicament în 
curs de investigare” împotriva COVID-19 
permite oamenilor de știinţă să înainteze 
propuneri pentru a testa metoda în studii 
clinice și permite medicilor utilizarea la 
pacienţii foarte grav bolnavi, cărora le este 
ameninţată viaţa. Cercetătorii au depus 
deja la FDA trei protocoale pentru trialuri 

controlate prin placebo pentru a testa plas-
ma și se speră că acestea vor avea loc la spi-
talele afiliate Johns Hopkins, Mayo Clinic 
și Universitatea Washington din St. Louis, 
precum și în alte universităţi interesate să 
participe. În unul dintre cele trei trialuri, 
medicii vor administra plasmă pacienţilor 
aflaţi într-un stadiu incipient al afecţiunii 
și vor urmări modul în care boala evoluea-
ză. Un altul va studia tratamentul la cazu-
rile severe de infecţie. Al treilea va explora 
utilizarea plasmei ca o măsură de prevenţie 
pentru persoanele aflate în contact apropiat 
cu cei confirmaţi cu COVID-19 și va evalua 
cât de des se îmbolnăvesc după transfuzie 
comparativ cu cei expuși în mod similar, dar 
netrataţi. Se așteaptă ca rezultatele să poată 
fi cuantificabile într-o lună. 

Dacă utilizarea plasmei funcţionează, 
ar putea fi extinsă și asupra medicilor și 
asistenţilor medicali, cu rolul de a împiedica
îmbolnăvirile, astfel încât aceștia să își poată 
continua lucrul. Testele derulate în SUA nu 
sunt primele. China a lansat de la începutul 
lunii februarie mai multe studii privind uti-
lizarea plasmei, dar încă nu au fost rapor-
tate rezultatele. Potrivit Nature, într-unul 
dintre studiile preliminare, medicii au tra-
tat 13 persoane grav bolnave de COVID-19 
cu plasma recoltată de la convalescenţi. În 
câteva zile, virusul nu părea să mai circule 
în organism, indicând că anticorpii au avut 
efect. Totuși, starea pacienţilor a continuat 
să se deterioreze, ceea ce sugerează că boa-
la a progresat prea mult pentru ca terapia să 
fie eficientă. Majoritatea fuseseră bolnavi 
de peste două săptămâni. 

Chiar dacă funcţionează suficient de 
bine, terapia cu plasma recoltată de la 
convalescenţi va fi înlocuită cu alte terapii 
spre finalul anului, pe măsură ce grupurile 
de cercetare și companiile de biotehnologie 
identifică anticorpi pe baza cărora vor dez-
volta formule farmaceutice precise. 
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Vaccinul OncoGen Timișoara, 
recunoscut OMS
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a  recunoscut centrul OncoGen, Timișoara, ca 
fi ind singurul din România care are în testare pre-clinică un vaccin împotriva Covid-19. 
Astfel, OncoGen se afl ă în liga mare a cercetării mondiale alături de institute și 
companii recunoscute pentru performanța în cercetarea medicală de vârf, precum 
Inovio Pharmaceuticals, Institutul Karolinska, Universitatea Osaka, Janssen 
Pharmaceutical, Universitatea Oxford, Sanofi  Pasteur, Institutul St. Petersburg de 
cercetare științifi că pentru vaccinuri și seruri, Curevac.
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PPreambul: 
Introducere 
În evoluţia insuficienţei cardiace (tratate 
medicamentos) se va ajunge inevitabil 
(mai lent sau mai rapid) la momentul 
imposibilităţii stabilizării hemodinamice 
exclusiv prin metode farmacologice (limita 
blocării medicamentoase a sistemului 
neuro-hormonal poate fi atinsă).1 Fie 
în contextul acut, fie în scenariul unor 
decompensări frecvente și parţial tratabile 
ale unei insuficienţe cardiace cronice, 
există strategii nefarmacologice de a 
susţine funcţionalitatea unuia dintre 
ventriculi și de a asigura un flux sanguin 
către organele ţintă. 

Terapiile nefarmacologice se referă 
la metodele de tratament intervenţional 
percutan minim invaziv, chirurgical – 
clasic sau prin abord minimal, sau (cel mai 
adesea) hibrid (prin utilizarea ambelor 
strategii – intervenţională și chirurgicală).

Conceptul de “bridge”
Iniţial imaginate ca instrumente de suport 
circulator de tranziţie către transplantul 
cardiac,2 dispozitivele de suport circulator 
mecanic (SCM) au fost utilizate de la 
câteva zile la câteva săptămâni,3 și în 
niciun caz nu au fost concepute cu viză 
permanentă. Așadar, utilitatea unuia sau 
a altuia dintre dispozitivele vizate este 
gândită în termeni de “punte” (bridge) 
către un alt status clinic/ o altă intervenţie 
majoră.

Bridge to decision (BTD) – pentru 
situaţiile de șoc cardiogen refractar la 
tratamentul medicamentos, folosirea 
dispozitivelor de SCM poate îmbunătăţi 
statusul clinic și hemodinamic al 
pacientului în vederea unei decizii 
ulterioare: fie către transplant cardiac, 
fie către un alt dispozitiv implantabil de 
durată mai lungă, fie către recuperare 
miocardică.4 

Bridge to bridge (BTB) – există soluţii 
terapeutice de tranziţie după folosirea 
ECMO în șocul cardiogenic. Aceste device-
uri sunt temporare, dar cu o durată ceva 
mai lungă (după folosirea ECMO pentru 
o săptămână, se poate implanta un assist-
device pentru câteva luni, după care se 
va lua o decizie: pacientul își revine, sau 
beneficiază de transplant cardiac, sau 
beneficiază de un al treilea device pe o 
durată de câţiva ani).5

Bridge to candidacy (BTC) – folosirea 
unui dispozitiv de asistare cardiacă pentru 
a transforma un pacient ineligibil pentru 
transplant cardiac în candidat apt de 
transplant (de exemplu, prin reducerea 
hipertensiunii pulmonare).6

Bridge to transplantation (BTT) – 
utilizarea unor dispozitive de SCM pentru 
a ţine în viaţă un pacient până la găsirea 
unui donator de inimă pentru transplant.7

Bridge to recovery (BTR) – în cazurile 
clasice de șoc cardiogen ischemic post-

Șef de lucrări dr., Departamentul de 
Cardiologie Intervențională, Institutul 
de Boli Cardiovasculare “Prof. G. I. M 
Georgescu” – Iași, Universitatea de 
Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași

Alexandru Burlacu

Terapii nefarmacologice 
avansate – soluție 
intermediară către 
transplantul cardiac 
sau soluție definitivă 
de tratament

Profesor dr., Șef Secție Cardiologie 1, 
Spitalul Universitar de Urgență București, 
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“Carol Davila”, București
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revascularizare, se menţine un dispozitiv 
de SCM până când fracţia de ejecţie 
ventriculară se recuperează (de cele mai 
multe ori parţial). 

Utilitatea clinică a conceptului de 
“bridge” schimbă treptat percepţia 
medicilor și algoritmii de tratament din 
insuficienţa cardiacă (cu fracţie de ejecţie 
redusă și în stadiul terminal). Actualmente, 
Ghidul European de management al 
Insuficienţei Cardiace2 recomandă 
utilizarea SCM la pacienţii cu insuficienţă 
cardiacă refractară: clasa de recomandări 
IIa, nivel de evidenţă B (la cei ineligibili 
pentru transplant cardiac), respectiv C 
(pentru cei eligibili). Anul acesta a fost 
publicat sub egida Societăţii Europene 
de Cardiologie un document de Update 
privind tratamentul șocului cardiogenic 
din infarctul miocardic acut.8 Indicaţia 
de folosire a dispozitivelor temporare de 
SCM este IIb (nivel de evidenţă C) (cu 
menţiunea că balonul de contrapulsaţie 
devine contraindicat în situaţiile fără 
complicaţii mecanice). 

În următorii ani vom asista atât la 
apariţia unor dispozitive mai bune (în 
termeni de dimensiuni, funcţionalitate 
și efecte adverse), cât și la o re-gândire a 
paradigmei de utilizare: de la “punte către 
transplant” la “terapie de destinaţie”. 

Destination therapy: există șansa 
unei inimi artificiale?
În prezent, soluţia definitivă în cazurile 
de insuficienţă cardiacă terminală și 
refractară la tratament este transplantul 
cardiac. Principalele probleme legate 
de transplant sunt reprezentate de 
permanenta discrepanţă dintre numărul 
mai mare de pacienţi care necesită o 
altă inimă și timpii mari de pe listele 
de așteptare (o mediană de 16 luni),9

ajungându-se la o mortalitate (din cei aflaţi 
pe lista de așteptare) de 20%.2

Astfel, la presiunea cifrelor ridicate ale 
mortalităţii, s-au optimizat tehnicile de 
SCM cu viză spre transplant, în prezent 
raportările unei strategii de “bridge to 
transplant” fiind favorabile.7 În ultimii zece 
ani s-au întâlnit numeroase situaţii în care 
terapia de “bridge” către transplant s-a 
dovedit a fi de fapt “terapie de destinaţie”. 
Amânarea transplantului, diferitele 
ineligibilităţi, complicaţiile reduse și 
device-urile din ce în ce mai bune au făcut 
ca pacienţii să supravieţuiască numai 

prin SCM și fără transplant. Agenţia 
INTERMACS (Interagency Registry for 
Mechanically Assisted Circulatory Support) 
a raportat în 2013 date de la aproximativ 
7000 pacienţi care au beneficiat de 
implantarea unui dispozitiv de asistare 
ventriculară: supravieţuirea la un an a fost 
de 80%, iar la doi ani de 70%, cu indicatori 
de calitate ai vieţii în general favorabili.10

Mai mult, s-a constatat că a existat o 
modificare a intenţiei de tratament, date 
fiind rezultatele obţinute: la doi ani, 
aproape jumătate dintre pacienţii cu SCM 
pentru transplant (“bridge to transplant”) 
nu mai figurau pe lista de așteptare.11

Se poate pune atunci întrebarea: nu 
există un dispozitiv artificial care să 
poată fi utilizat ca “destination therapy”, 
înlocuind așadar transplantul cardiac? 
Stricto sensu nu există încă o inimă 
artificială,3 dar există dispozitive mecanice 
(adaptate patologiei pacientului) care 
înlocuiesc fie funcţionalitatea unui 
ventricul, fie a ambilor, pe o perioadă din 
ce în ce mai lungă de timp. Atunci când 
un astfel de dispozitiv va fi suficient de 
ergonomic (dimensiuni reduse și sursă 
de energie reîncărcabilă facil) și cu o 
rată a evenimentelor adverse suficient de 
redusă (actualmente incidenţa raportată 
a evenimentelor adverse este de până 
la 30% la un an:11 prin stroke, infecţii, 
sau sângerări),12 vom putea vorbi despre 
înlocuirea inimii cu o alta “artificială”. 
Deocamdată, paradigma aceasta 
funcţionează optim numai pentru câţiva 
ani. 

Tipuri de suport circulator 
mecanic (SCM)
Dispozitivele mecanice de tip suport 
circulator au două mari utilizări: de 
asistare sau de înlocuire (temporară) 
a funcţiei cardiace de pompă. Numai 
în anul 2013, agenţia americană Food 
and Drug Administration a aprobat spre 
folosire 13 astfel de dispozitive. După 
localizarea pompei, ele se pot clasifica în 
extracorporeale (în afara organismului), 
paracorporeale (adiacente corpului) sau 
intracorporeale (implantate în abdomen 
sau torace). După ventriculul pe care îl 
asistă/ înlocuiește, acestea se pot împărţi 
în: LVAD (left ventricular assist devices), 
RVAD (right ventricular), BiVAD (ambii 
ventriculi sunt asistaţi de dispozitiv) sau 
înlocuirea tuturor cavităţilor cu o dublă 
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pompă (TAH – total artificial heart). 
În ultimii 15 ani dispozitivele 

menţionate au fost îmbunătăţite din punct 
de vedere tehnologic: iniţial funcţionau cu 
flux pulsatil (fie acţionat pneumatic, fie 
electric), apoi cu flux continuu cu design 
axial (fie cu pivot mecanic, fie cu levitaţie 
magnetică / hidrodinamică), iar ultimele 
generaţii sunt cu flux continuu și design 
centrifug (fie mecanic, fie cu levitaţie 
magnetică).13,14 Modalitatea de funcţionare 
are la bază un principiu comun: o canulă 
de aspiraţie preia sângele oxigenat de la 
vârful ventriculului stâng (sau din atriul 
stâng), iar o pompă de preluare evacuează 
sângele către aorta ascendentă (sau 
descendentă).15,16 

  
Temporare
Aceste dispozitive nu sunt portabile 
și nu vizează perioade lungi de timp 
(de ordinul a câtorva săptămâni). Se 
folosesc în Unităţile de Terapie Intensivă 
(Coronariană) mai ales în situaţiile BTD, 
BTB, BTC și BTR, adică în contextele clinice 
care necesită recuperarea pacientului 
instabil hemodinamic prin “bridging”.  

Balonul de contrapulsaţie aortică (IABP) 
– dispozitiv care nu asistă în mod direct 
activitatea ventriculară, ci crește perfuzia 
coronariană prin elevarea presiunii 
diastolice; Ghidurile actuale nu susţin 
folosirea de rutină în șocul cardiogen, 
mai ales că ultimele studii arată lipsa 
rezultatelor pozitive chiar și în cadrul 
șocului din infarctul miocardic acut.17,8

Impella – dispozitiv implantat fie 
intervenţional percutan, fie pe cale 
chirurgicală – minim invaziv, asistă 
activitatea ventriculară prin intermediul 
unei pompe rotaţionale de tip continuous-
flow: preia sângele oxigenat din ventriculul 
stâng și îl pompează în aorta ascendentă. 
Deși atractiv din punct de vedere al 
superiorităţii funcţionale faţă de IABP, 
generaţiile mai vechi de Impella 2.5 nu 
și-au dovedit superioritatea clinică.18 
Generaţia mai nouă (recent aprobată 
de FDA) de Impella 5.0 s-a asociat cu 
reducerea semnificativă a mortalităţii în 
șocul cardiogen și cu o rată superioară de 
recuperare miocardică la 30 zile.19 

ECMO (Extracorporeal membrane 
oxygenation) – dispozitiv de oxigenare 

extracorporeală printr-un bypass cardio-
pulmonar complet și o membrană de 
oxigenare externă a sângelui venos, 
reintrodus ulterior printr-o canulă de retur. 
Este utilizat cel mai frecvent în timpul 
chirurgiei cardiace mari. În sisteme de 
urgenţă avansate există și ECMO mobile, 
folosite cel mai adesea la pacienţii cu 
infarct miocardic acut complicat cu 
stop cardio-respirator resuscitat și șoc 
cardiogen.20

TandemHeart – are la bază o pompă 
rotaţională cu design centrifug și necesită 
puncţie transseptală (din AD în AS) pentru 
preluarea sângelui oxigenat pe care îl 
repompează prin artera femurală în aorta 
descendentă.21,22 

CentriMag – este un dispozitiv montat 
prin abord chirurgical (mini-toracotomie) 
și poate susţine activitatea ambilor 
ventriculi în context peri-operator sau post-
cardiotomie.23

Durabile 
Anul acesta, la începutul lunii 
august, Societatea Europeană de Chirurgie 
Cardio-Toracică a publicat un document de 
consens cu privire la indicaţiile, utilizarea 
și managementul dispozitivelor durabile de 
suport circulator mecanic.24

HeartMate II – este un dispozitiv de 
asistare din generaţia a 2-a, cel mai folosit 
până în prezent. Implantat pre-peritoneal, 
se bazează pe o pompă rotaţională cu flux 
continuu cu design axial și suport mecanic 
de tip pivot pentru elicea internă.25 
Principalul studiu care stă la baza 
utilizării lui este REMATCH (Randomised 
Evaluation of Mechanical Assistance for 
the Treatment of Congestive Heart Failure); 
acesta a demonstrat că implantarea LVAD 
este o alternativă la transplantul cardiac și 
superior medicaţiei maximale la pacienţii 
care nu se califică pentru transplant.26 
Iniţial, implantarea acestui dispozitiv 
a fost practicată exclusiv cu viză BTT,27 
iar primele studii au dovedit beneficii pe 
supravieţuire până la 18 luni în așteptarea 
transplantului.28 

HeartMate 3 – este varianta optimizată a 
precedentului dispozitiv, are o poziţionare 
intra-pericardică și se bazează pe o pompă 
rotaţională cu flux continuu cu design 
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centrifug și levitare magnetică a elicei 
centrale interne, pentru reducerea riscului 
de tromboză și hemoliză. Anul acesta 
au fost publicate rezultatele studiului 
MOMENTUM 3, dovedind superioritatea 
acestui dispozitiv asupra HeartMate II, 
în termeni de tromboză, infecţie, stroke 
și supravieţuire la 2 ani.29 În prezent se 
consideră că HeartMate 3 este dispozitivul 
preferat pentru DT. 

HeartWare (HVAD) – este un dispozitiv 
de generaţia a 3-a (ca și HeartMate 3); 
funcţionează cu o pompă rotaţională 
cu flux continuu cu design centrifug cu 
levitare magnetică și hidrodinamică a 
elicei interne. Studiile dovedesc o bună 
funcţionalitate și o supravieţuire de 90% 
la doi ani.30,31 De menţionat că, cel puţin în 
teorie, dispozitivele de generaţia a 3-a sunt 
funcţionale pentru o perioadă mai mare de 
timp (5-10 ani).16

Syncardia – se folosește ca dispozitiv 
de asistare biventriculară, implantat 

chirurgical cu rezecţia ambilor ventriculi. 
Noua configuraţie este denumită “inimă 
artificială totală” (TAH, total artificial 
heart),32 deși nu poate înlocui în prezent 
indicaţia “gold standard” de transplant 
cardiac. Încă grevată de complicaţii 
(infecţii sau hemoragii), folosirea TAH 
ca BTT a oferit rezultate acceptabile în 
termeni de supravieţuire la un an.33

Există și soluţii off-label de asistare 
bi-ventriculară (Biventricular Assist 
Device, BiVAD)34 prin implantarea a două 
dispozitive LVAD cu funcţionalitate în flux 
continuu (unul pentru VS și altul pentru 
VD).35 Studii recente demonstrează că 
atât TAH cât și BiVAD sunt comparabile 
în termeni de supravieţuire și efecte 
adverse.36

Strategii nefarmacologice 
avansate de tratament a 
remodelării ventriculare
De cele mai multe ori, după un infarct 
miocardic acut, remodelarea ventriculară 
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stângă întreţine și accentuează un cerc 
vicios al insuficienţei cardiace cu fracţie 
de ejecţie redusă. Activarea mecanismelor 
neuro-hormonale din insuficienţa 
cardiacă, fibroza miocardică extensivă 
și incapacitatea de a asigura un debit 
cardiac adecvat sunt elementele definitorii 
ale insuficienţei cardiace post-infarct cu 
remodelare ventriculară. În acest context 
mortalitatea la un an este nepermis de 
ridicată.37

Ca alternativă la intervenţia chirurgicală 
clasică de reconstrucţie ventriculară 
(“reverse ventricular remodeling”)38 s-au 
dezvoltat două tehnici noi: Parachute și 
Revivent.

Dispozitivul Parachute
Se montează pe cale percutană arterial 
femurală (14 Fr) și are aspectul unei 
parașute din PTFA pe o structură 
de nitinol, cu vârful fixat la apexul 
ventriculului stâng39 chiar în zona 
anevrismului ventricular. Are rolul 
de a exclude din circulaţie cavitatea 
anevrismală și de a reface geometria și 
funcţionalitatea ventriculară stângă. 
Ventriculul stâng este astfel separat 
într-o cavitate statică (anevrismul) și 
cea dinamică (având o fracţie de ejecţie 
îmbunătăţită). Stresurile plasate pe 
miocardul partiţionat și forţele transmise 
segmentului apical sunt reduse atât 
în diastolă, cât și în sistolă, eliminând 
forţele responsabile de dilatarea cavitară. 
În plus faţă de această descărcare 
regională, reducerea dimensiunii camerei 
dinamice determină o scădere a stresului 
miocardului în miocardul normal prin 
Legea Laplace.

Începând din 2012 există publicate 
mai multe studii PARACHUTE I40 și 
respectiv PARACHUTE IV41 care raportează 
siguranţa utilizării dispozitivului și 
îmbunătăţirea calităţii vieţii la pacienţii cu 
anevrism ventricular și fracţie de ejecţie 
sever deprimată.

Tehnica Revivent
Se bazează pe plicaturarea zonei de 
anevrism ventricular stâng printr-o 
abordare hibridă: chirurgicală, prin mini-
toracotomie apicală, și intervenţională 
percutană, prin vena jugulară dreaptă.42 
Caracterizarea cicatricii și a zonelor de 
tranziţie se realizează obligatoriu prin RMN 
cardiac. Se realizează plicaturarea zonei 

anevrismale cu cleme din titan acoperite cu 
poliester. Marele avantaj al acestei strategii 
de reconstrucţie ventriculară stângă este 
că se practică pe cord bătând, sub control 
ecografic trans-esofagian.43 

În loc de concluzii
În prezent, în planul de management 
al insuficienţei cardiace avansate 
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NNoua noastră viață
“Începutul primăverii coincidea cu 
începutul unui haos ce se revarsă peste 
meleagurile ţării” – așa își începe Lucian 
Blaga romanul autobiografic “Luntrea lui 
Caron”. Era aprilie 1944, când lumea se 
îndrepta spre sfârșitul celui de-al Doilea 
Război Mondial... Câtă asemănare – tot 
început de primăvară și tot cu haos, 
dar la începutul altui război mondial, 
cel cu molima. De ce?! Pentru că acest 
“tsunami virotic” a devenit viral, precum 
știrile portate prin inteligenţa artificială. 
Cu viteza fulgerului a pătruns în toate 
ungherele vieţii de pe pământ, șocând 
lumea, sănătatea ei, medicina, economia și 
ordinea socio-financiară pe planetă. Lumea 
toată, acum, la-nceput de primăvară, este 
diferită faţă de cea care era cu câteva 
săptămâni în urmă, la sfârșitul iernii. Cum 
ne-a influenţat viaţa știm, vedem și simţim 
la tot pasul. Ceea ce nu știm nu știe încă 
nimeni: când va capitula virusul? în ce 
condiţii și care este costul? cine va plăti 
cheltuielile de război?! 

În prima linie a frontului lupta este 
eroică. Toţi cei aflaţi pe baricadele luptelor 
merită să fie denumiţi EROI. Fără ei, 
războiul ar fi pierdut. De aceia îi implor “să 
se-ngrijească, pentru a îngriji și de alţii”. 
Dar trebuie să-i îngrijim și noi. Să învăţăm, 
deci, din experienţa celor care au început 
războiul înaintea noastră. 

Vârsta m-a trimis în “spatele frontului”. 
Aici nu sunt eroi. Aici este lumea cuprinsă 
deja de nostalgia normalului. O lume care 
speră, care visează, care dorește să fie 
solidară și chiar este solidară. Solidaritatea 
este un munte. Toţi cei din jurul meu sunt 
pregătiţi să-l urce. Lumea din spatele 
frontului caută refugii. Iată unul: mesajul 
din celebrul roman al lui Gabriel Garcia 
Marquez, “Dragostea în vremea holerei”. 
Gabo ne semnalează că, în vremuri grele 

– holera era și ea necruţătoare – în om 
există o forţă dominantă care este iubirea, 
ca formă a dragostei de viaţă. Ea dăinuie 
în noi “toată viaţa” – sunt ultimele două 
cuvinte ale romanului. Să ne îmbogăţim 
reamintindu-ne această bijuterie a 
patrimoniului cultural. Prin strălucirea ei 
ni se arată capătul tunelului. Noi trebuie 
să luminăm drumul spre el. Încerc să ajut 
la luminarea lui, sfătuind “cum să trăim”, 
astfel ca stilul de viaţă să ne fortifice fizic și 
psihic. Domeniul este foarte important și noi 
îl promovăm de o viaţă! Dar viaţa de acum 
este altfel. Este un ANTI-STIL DE VIAŢĂ. 

“Anti-stilul” este rezultatul izolării 
sociale, al distanţării sociale, al aglomerării 
familiale, al stresului, care la rândul lui are 
multiple cauze: grija pentru cei dragi, aflaţi 
aproape sau departe, frica unei eventuale 
carantinări, nesiguranţa profesională, 
financiară, economică și chiar temerile 
legate de spectrul sărăciei. În acest timp, 
“Sabia lui Damocles”, infectarea, stă mereu 
deasupra noastră. Toate acestea au năvălit 
peste noi precum lava unui vulcan. A trebuit 
să le acceptăm de la o zi la alta, ceea ce nu 
înseamnă că știm și putem să ne adaptăm. 

Consecinţele “anti-stilului” în lumea din 
“spatele frontului” sunt deja semnalate de 
către medici și psihologi, la fel ca predicţia 
agravării lor. Este vorba despre modificarea 
alimentaţiei, inactivitatea fizică, 
perturbarea somnului, a bioritmurilor, 
oscilaţiile tensiunii arteriale și ale glicemiei, 
creșterea în greutate, dereglarea tranzitului 
intestinal, neadaptarea la singurătate, 
izolarea impusă sau cea auto-adoptată, 
obsesiva igienă protectoare. 

Și... au trecut doar două săptămâni. Ce 
facem în restul primăverii?! sau poate chiar 
a verii?! Lunga experienţă profesională 
îmi spune că pot fi util, de aici, din “spatele 
frontului”. Doresc să sfătuiesc, pentru 
că asta fac de-o viaţă, dar repet, ACUM 
VIAŢA ESTE ALTFEL. Ne vom adapta noii 
vieţi. Vom modifica ceea ce se poate și vom 

Viața sub asediul 
virușilor

Profesor (E) Doctor 
Nicolae HÂNCU

UMF “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, 
Membru de onoare al Academiei Române 
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coabita cu restul. Nu putem modifica vârsta, 
dar îl modificăm pe vârstnic. Vieţii “Anti-
stil” care fragilizează corpul îi opunem 
STILUL OPTIMIZAT CARE NE FORTIFICĂ 
ORGANISMULUI, FIZIC ȘI PSIHIC. 

#FORTIFICAREA ORGANISMULUI 
ÎNSEAMNĂ: FUNCŢIONAREA 
NORMALĂ A TUTUROR ORGANELOR ȘI 
SISTEMELOR, CREȘTEREA CAPACITĂŢII 
DE APĂRARE ANTIINFECŢIOASĂ, 
MENŢINEREA UNUI NIVEL ADECVAT 
DE ACTIVITATE INTELECTUALĂ, 
CREATIVITATE, PRODUCTIVITATE, UN 
BUN ANTRENAMENT FIZIC, ECHILIBRU 
PSIHIC ȘI SUFLETESC, CARE PERMIT 
LUPTA CU STRESUL. 

#O PERSOANĂ FORTIFICATĂ ȘTIE SĂ 
SE BUCURE DE VIAŢĂ, TOATĂ VIAŢA.

Sfaturi utile pentru 
noua noastră viață
Metodele de fortificare a organismului, 
adaptate perioadei pe care o trăim, sunt: 
siguranţa alimentară, un model sănătos de 
alimentaţie, mișcare moderată dar zilnică, 
somn odihnitor, adaptarea la singurătate 
sau la aglomerarea familială, evitarea 
fumatului sub orice formă, reconsiderarea 
mesajelor din media, păstrarea gândirii 
pozitive, a echilibrului psihic și sufletesc 
prin întoarcerea la credinţă și aderenţa 
la măsurile de protecţie. Toate acestea ne 
ajută și în lupta cu stresul. 

A. SIGURANŢA ALIMENTARĂ
În circumstanţele actuale, siguranţa 
alimentară are o importanţă de prim ordin, 
deoarece face parte dintre măsurile de 
prevenire a infectării virotice. Ele se referă 
la cumpărarea alimentelor, la transportul 
și manipularea lor în casă și, evident, la 
pregătirea mesei, pe fondul siguranţei 
alimentului sub toate aspectele.

# Cumpărarea alimentelor trebuie să 
respecte STRICT normele de protecţie:

1. Spălarea mâinilor în condiţii standard 
sau igienizarea lor înainte de a intra în 
magazin.

2. Igienizarea barelor de la cărucioare 
sau coșuri; se pot folosi soluţiile aflate la 
intrarea în magazin.

3. Păstrarea distanţei de 2 m faţă de 
alţi cumpărători sau vânzători; masca este 
foarte utilă. 

4. Folosirea mănușilor și a șerveţelelor de 
unică folosinţă în manipularea alimentelor 
sau a pachetelor. Selectaţi alimentele 

perisabile și neperisabile, apoi le aranjaţi în 
pungi separate, încă de la casierie.

5. Plata să fie de preferat cu cardul, 
ușor accesibil, pregătit de acasă; la fel și 
numerarul, dacă este cazul.

6. La ieșirea din magazin, scoateţi 
mănușile după regula stabilită. Aruncaţi-le 
în containerul indicat și igienizaţi-vă 
mâinile din nou. Masca o puteţi păstra până 
acasă.

7. Timpul de staţionare în magazin să fie 
minim, ceea ce presupune planificarea de 
acasă a cumpărăturilor.

# Transportul alimentelor, al 
cumpărăturilor trebuie să evite sau să 
minimalizeze orice formă de contaminare, 
mai ales dacă se utilizează mijloacele de 
transport în comun sau taxiurile. Se impune 
o igienizare suplimentară, înainte de a intra 
în casă.

# Manipularea și pregătirea alimentelor 
în casă ar trebui să înceapă cu spălarea și 
apoi cu selectarea lor. Spălarea alimentelor, 
în special a legumelor și fructelor, să fie 
prelungită, cu apă de la robinet și săpun; 
uneori se folosesc și perii. Doar după aceea, 
cele perisabile se introduc în frigider/
congelator (nu uitaţi să notaţi data pe 
pungă sau începerea pregătirii, adică 
gătitul propriu zis). În această perioadă, 
igienizarea mâinilor se va face de mai multe 
ori, prelungit, cu apă și săpun. Evident, 
pungile în care au fost alimentele se vor 
arunca în containere. NU le refolosiţi. 

# Alimentele cumpărate trebuie să 
satisfacă nevoile tuturor membrilor 
familiei, de la copii la vârstnici.

# Siguranţa alimentară se referă și 
la măsurile generale legate de calitatea 
alimentelor: caducitate, perisabilitate, 
sursă. Repetăm obligativitatea citirii 
etichetelor.

# Dacă se comandă de la laboratoare de 
mare încredere mâncare gata preparată, 
vor fi luate măsuri de protecţie adecvate 
la contactul cu furnizorul, la manipularea 
pachetelor, ambalajelor, tacâmurilor, 
sticlelor și paharelor și, evident, a banilor. 
Folosiţi șervetele de hârtie proprii și NU pe 
cele care vi se oferă în pachetul comandat. 
Se reamintesc regulile sugerate în cazul 
cumpărăturilor din magazine.

B. MODELUL ALIMENTAŢIEI 
SĂNĂTOASE
Nu există un anume aliment care să ne 
fortifice, dar recomandăm un model 
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alimentar format din totalitatea alimentelor 
sănătoase consumate, care să asigure 
necesarul caloric și nutriţional adaptat 
fiecărei persoane. Beneficiile rezultă din 
suma calităţilor lor. 

Necesarul caloric
Cu siguranţă că necesarul caloric este 
redus, având în vedere diminuarea 
activităţilor fizice. Ca atare, se recomandă 
reducerea moderată a porţilor, NU doar 
a unui aliment. De regulă, datorită 
singurătăţii sau a plictiselii, apare treptat 
consumul alimentar emoţional sub forma 
repetatelor gustări, ciuguleli, unde regăsim 
ciocolată, foietaje, chipsuri, fursecuri 
dulci și sărate. Categoric, acestea trebuie 
evitate. Trebuie să ne verificăm greutatea 
și circumferinţa abdominală – talia. 
Creșterea lor trădează excesul alimentar. 
Dacă aveţi probleme cu greutatea sau 
dacă urmaţi o anume dietă și vedeţi că “nu 
mai funcţionează”, adresaţi-vă medicului 
curant.

Compoziția alimentației; 
necesarul nutrițional
Necesarul nutriţional se referă de fapt 
la compoziţia alimentaţiei, la repartiţia 
zilnică, săptămânală și lunară a diferitelor 
grupe de alimente sub forma unui model 
alimentar. Cel mai sănătos este cel 
mediteraneean tradiţional. Multe dintre 
elementele lui au fost deja asimilate și 
îmbinate cu cele tradiţionale de la noi, 
astfel încât putem spune că există “modelul 
alimentar carpato-danubian”. Principalele 
lui caracteristici adaptate zilelor noastre 
sunt:

1. Consum zilnic de:
# Preparate cerealiere predominant 

integrale: pâine, orez, paste, năut, cereale 
pentru micul dejun, quinoa, chia, grâu, 
arpacaș.

# Legume de toate culorile. Se preferă 
cele proaspete cât timp le găsim, apoi ne 
aducem aminte că și cele congelate au 
valoare. “Nicio zi să nu vă treacă, fără bolul 
de salată”, dar nu uitaţi cât de gustoase sunt 
și cele la grătar sau gătite corespunzător. 

# Fructe cât mai variate pentru gustări 
sau desert. Acestea să fie mâncate, și nu 
“băute”. Folosiţi fresh-urile doar ocazional 
și în cantităţi mici.

# Carne în cantităţi mici, de preferat 
albă, neprocesată sau pește/ fructe de 
mare.

# Leguminoase: fasole boabe, mazăre, 
linte, soia, pregătite în cele mai apetisante 
feluri.

# Nuci, seminţe în cantităţi moderate, 
nesărate și neîndulcite. 5 jumătăţi de nuci 
zilnic sau 5 nuci de 3-4 ori pe săptămână. 
Au o valoare nutriţională excepţională, dar 
atenţie la caloriile pe care le conţin.

# Iaurt natural sau chefir cu conţinut 
de grăsime < 5%. Sunt excelente surse 
de probiotice, necesare pentru sănătatea 
colonului.

# Albuș de ouă: ouă fierte sau ochiuri 
fără gălbenuș, omletă albă, cu deosebire 
pentru persoanele aflate în timpul curei de 
slăbire.

# Ulei nerafinat de măsline, porumb, 
floarea soarelui (2-4 linguri), dar NU de 
cocos sau palmier.

# Păstraţi obiceiul celor trei mese 
principale și eventual al gustărilor (2-3/zi) 
formate din fructe.

# Atenţie la aportul zilnic de proteine: 
animale (carne, pește, albuș) sau vegetale 
(leguminoase, ciuperci, nuci). Acestea sunt 
foarte necesare pentru imunitate. 

2. Consum săptămânal de:
# 3-5 porţii mici de brânzeturi 

fermentate, 3-5 ouă întregi, 3-5 porţii de 
leguminoase (fasole boabe, linte, mazăre, 
soia), 3-5 porţii mici de unt sau margarină 
light, șuncă slabă (de preferat de curcan sau 
pui).

3. Consum lunar, ocazional și în porţii 
mici de:

# Dulciuri (îngheţată, prăjituri, fursecuri 
etc.), alimente grase (bacon, slănină) sau 
foietajele de orice fel.

# Se vor evita pe cât posibil mezelurile; 
vor fi folosite doar ca ultimă alternativă, 
mai ales în această perioadă.

4. Consumul de sare să fie limitat, 
iar cel de mirodenii... nelimitat. Un 
pumn de frunze de pătrunjel aduce 
organismului o mare cantitate de 
vitamina C. Înlocuiţi sarea cu oţetul 
balsamic (deci acru în loc de sărat). 
Reduceţi consumul de zahăr, înlocuiţi-l cu 
preparatele de ștevie (“stevia rebaudiana”, 
NU stevia românească).

5. Pentru hidratare folosiţi apă 2-3 l/zi  
(minerală plată sau gazoasă ori de la 
dozator). Zilnic, în funcţie de obicei, se 
recomandă 2-3 porţii de cafea, 2-4 ceaiuri 
(alb, verde) sau o cană de ceai negru. 
Infuziile de plante de tipul mușeţel, 
mentă, tei etc. sunt la discreţie. Evitaţi pe 





26 www.MedicaAcademica.ro Aprilie 2020

emc

cât posibil băuturile dulci sau îndulcite, 
carbogazoase sau nu.

6. Este bine ca în această perioadă 
să limităm sau să evităm consumul de 
alcool, care nu favorizează fortificarea 
organismului și nici nu reduce efectele 
stresului!!

7. Dacă aţi făcut provizii de alimente 
neperisabile sau conserve [carne, 
leguminoase etc.] păstraţi-le pentru 
eventualele perioade cu dificultăţi în 
aprovizionare. Cât timp există alimente 
proaspete, folosiţi-le. La fel în cazul 
fructelor! Păstraţi făina, drojdia și mălaiul 
pentru “zilele negre”. Nu faceţi pâine în 
casă cât timp o găsiţi în magazine!

8. Cele recomandate până acum 
(punctele 1-7) se referă la alimentaţia 
omnivoră a persoanelor adulte sănătoase. 
Ele se vor modifica în funcţie de existenţa 
anumitor boli cunoscute. Aceste 
recomandări se pot adapta și pentru 
diferitele forme de vegetarianism, cu 
atenţionarea expresă legată de asigurarea 
aportului energetic și mai ales proteic.

9. Adulţii trebuie să supravegheze 
cu mare grijă alimentaţia copiilor, 
predispuși mai ales acum la consum de 
dulciuri, sucuri etc.

10. Vârstnicii vor urma sfaturile 
recomandate adulţilor. Dacă se cunoaște 
existenţa unor boli se va urma dieta 
și tratamentul recomandat anterior. 
Necesarul de suplimente alimentare să fie 
stabilit de către medicul de familie. Așa-
zisele “vitamine naturale” le găsiţi, de fapt, 
în modelul alimentar recomandat.

11. Asiguraţi-vă că nu creșteţi sau 
scădeţi în greutate; cântăriţi-vă zilnic.

12. Urmăriţi regularitatea tranzitului 
intestinal; un scaun normal (fără 
constipaţie sau diaree) este semn de 
sănătate a intestinului gros, adică a 
existenţei florei intestinale normale, ceea 
ce contribuie la creșterea imunităţii și deci a 
fortificării organismului.

C. MIȘCAREA
Activitatea fizică trebuie să facă parte 

din noua viaţă, deoarece contribuie mult 
la fortificarea organismului. Iată câteva 
sfaturi:

1. Pentru cei foarte mulţi care locuiţi în 
spaţii reduse, practicarea gimnasticii este 
salvatoare: 3-4 reprize de câte 10 minute, 
repartizate în cursul zilei, vă dinamizează 
imediat, iar prin repetarea zilnică urmează 

și fortificarea. Programele de gimnastică 
on-line sunt foarte folositoare.

2. Dacă aveţi în casă “bandă” sau 
“bicicletă”, activaţi-le! Folosiţi-le cât mai 
des cu putinţă. Pe bandă să vă urcaţi cu 
încălţăminte sport, NU desculţ, în șosete 
sau cu papuci de casă. 

3. Mersul prin casă este și el o soluţie, 
de exemplu în timp ce vorbiţi la telefon sau 
urmăriţi programele tv. Măsuraţi-vă pașii 
și veţi fi plăcut surprinși să vedeţi la ce 
performanţă ajungeţi.

4. În cazul în care puteţi ieși din casă 
într-un spaţiu SIGUR, plimbaţi-vă sau 
alergaţi conform programului anterior, 
dar respectaţi ordonanţa militară. Folosiţi 
pantofi sport fără șireturi pentru a limita, 
eventual, contaminarea prin șireturi. NU 
este nevoie de mască dacă sunteţi depărtaţi 
fizic de alte persoane, dar distanţarea este 
obligatorie!

5. Dacă sunteţi neantrenaţi, intensitatea  
gimnasticii de acasă va crește progresiv: de 
la 10 la 30' în 7 zile. 

6. Stimulaţi-i și pe ceilalţi membri 
ai familiei, cu deosebire pe copii, 
în practicarea activităţii fizice “de 
apartament”. Fiţi inventivi, creaţi jocuri 
sau mini competiţii care devin stimulative. 
Dansul pe un fond muzical antrenant este 
deosebit de atractiv.

7. Vârstnicii nu sunt scutiţi de practicarea 
mișcării, care va fi adaptată la gradul de 
antrenament pre-existent și la existenţa 
anumitor boli. Chiar dacă articulaţiile 
“devin sonore”, în câteva minute se vor 
“unge” și urmează o plăcută stare de bine.

8. Profitaţi de orele cu soare, pe balcon 
și în grădină. 30 de minute de expunere va 
crește “producţia internă” de vitamina D, 
foarte necesară mai ales acum, primăvara. 

D. SOMNUL
Somnul este al treilea component 

vital al stilului de viaţă. Contribuţia lui la 
fortificarea noastră este foarte importantă 
prin contribuţia la păstrarea bioritmurilor. 
Pentru aceasta sugerăm:

# Păstraţi-vă programul de somn 
anterior; 

# Durata somnului sănătos este de 7-8 
ore, din care o oră să fie înainte de miezul 
nopţii;

# Protejaţi-vă somnul de zgomot și 
lumină.

Beneficiile somnului se reflectă în 
prospeţimea de la trezire, dar și în 
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respectarea alimentaţiei sănătoase din 
ziua următoare. Tulburările somnului 
(prea scurt, prea lung sau întrerupt) 
perturbă bioritmurile și funcţiile vitale 
ale organismului: tensiunea arterială, 
alimentaţia, capacitatea de concentrare, 
starea de bine.

E. RELAXAREA, ODIHNA ȘI ALTE 
SFATURI

Relaxarea din timpul zilei este adeseori 
necesară, mai ales acum, când suntem 
destul de încordaţi psihic. Nu trebuie să 
practicaţi ședinţe de meditaţie sau yoga, dar 
dacă sunteţi deja practicanţi, continuaţi-le. 
Le puteţi înlocui cu câteva reprize de 
respiraţie conștientă, adâncă. Relaxarea 
apare imediat. Repetaţi-le în cursul zilei, 
mai ales când vă simţiţi tensionaţi psihic. 

Dacă vă simţiţi obosiţi, mai ales în partea 
a doua a zilei, odihniţi-vă 15-20 minute. 
Staţi în fotoliu, comod, cu ochii închiși 
sau cu ochelari de soare dacă este lumina 
prea mare; gândiţi-vă doar la lucruri 
plăcute. Reconfortarea este foarte benefică. 
Momentul actual oferă un unic prilej de 
abandonare a fumatului, sub orice fel. 
Priviţi la statistici, toate confirmă gravitatea 
infecţiei la fumători. 

Rolul mediei în această perioadă este 
important, deoarece informaţiile corecte ne 
sunt foarte utile. Dar vizionarea non-stop 
a programelor de știri sau a dezbaterilor 
trebuie limitată. Nu ne relaxează, din 
contra. Înlocuiţi-le cu filme sau programe 
de muzică, de spectacole, care au devenit 
disponibile datorită noilor strategii de 
solidaritate ale marilor instituţii culturale 
din toată lumea. Să profităm de ele. Nu 
doar ne cultivă, ci ne relaxează. Când ne 
reluăm activităţile normale, nu mai avem 
timp pentru ele. Plăcerea cititului ziarelor 
să o limitaţi pe cât posibil. NU introduceţi 
ziarele în casă; lăsaţi-le câteva ore pe balcon 
sau pe coridor și tot acolo să le citiţi rapid. 
Renunţaţi la colectarea lor. 

Regruparea familială non stop poate 
duce la o stare de tensiune și la mici 
conflicte care, prin repetare, devin nu 
doar deranjante, ci perturbă fortificarea 
organismului. Recomandarea psihologilor 
este de a fi toleranţi la cote maxime. 
Să considerăm toleranţa ca o formă de 
dragoste faţă de cei din jurul nostru, care 
oricum ne sunt foarte dragi. Păstraţi-vă 
gândirea pozitivă chiar și atunci când 
vorbiţi cu voi înșivă. Vă îndepărtează de 

frică, aceasta fiind un mare dușman al 
imunităţii. 

Credinţa este pavăza noastră 
dintotdeauna. Să ne întoarcem faţa spre ea. 
Sănătatea sufletului trebuie să o însoţească 
pe cea a trupului.

În concluzie
# Noua viaţă pe care, sub asediul 
virușilor, suntem obligaţi să o urmăm, se 
caracterizează prin: izolare, stres psiho-
socio-economic, tendinţa la alimentaţie 
nesănătoasă, scăderea nivelului de 
activitate fizică, tulburări de somn, variaţii 
ale greutăţii corporale, adaptare dificilă la 
singurătate și aglomerare familială. Sub 
influenţa acestor factori organismul se 
fragilizează, iar lupta anti COVID-19 devine 
dificilă. 

# Fortificarea organismului este astfel 
un imperativ absolut. Ea se poate obţine 
prin angajarea noastră totală într-un nou 
stil de viaţă care constă în:

# Adoptarea unei alimentaţii sigure si 
sănătoase, pentru toţi membrii familiei, 
indiferent de vârstă.

# Practicarea activităţii fizice “de 
apartament” sau eventual afară, cu 
condiţia respectării ordonanţelor militare. 
Cooptaţi-vă și copiii.

# Asiguraţi-vă somnul odihnitor; nu vă 
schimbaţi programul de culcare și trezire.

# Odihniţi-vă, relaxaţi-vă, modificaţi-vă 
vizionările tv, fiţi toleranţi în cadrul noilor 
condiţii de aglomerare familială; gândiţi 
pozitiv.

# Sănătatea sufletului este mai mult 
ca oricând necesară pentru fortificarea 
organismului; întoarceţi-vă la credinţă.

# Respectaţi ÎN TOTALITATE ȘI 
PERMANENT regulile de protecţie 
individuală și colectivă.

# Dacă aveţi o boală cronică cunoscută, 
aflată sub tratament, asiguraţi-vă că aveţi 
suficiente medicamente și alte elemente de 
control;  verificaţi posibilităţile de contact 
cu medicul de familie sau cu cel specialist.

# Tuturor celor care sunt pe baricadele 
luptei antivirotice, cu emoţie îi rog să se 
îngrijească, pentru a îngriji și pe alţii.

# Noi toţi, cei din spatele frontului, 
să ne asigurăm că facem tot ceea ce se 
poate pentru a fi solidari cu toţi și în toate 
formele.

# Nostalgia normalului se va transforma 
într-o imensă bucurie atunci când ne vom 
reîntâlni cu el.  
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SI. Studii de suicidologie 
la nivel mondial
Primii autori care s-au preocupat de 
problema suicidului au fost vestiţii autori 
francezi ai secolului XIX: Esquirol, Achille-
Delmas, Deshaies.

Școala Psihiatrică Franceză – în primul 
rând Esquirol – descrie sinuciderea 
din punctul de vedere al “alienistului”, 
considerând că cei care comit acest act suferă 
de o boală psihică. Dar cel mai important 
studiu al secolului XIX-lea este, incontestabil, 
cel al sociologului Emile Durkheim, “Le 
suicide. Étude sociologique”, apărut la Paris 
în 1897.1 

În cadrul studiului factorilor sociali, 
Durkheim clasifică comportamentul autolitic 
în trei categorii distincte:

• Suicidul egoist; 
• Suicidul altruist; 
• Suicidul anomic. 
La începutul secolului al XX-lea, Freud2 

a publicat două opere importante pentru 
înţelegerea sinuciderii ca și o boală psihică. 
Prima este “Doliu și melancolie” (1917), iar a 
doua este “The Ego and the Id” (1923). Freud 
dezvoltă nu numai conceptul de agresivitate 
returnată spre Ego, ci și conceptul de 
Thanatos, caracteristic instinctului morţii. 

După cel de-al doilea război mondial 
a apărut suicidologia ca o disciplină de 
sine stătătoare. Personalitatea cea mai 
proeminentă în acest domeniu a fost Edwin 
Shneidman, profesor de tanatologie și 
suicidologie la Universitatea California. El a 
deschis în 1958 primul centru de prevenţie 
al suicidului din SUA – Los Angeles Suicide 
Prevention Centre. 

Shneidman3 (1993) emitea ipoteza că 
suicidul era consecinţa durerii psihologice 
copleșitoare, denumită de către el – 
psychache. Factorul central în suicid ar fi 
apariţia și persistenţa psychache, secundară 

frustrării nevoilor vitale. Importanţa altor 
factori de risc este recunoscută, dar cel 
mai semnificativ element în înţelegerea și 
anticiparea suicidului este impactul acestor 
factori asupra trăirii de psychache. 

Încă din anii ’70, A. Beck4 a abordat 
din punctul de vedere al teoriei cognitive 
aspectele legate de comportamentul suicidar 
și a construit mai multe scale de evaluare a 
suicidului (Scala Intenţiei Suicidare, Scala 
Disperării etc.). Beck a afirmat că factorul 
central în suicid ar fi disperarea, căci 
disperarea pătrunde în toate componentele 
triadei cognitive: credinţa despre sine, despre 
relaţia cu ceilalţi, despre viitor. 

II. Istoricul suicidologiei 
în România
1. PERIOADA ANTEBELICĂ ȘI 
INTERBELICĂ
Problema suicidului a fost analizată 
știinţific în primul rând de către specialiștii 
în medicină legală, cei care trebuiau să 
identifice corect cauzele decesului unei 
persoane. Printre medicii legiști care au 
abordat chestiunea sinuciderii în lucrările 
lor trebuie să îi menţionăm pe Prof. Dr. 
Mina Minovici, directorul Institutului 
Medico-Legal din București, Prof. Dr. Nicolae 
Minovici, Dr. Marius Constantinescu, Dr. 
Theodor Vasiliu, chimistul legist N. Ioanid. 

La sfârșitul deceniului al treilea al 
secolului XX, Dr. Mina Minovici5 a publicat 
un Tratat complet de medicină legală, în 
două volume, ca o încununare a întregii sale 
experienţe în domeniu. În cadrul volumului 
II al tratatului menţionat, chestiunea 
suicidului e analizată pe larg în Capitolul 
IV, Diagnosticul etiologic al faptului medical. 
Dr. Mina Minovici a tratat chestiuni precum 
etiologia sinuciderii (cauze, vârstă, sex, 
stare civilă, ocupaţie, naţionalitate) și felul 
sinuciderilor, pe baza statisticilor Institutului 
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de Medicină Legală din anii 1895-1916. 
Câteva interesante abordări vizavi de 
problematica sinuciderii și de rolul medicilor 
legiști în identificarea actelor suicidare au 
fost reunite în primele numere ale Revistei de 
Medicină Legală din anul de debut al acesteia, 
1936. Astfel, în articolul “Contagiunea 
morală în sinucidere și presa”, Dr. T. Vasiliu6

și Dr. Marius Constantinescu7 atrăgeau 
atenţia asupra faptului că presa contribuia la 
propagarea informaţiei legate de sinuciderea 
cu oxid de carbon, aspect care se reflecta în 
ceea ce ei numeau “epidemii de suicid”. 

2. SUICIDOLOGIA ÎN ROMÂNIA ÎN 
PERIOADA COMUNISTĂ
În perioada comunistă problematica 
suicidului i-a preocupat în egală măsură 
pe medicii legiști sau criminaliști, cât și pe 
psihiatri. În ciuda faptului că se înregistrau 
sinucideri ca și cauză de deces, în perioada 
1945-1989 acest subiect a fost unul tabu 
pentru regimul comunist, alături de bolile 
psihice, copiii instituţionalizaţi sau existenţa 
SIDA. De aceea nu a existat un program 
sistematizat de cercetare a problematicii 
sinuciderii, aceasta fiind abordată doar din 
perspectiva statistică de către Institutul de 
Medicină Legală sau ca un produs auxiliar 
al bolilor psihice: Situaţia actuală a bolilor 
psihice. Programul privind promovarea și 
apărarea sănătăţii mintale a populaţiei pentru 
perioada 1972-1980. 

De asemenea, sinuciderea ca fapt 
psihopatologic a fost tratată periferic în 
tratatele sau monografiile de psihiatrie, cum 
ar fi cel publicat în 1981 de Petre Brânzei 
și Aurelia Sârbu8 (Psihiatrie, București 
1981) sau în Psihiatrie epidemiologică din 
1983, publicat de V. Angheluţă, Ștefan Nica-
Udangiu, Lidia Nica-Udangiu.9

O contribuţie importantă o reprezintă 
activitatea Prof. Dr. Gheorghe Scripcaru10 de 
la Iași, preocupat de psihiatria medico-legală 
(Patologie medico-legală. Tanatologie medico-
legală). 

V. Predescu, Ștefan Nica-Udangiu, 
Lidia Nica-Udangiu11 au fost preocupaţi 
de chestiunea urgenţelor în psihiatrie și 
de necesitatea unei intervenţii de urgenţă 
în cazul persoanelor care prezentau un 
comportament de sinucigaș. Astfel, în 
lucrarea Urgenţe în psihiatrie, apărută 
în 1983, cei trei autori au inclus printre 
principalele grupe de urgenţe psihiatrice 
și bolnavii cu tentative de suicid sau 
comportament autoagresiv. 

Se fundamentează noi studii care 
analizează sinuciderea la unele grupe de 
vârstă cu probleme, cum ar fi cel dedicat 
suicidului la minori realizat de M. Burdea, A. 
Todoranu, Z. Burduja:12 Sinuciderea la copil și 
adolescent, publicat în Viaţa Medicală în 1968. 

Un alt volum din perioadă, Sănătatea 
mintală în lumea contemporană, apărut 
în 1986 sub coordonarea lui V. Mironţov-
Ţuculescu, V. Predescu, C. Oancea,13

abordează chestiunea suicidului în capitolul 
III, “Conduita suicidară. Frecvenţă, cauze, 
măsuri de influenţare”, redactat de Ștefan 
Nica-Udangiu și A. Nicolau. 

III. Suicidologia în perioada 
post-decembristă
După Revoluţie, cercetarea în domeniul 
suicidologiei a putut să se manifeste liber, 
racordându-se la iniţiativele similare din 
ţările occidentale. Abordările se diversifică, 
ieșind din sfera psihiatriei clinice sau a 
medicinii legale, pătrunzând pe terenul 
altor știinţe cum ar fi psihologia, sociologia, 
bioetica, istoria, teologia etc. Dacă ar fi 
să enumerăm câteva titluri de referinţă, 
trebuie să îi menţionăm pe: Vladimir 
Beliș,14 Tratat de medicină legală, Cap. 2. 
Tanatologia medico-legală generală; 
Bogdan V. Delavrancea,15 Autonomia și 
independenţa conștiinţei și raporturile ei cu 
actul sinucigaș, sau (Avem douã realităţi în 
om, corp și suflet?); V. Predescu, Psihiatrie;16

Doina Cozman,17 Sinuciderea. Studiu în 
perspectiva biopsihosocială; Doina Cozman,18

Suicide in Romania; Ene Florin,19 Autopsie 
psihologică și suicid; Tudorel Butoi, Valentin 
Iftenie, Alexandru Boroi, Alexandru Butoi,20

Sinuciderea, un paradox. Consideraţii psiho-
sociologice, bio-medicale și juridice; M. Birţ,21

Suicidul și agresiunea în Biblie. Reflecţii 
la moartea regelui Saul etc. O perspectivă 
istorică a fenomenului suicidar ne e oferită 
de lucrarea din 2005 Bucureștiul subteran: 
Sinuciderea, coordonată de Adrian Majuru.22

Noi teze de doctorat au fost dedicate 
acestui subiect ocultat în perioada 
anterioară, lărgind sfera de cunoaștere 
teoretică cu date statistice: Doina Cozman,23

Sinuciderea. Încadrări nozografice și implicaţii 
terapeutice (1995); Albert Veress,24 Unele 
aspecte epidemiologice, clinice și terapeutico-
profilactice ale suicidului în judeţul Harghita
(1997). Tot mai multe lucrări au fost 
dedicate studiului legăturilor existente 
între depresie și suicid, la diferite grupe de 
vârstă sau categorii de risc. Astfel a apărut 
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cartea Prof. Dr. Roxana Chiriţă,25 Depresie 
și suicid: dimensiuni biologice și axiologice. 
Câteva lucrări mai recente pe tema suicidului 
extind cercetarea în direcţii noi, promovând 
interdisciplinaritatea. Cităm lucrările lui 
Silviu Morar,26 Contribuţia medicinei legale 
la studiul interdisciplinar al suicidului, care 
abordează sinuciderea din perspectiva 
medicinii legale. De asemenea, Doina 
Cozman a publicat o monografie intitulată 
Compendiu de suicidologie27 în 2006, precum 
și un capitol dedicat prevenţiei sinuciderii 
în România, în tratatul de suicidologie: 
Oxford Textbook of Suicidology and Suicide 
Prevention.28 La Iași Călin Scripcaru29 publică 
monografia Suicidul. 

O preocupare continuă a suicidologului 
Dr. Albert Veress a fost reunirea la Miercurea 
Ciuc tot la doi ani a tuturor celor care 
manifestă interes faţă de studierea și tratarea 
comportamentului autolitic, în cadrul unei 
serii de conferinţe iniţiate din anul 2000. Sub 
coordonarea Dr. Veress s-a avut în vedere 
inclusiv publicarea materialelor prezentate 
la aceste reuniuni, dintre care menţionăm 
primele două volume: Conduitele autolitice. 
Devianţele de personalitate (2000), respectiv 
Tulburări afective. Comportament autolitic, 
din 2002. 

O contribuţie extrem de importantă la 
consolidarea suicidologiei ca știinţă a fost 
cea a Prof. Dr. Doina Cozman și a echipei 
coordonată de dânsa de la UMF Cluj-Napoca 
și reprezentată de Conf. Dr. H. Coman, Dr. 
B. Nemeș, Dr. D. Herţa, Dr. M. Manea, Dr. 
O. Dobrescu, Psih. V. Dumitru etc. Această 
echipă de suicidologi a realizat programe de 
cercetare la nivel naţional și internaţional. 
Prin proiectele europene SEYLE și WE-
STAY (finanţate de Comisia Europeană 
prin Programul FP7) la care a participat 
grupul de cercetători clujeni s-au furnizat 
date știinţifice pentru o medicină bazată 
pe evidenţe. Aceste proiecte europene 
WE-STAY și SEYLE, desfășurate între anii 
2007 - 2013 în 11 ţări europene, inclusiv în 
România, susţin concluzia că la adolescenţi 
comportamentele de risc sunt prezente într-o 
măsură mai ridicată decât se aprecia anterior 
desfășurării cercetărilor. Dintre lucrările 
originale ale cercetătorilor susmenţionaţi, 
publicate in extenso, menţionăm două 
articole publicate în prestigioase reviste 
internaţionale, care beneficiază de sute de 
citări: Wasserman et al., School-based suicide 
prevention programs: the SEYLE cluster-
randomized, controlled trial (2015); Zalsman 

G. et all., Suicide prevention strategies 
revisited: 10-year systematic review (2016).

IV. Impactul suicidologiei 
ca ştiinţă în viaţa socială
Consacrarea suicidologiei în România s-a 
produs inclusiv prin apariţia unor ONG-uri 
dedicate prevenţiei suicidului. 

Astfel Prof. Dr. Cozman a sprijinit 
organizarea la Cluj pentru prima dată în 
România a unei Crisis Line pentru cazurile 
de sinucidere la studenţi (Alianţa Antisuicid 
Cluj, 1993), iar în 2010 a fondat împreună 
cu alţi 15 specialiști în sănătatea mintală 
Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului 
(ARPS). Nu în ultimul rând trebuie 
menţionat impactul social al Telefonului 
Verde Antisuicid (0800 801 200), înfiinţat 
de către ARPS în 2015, cu zeci de convorbiri 
zilnice cu persoane aflate în crize emoţionale 
sau chiar suicidare. 

O fructuoasă activitate desfășoară 
fundaţia “Cry for Help” din judeţul Harghita-
președinte Dr. Adalbert Veress. Menţionăm 
că acest judeţ are cea mai ridicată rată a 
sinuciderii din România. Asociată acestei 
fundaţii este si linia telefonică de criză cu 
voluntari care efectuează convorbiri în limba 
maghiară. 

Asociaţia de Suicidologie din București, 
având-o ca președinte pe Dr. Elena Brănaru, 
a înfiinţat linia telefonică de urgenţă 
intitulată Telverde (0800.080.100) pentru 
copiii şi adolescenţii cu comportament 
iminent autodistructiv. De asemenea, 
asociaţia a obţinut de la ANCOM 
numărul 116.123 repartizat de către Comisia 
Europeană ca număr armonizat cu caracter 
social. De asemenea, asociaţia s-a axat pe 
metode de depistare activă a riscului suicidar 
la copii şi adolescenţi prin aplicarea de teste 
screening (ASEBA), validate în România, la 
elevii din municipiul Bucureşti şi alte judeţe 
din ţară.

Din 2015, ARPS și Cry for Help și-au 
coordonat eforturile și organizează anual 
Ziua Naţională de Prevenţie a Suicidului în 
diferite orașe din România, susţinând o mai 
bună popularizare a metodelor de prevenţie 
a suicidului în rândul medicilor de toate 
specialităţile, dar și în rândul populaţiei 
generale. 

O concluzie se poate impune la finalul 
acestei succinte treceri în revistă a etapelor 
de constituire a suicidologiei ca știinţă de 
sine-stătătoare în România: de-a lungul 
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timpului, studierea sinuciderii i-a preocupat 
cu precădere pe reprezentanţii medicinii, 
fie ei medici legiști sau psihiatri, cei care au 
fost confruntaţi direct cu urmările actului 
suicidar. Menţionăm că rata sinuciderii 
în România are o valoare medie în raport 
cu celelalte ţări europene (aproximativ 
12 sinucideri la 100.000 locuitori), dar 
considerăm că nu trebuie să considerăm 
aceste cifre ca îmbucurătoare. Eforturile 
specialiștilor din domeniul sănătăţii mintale 
trebuie să se bazeze pe evidenţele furnizate 
de cercetători. De asemenea trebuie vizată cu 
precădere populaţia tânără, care are riscuri 

suplimentare generate de invazia drogurilor 
și a dependenţei de internet și social media. 

Programele europene centrate pe 
adolescenţi și-au propus să iniţieze demersuri 
de conștientizare a comportamentelor de 
risc și să dezvolte modele specifice de coping, 
astfel încât să reducă comportamentele 
riscante și suicidare în cadrul populaţiei 
tinere. Efectul acestor programe a fost 
conturarea unor principii de prevenţie a 
suicidului, care însă nu s-au concretizat până 
în prezent într-o Strategie naţională aplicată 
normativ în toate serviciile de sănătate 
mintală din România.   
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Î
În epoca contemporană prevalenţa bolilor 
transmisibile a fost redusă în special 
prin îmbunătăţirea condiţiilor de igienă, 
descoperirea antibioticelor și utilizarea 
vaccinurilor, astfel încât pe primul loc au 
trecut bolile netransmisibile (cardiovasculare, 
cancerul etc.). Afecţiunile neoplazice reprezintă 
cea de-a doua cauză de deces, după  afecţiunile 
cardiovasculare, cu menţiunea că în Europa 
cancerul este principala cauză de deces 
pentru persoanele sub 65 ani, cu o mortalitate 
standardizată de 82,7 decese la 100.000 
locuitori ai UE - 28 în 2012, devansând de 
departe bolile cardiovasculare (42,9 decese la 
100.000 locuitori).1 În România, primele două 
cauze de neoplazii la femei sunt reprezentate de 
cancerul de sân și cancerul de col uterin, care a 
depășit cancerul de colon. România prezintă o 
incidenţă standardizată estimată a cancerului 
de col uterin peste media europeană de 
19/100.000-ASR (Estimated age-standardized 
incidence rates), fiind pe locul 6 după  
Letonia (25/100.000), Bosnia-Herţegovina 
(23,9/100.000), Estonia (22,5/100.000), 
Moldova (21,4/100.000), Serbia și Bulgaria 
(20,3/100.000). Rata de mortalitate este 
însă cea mai mare din Europa (2,8/100.000) 
(Figura 1). România prezintă o incidenţă 
estimată a cancerului mamar de 48,7/100.000-
ASR, având o mortalitate de 12,4/100.000.2 
(Figura 2).

Creșteri accentuate atât a incidenţei cât și 
a mortalităţii afecţiunilor neoplazice, cu toate 
progresele înregistrate în domeniul terapiei, au 
determinat creșterea importanţei prevenţiei, 
fiind necesară implementarea unor  măsuri 
eficiente de prevenţie, atât primară cât și 
secundară.

Prevenţia afecţiunilor neoplazice se bazează 
pe etiologia multifactorială a acestor afecţiuni. 
În apariţia cancerelor sunt implicaţi o serie de: 

• Factori de risc din mediu (fizici, chimici, 
virali)

• Factori de risc comportamentali (fumat, 
alcool, alimentaţie, activitate fizică)

• Factori de risc constituţionali (genetici, 
hormonali, imunologici).

Prevenţia primară a afecţiunilor neoplazice 
are ca scop scăderea incidenţei prin evitarea/ 
limitarea expunerii la acţiunea carcinogenilor 
sau prin atenuarea efectului acestora (de 
exemplu prin vaccinare). Medicul de familie 
se ocupă preferenţial de recomandările de 
profilaxie primară.

Prevenţia primară a afecţiunilor neoplazice 
ginecologice începe prin examenul clinic de 
bilanţ. Examenul clinic de bilanţ, efectuat 
periodic de către medicul de familie, are printre 
obiective și estimarea riscului individual 
de cancer, consilierea privind prevenţia 
primară a factorilor de risc (Tabel 1), precum 
și informarea pacientei despre existenţa și 
importanţa testelor de screening, precum și 
planificarea pentru screeningul oportunist.

Riscul individual de cancer se apreciază 
în funcţie de existenţa factorilor de risc 
(Tabel 2 pentru cancer de col uterin, Tabel 3 
pentru cancer mamar), dar și prin analizarea 
istoricului familial de cancer. Se consideră 
existenţa unui risc semnificativ oncologic dacă:

• >3 rude au avut același tip de cancer sau 
cancere asociate cu aceeași mutaţie genetică

• 1 rudă a avut cancer diagnosticat <50 de 
ani

• 1 rudă prezintă mutaţie confirmată prin 
teste genetice

• Istoric de cancer rar, multiplu.3

Identificarea unui risc familial de cancer 
determină iniţierea intervenţiilor de evaluare 
și supraveghere specifică la orice vârstă, 
individualizat pentru fiecare caz. În cazurile 
suspectate ca posibili purtători ai unei mutaţii 
genetice cu risc semnificativ oncologic se vor 
îndruma pentru evaluare suplimentară către 
specialiștii de genetică medicală. În urma 
evaluării genetice se va aprecia existenţa 
transmiterii mutaţiei suspectate. Testarea 
genetică se va realiza doar după evaluarea și 
consilierea de specialitate. Pentru cancerul 
mamar istoricul familial este un factor  predictiv 

Prevenirea și diagnosticul 
precoce în afecțiunile oncologice 
la femei – rezultatul colaborării 
medic de familie-ginecolog

Medic primar medicină de familie,
Universitatea de Medicină și Famacie 
“Carol Davila”, Disciplina Medicina de 
Familie

Medic primar obstetrică-ginecologie, Șef 
secție Spitalul de Obstetrică-Ginecologie 
Buftea

Medic primar pediatrie, medicină de 
familie,
Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Carol Davila”, Șef Disciplina Medicina 
de Familie

Medic primar obstetrică-ginecologie 
Universitatea de Medicină și Famacie 
“Carol Davila”, Disciplina Obstetrică-
Ginecologie
Institutul Național pentru Sănătatea 
Mamei și Copilului Alessandrescu-
Rusescu

Sl. Dr. Mihaela Adela 
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Dr. Alexandru MATEI

Prof. Dr. Dumitru MATEI

Prof. Dr. Nicolae SUCIU
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pentru apariţia bolii. Genele BRCA1 și BRCA2 
sunt responsabile pentru 2 - 7% din cancerele 
mamare (și 10 - 15% din cancerele de ovar), 
mai mult de jumătate dintre cazuri de cancer 
mamar apărând înainte de vârsta de 50 de ani.4 

În lipsa testării pentru cazurile de 
susceptibilitate familială pentru cancer se 
recomandă  începerea screeningului cu 10 ani 
mai devreme decât vârsta dignosticului cazului 
de neoplazie familială.4

O menţiune aparte în prevenţia primară a 
cancerului de col uterin este necesară pentru 
a sublinia rolul vacinării anti HPV în prevenţia 
primară a cancerului.

Harald zur Hausen (Heidelberg, Germania) 
este cel care a cercetat și a documentat relaţia 
cauzală dintre infecţia cu HPV și geneza 
cancerului de col uterin, primind pentru aceste 
cercetări Premiul Nobel în anul 2008. 

Nivelurile de anticorpi serici după infecţia 
naturală cu HPV sunt scăzute şi nu conferă
protecţie pentru că virusul nu este recunoscut 
de către mecanismele de apărare ale sistemului 
imunitar. Anticorpii serici induşi prin vaccinare 
transudează la locul infecţiei, neutralizează
virusul şi previn intrarea virusului în celule.5

 Primul vaccin avea în componenţă cele mai 
răspândite și mai virulente oncogene: 16 și 18 
de HPV. În 2015 a fost aprobat vaccinul cu 9 
serotipuri de HPV (6, 11 - neoncogene, 16, 18, 
31, 33, 45, 52 și 58 - oncogene, responsabile de 
peste 94% din adenocarcinoamele cervicale). 
Schema de vaccinare recomandată diferă în
funcţie de vârsta la care se face vaccinarea 
(Tabel 4).

Conform recomandărilor actualizate ale 
Ghidului European pentru Asigurarea Calităţii 
în Screeningul Cancerului de Col Uterin, 
vaccinarea împreună cu screeningul ar putea 
contribui la reducerea cu 80 - 90% a incidenţei 
cancerului de col uterin. Condiţia unui astfel 
de efect populaţional este însă acoperirea 
vaccinală de minimum 70% din populaţia 
feminină la risc.6

Tot în cadrul prevenţiei primare, prin 
colaborarea dintre medicul de familie, medicul 
ginecolog, genetician și oncolog se recomandă 
chimioprofilaxia cu tamoxifen la persoane 
identificate ca având risc înalt pentru cancerul 
mamar sau indicaţia de chirurgie profilactică 
pentru pacientele testate și diagnosticate ca 
purtătoare de gene BRCA cu risc foarte înalt, 
întotdeauna după consilierea psihologică.7

Prevenţia secundară are ca obiectiv 
principal depistarea precoce a bolii în stadii 
timpurii sau preneoplazice, cu reducerea 
consecutivă a mortalităţii; se realizează 

prin colaborarea dintre medicul de familie 
și ginecolog. Medicul de familie realizează 
identificarea persoanelor care sunt incluse în
screening, periodicitatea efectuării testelor 
de screening. Medicul ginecolog este cel care 
urmărește efectuarea testelor de screening, 
rezultatele pozitive, stabilește diagnosticul 
precum și indicaţia terapeutică, monitorizarea 
ulterioară în colaborare cu oncologul, 
radiologul, medicul de familie (Tabel 5).

Măsură profilactică Afecțiune neoplazică corelată cu reducerea 
factorilor de risc corespunzători

1 Stop Fumat Col uterin, ovare
2 Reducerea fumatului pasiv Nu există date
3 Menținerea unui IMC normal Cancer mamar, ovare, endometru
4 Activitatea fizică zilnică Cancer mamar, endometru
5 Promovarea unei diete sănătoase Cancer mamar
6 Reducerea consumului de alcool Cancer mamar

7 Evitarea expunerii 
exagerate la soare Nu există date

8
Protecția la locul de muncă 
împotriva substanțelor 
cancerigene

Cancer mamar – expunere 
profesională radiații ionizante

9 Reducerea nivelului de iradiere Cancer mamar
10 Promovarea alăptării Cancer mamar
11 Imunizare HPV Cancer de col uterin
12 Participarea la screening Cancer mamar, cancer de col uterin

1 Infecția HPV
2 Debutul precoce al activităţii sexuale (sub 17 ani)
3 Numărul partenerilor sexuali al ambilor parteneri (peste 6)
4 Fumatul
5 Imunosupresia provocată sau spontană
6 Utilizarea îndelungată (peste 10 ani) a contraceptivelor orale
7 Herpesul genital, Herpes Virus Simplex tip 2 – cofactor de risc
8 Prezența unei leziuni preneoplazice cu potențial de transformare înalt
9 Absenţa totală a screening-ului în antecedente

1 Existența unei mutații BRCA1 sau BRCA2 cunoscute în familie
2 Antecedente heredo-colaterale de cancer mamar
3 Expunerea la radiații
4 Consumul de alcool
5 Obezitatea, în special postmenopauză
6 Lipsa activității fizice
7 Nulipare
8 Lipsa alăptării
9 Terapia de substituție hormonală

Tabel 1. Prevenția primară a afecțiunilor neoplazice 

Tabel 2. Factori de risc pentru cancerul de col uterin

Tabel 3. Factori de risc pentru cancerul mamar

Tabel 4. Schema de vaccinare recomandată
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colposcopii sau biopsii. În cazul unui test pozitiv 
se va trimite obligatoriu pacienta la evaluare 
de specialitate (colposcopie și/sau biopsie, 
tratamentul leziunilor). În cazul unui test 
negativ se repetă testarea până la obţinerea a 

Diagnosticul precoce este posibil numai în 
etapa detectabilă a leziunilor, fiind dependent 
de durata istoriei naturale a cancerului de col, 
respectiv mamar. Depistarea precoce în etapa 
asimptomatică, preclinică a istoriei naturale 
se realizează prin screening. Screeningul are 
ca scop identificarea cazurilor cu anomalii 
predictive sau a modificărilor în faza iniţială, 
ceea ce permite intervenţia rapidă pentru 
diagnostic și tratament. Programele de 
screening sunt eficace și eficiente pentru 
tipurile de cancer cu frecvenţă mare în 
populaţie și pentru care există metode de 
testare fiabile, accesibile și acceptabile ce pot 
fi oferite întregii populaţii la risc. Cancerul de 
col uterin și cel mamar se încadrează în aceste 
criterii.

Pentru cancerul de col uterin testele 
recomandate ca metodă de screening sunt 
reprezentate de: 

• frotiul citovaginal Babeş Papanicolaou 
(BPN) convenţional la interval de 5 ani; 

• recoltarea citologiei BPN în mediu lichid; 
• testarea HPV (identificarea grupelor la 

risc înalt), atât ca metodă de screening, cât și ca 
metodă de urmărire a anomaliilor citologice.

Frotiul cito-vaginal BPN convenţional are 
o sensibilitate de 80% (95% CI; 0,51 - 0,95). 
Specificitatea testului BPN este de 98% (95% 
CI; 0,97-0,99).8

O atenţie specială se acordă femeilor care nu 
au fost testate niciodată sau care nu au mai fost 
testate în ultimii 5 ani. Testarea trebuie să fie 
monitorizată activ, în funcţie de rezultat, după 
un frotiu BPN anormal.

Strategia de screening recomandată 
de către Ghidul European de Asigurare a 
Calităţii în Screeningul Cancerului de Col 
Uterin urmărește efectuarea screeningului 
femeilor asimptomatice cu vârsta între 25 
și 65 de ani, prin efectuarea unui test la 3-5 
ani interval, dacă rezultatul obţinut este 
normal. În screening sunt incluse și femeile 
cu histerectomie subtotală, pentru afecţiuni 
benigne.8,9

Un rezultat anormal se asociază cu existenţa 
unei leziuni neoplazice care, fără tratament, 
poate să evolueze spre un cancer invaziv. 
Monitorizarea ulterioară de specialitate se 
bazează pe rezultatele citologic, colposcopic și 
histopatologic.

În cazul anomaliilor scuamoase cu 
semnificaţie neprecizată (ASCUS) și a leziunilor 
de grad scăzut (LSIL) există opţiunea testării 
HPV și/sau a repetării testului la interval de 
6-12 luni. În cazul existenţei unei leziuni de 
grad înalt (HSIL) se recomandă efectuarea unei 

Figura 1. Incidența și mortaliatatea cancerului de col uterin (OMS, septembrie 2018)

Figura 2. Incidența și mortalitatea cancerului mamar (OMS, septembrie 2018)

Afecțiunea 
neoplazică

Medicul de familie Ginecolog

Cancer de 
col uterin

- identificarea factorilor de risc 
- consiliere
- imunizare
- identificarea persoanelor 
care sunt incluse în screening 
- stabilirea periodicității 
efectuării testelor de screening 
în colaborare cu ginecologul
- colaborarea cu ginecologul, 
oncologul pentru urmărirea 
ulterioară a pacientelor

- efectuarea screeningului
- stabilirea schemei de 
investigații paraclinice
- stabilirea diagnosticului
- stabilește indicația 
terapeutică
- efectuează intervenția 
chirurgicală
- monitorizarea ulterioară 
în colaborare cu oncologul, 
radiologul, medicul de familie

Cancerul 
mamar

- identificarea factorilor de risc, 
- consiliere
- colaborare cu ginecologul, 
geneticianul, oncologul pentru 
cazurile de susceptibilitate 
familială (BRCA pozitiv)
- identificarea persoanelor 
care sunt incluse în screening
- stabilirea periodicității 
efectuării testelor de screening, 
în colaborare cu ginecologul
- colaborarea cu ginecologul, 
oncologul, pentru urmărirea 
ulterioară a pacientelor

- efectuarea screeningului
- stabilirea schemei de 
investigații paraclinice
- stabilirea diagnosticului
- stabilește indicația 
terapeutică
- efectuează intervenția 
chirurgicală
- monitorizarea ulterioară 
în colaborare cu oncologul, 
radiologul, medicul de familie

Tabel 5. Colaborarea dintre medicul de familie și 
ginecolog în prevenția și diagnosticul precoce al 
afecțiunilor neoplazice
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trei rezultate negative consecutive, moment în 
care pacienta poate fi reintrodusă în programul 
screeningului de rutină.8

Pentru cancerul mamar se recomandă ca 
metodă de screening: 

· Mamografia (diferite tehnologii); 
· Ecografia.
Datorită sensibilităţii și specificităţii mici a 

auto-examinarii sânului, nu se recomandă ca 
metodă de screening pentru cancerul mamar. 
Dar ca recomandare generală femeile trebuie 
să fie familiarizate cu aspectul fiziologic al 
propriilor sâni, să poată recunoaște posibilele 
modificări.10

Mamografia ca metodă de screening are 
o sensibilitate cuprinsă între 77% și 95% și o 
specificitate între 94% și 97%. Se recomandă 
ca vârsta pentru începerea screeningului 
mamografic – pentru populaţia generală (cu 
risc normal) – să fie de 50 de ani, cu testare 
din 2 în 2 ani până la 69 de ani (potrivit 
recomandărilor Agenţiei Internaţionale pentru 
Cercetarea Cancerului) sau 75 de ani (potrivit 
recomandărilor The United States Preventive 
Services Task Force).10,11

Specificitatea înaltă a ecografiei mamare 
pentru leziunile chistice nu o recomandă nici 
ca explorare substitutivă mamografiei și nici 
ca explorare complementară pentru femeile 
cu densitate mamară crescută. Conform IARC, 
nu există dovezi conform cărora ecografia 
mamară utilizată în screening ar reduce 
mortalitatea prin cancer mamar sau că ar crește 
rata de detecţie.10,11

Raportarea rezultatelor mamografiei se 
face utilizând codificarea BI-RADS (Breast 
Imaging Reporting and Data System) propusă 
de Colegiul American de Radiologie, având 7 
categorii BI-RADS, numerotate de la 0 la 6.12

Screening-ul se încheie doar cu confirmarea 
sau infirmarea diagnosticului de cancer 
mamar. 

În situaţia infirmării diagnosticului pacienta 
reintră în circuitul screenigului populaţional.

Femeile la care se depistează leziuni 
neoplazice sau cu potenţial neoplazic vor fi 
evaluate individualizat, prin evaluare clinică 
de către medicul ginecolog, cu investigaţii 
suplimentare (rezultatele BI-RADS peste 3). 

Medicul de familie este cel care identifică 
persoanele cu factori de risc prezenţi, pacientele 
care sunt selecţionate pentru efectuarea 
screeningului. În situaţia infirmării testului 
de screening pacienta reintră în circuitul 
screenigului populaţional, fiind luată în 
evidenţă de către medicul de familie. Pacientele 
la care se depistează leziuni neoplazice/

preneoplazice vor fi evaluate clinic și paraclinic 
de către medicul ginecolog, oncolog, în 
vederea stabilirii tratamentului. Monitorizarea 
ulterioară a pacientelor se face în cadrul echipei 
multidisciplinare (Figura 3).

Concluzii
Afecţiunile neoplazice ginecologice au o 
prevalenţă în creștere. Intensificarea prevenţiei 
primare și secundare, alături de măsuri la nivel 
naţional, prin asistenţa medicală primară, 
cu colaborarea medicilor ginecologi, pot 
determina scăderea morbidităţii și mortalităţii 
prin cancer de col uterin și mamar. Screeningul 
trebuie să se încheie prin infirmarea cazului de 
afectare neoplazică sau confirmarea cazului 
și intrarea acestuia în circuitul terapeutic și de 
monitorizare activă.  
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Figura 3. Echipa multidisciplinară cu rol în prevenție, depistare precoce și monitorizarea 
afecțiunilor neoplazice la femei
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RRezumat
Progresele tehnico-știinţifice remarcabile din 
medicina contemporană au impus necesitatea 
existenţei unor profesioniști de elită, cu o 
cultură a informaţiei care le permite a avea 
cariere de succes, bazate pe cunoaștere, 
perfecţionare continuă și pe onestitate. Dar 
onestitatea în profesie s-a dovedit a fi uneori 
discutabilă, deoarece se recurge la plagiat, 
definit ca însușirea unei lucrări, studiu clinic 
sau proiect de cercetare al unui autor de 
către altcineva, fără acordul acestuia sau fără 
menţionarea sursei. Sunt descrise variantele 
de plagiat și modalităţile de combatere 
posibile. 
Acestă lucrare este un articol original și are 
menirea de a atrage atenţia asupra practicării 
plagiatului, un subiect sensibil, trecut adesea 
sub tăcere. 

Cuvinte-cheie: plagiat, medicină, 
cercetare 

În medicina contemporană s-au realizat 
progrese remarcabile datorită cercetărilor din 
domeniu, ce au fost impuse de dezvoltarea 
explozivă a știinţei și tehnicii mondiale, care a 
dus la schimbări socio-profesionale majore. 

Astfel, a apărut necesitatea formării 
unui cercetător complex, cu o pregătire 
multidisciplinară, ce poate răspunde 
cerinţelor sociale și profesionale rapid și 
adecvat, cu perseverenţă și onestitate și cu 
o importantă măsură a valorii personale în 
comunicarea rezultatelor propriilor studii și 
cercetări. 

Dar, de-a lungul timpului, calitatea de a 
fi onest în profesie s-a dovedit a fi de multe 
ori discutabilă. Pentru unii medici, a apărut 
nevoia de a progresa rapid, mai ușor, pe căi 
ocolite, pentru a obţine titluri profesionale sau 
știinţifice care, în condiţii de evaluare corectă, 
nu ar fi putut fi obţinute. Și cum altfel ar putea 
proceda, decât cu “venerabilul plagiat”?! 

Din acest motiv decurge necesitatea de a 
discuta cu maximă responsabilitate despre 
plagiat și despre repercusiunile acestuia. 

Ce este de fapt plagiatul?! Nu există o 
definiţie standard, unitară, a plagiatului, 

există numeroase variante definitorii, însă 
esenţa acestui concept este aceeași: însușirea 
unei lucrări știinţifice, a unui studiu clinic 
sau a unui proiect de cercetare, parţial sau 
integral, ce aparţin altui autor, fără acordul 
sau citarea acestuia, ca fiind creaţie proprie. 

Altfel spus, plagiatul înseamnă preluarea 
sub semnătură proprie a unei lucrări ştiinţifice 
ce aparţine altui autor real şi recunoscut cu 
drepturi de autor, fără acordul acestuia, şi 
prezentată public ca fiind creaţie proprie. 

Autorul de drept sau autorul real, beneficiar 
al drepturilor de autor, este cercetătorul sau 
profesionistul, în cazul domeniului nostru 
de referinţă medicul, care a efectuat şi a 
redactat după idei şi opinii proprii lucrarea sau 
proiectul ştiinţific, sau cel care a rezolvat un 
caz clinic, promovat ca studiu clinic prezentat 
la congrese şi conferinţe şi apoi publicat în 
reviste de specialitate. 

O lucrare ştiinţifică sau un proiect de 
cercetare sunt protejate de drepturile de 
autor, legiferate conform normelor juridice 
în vigoare şi, în consecinţă, plagiatul este 
considerat un “furt intelectual”, conform 
Legii plagiatului din România,1 pentru care 
sunt prevăzute consecinţe importante ca: 
retragerea titlurilor ştiinţifice, sancţiuni scrise, 
pierderea promovărilor, exmatricularea etc. 

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii 
Române,2 plagiatul este definit ca fiind “o 
lucrare însuşită de la altcineva şi prezentată 
drept creaţie personală”, adică un “furt 
literar”. 

Ca atare, prin definiţie şi scop, plagiatul 
este o infracţiune, din punct de vedere 
juridic, literar şi, mai ales, etic şi moral, și este 
pedepsită de lege. 

Termenul de “plagiat” are un istoric 
străvechi, provine lingvistic din latinescul 
“plagium”, care se traduce etimologic prin 
“a vinde altora sclavi furaţi”,3 de către o 
persoană care își însușea deliberat copii sau 
oameni pe care îi folosea ca sclavi, desigur 
fără acordul lor, termen care sugera, din 
timpuri apuse, un furt, şi ceea ce, extrapolând 
în mediul academic, capătă sensul unui furt 
de lucrări ştiinţifice. 

Plagiatul în medicină – 
inacceptabila “povară”! 
Dr. Viorica VIDU
Cercetător științific principal grd III 
Doctor în științe medicale 
Medic primar chirurg 
Institutul Clinic Fundeni, București  
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Această “practică” a fost folosită de-a 
lungul timpului, sub diverse forme, până în 
contemporaneitate. Cu toate că obiectul a fost 
diferit (oameni, sclavi, apoi bolnavi, lucrări 
ştiinţifice, studii de caz, proiecte ştiinţifice), 
scopul a fost acelaşi, de a obţine ceva ilegal, 
abuziv, pe căi ocolite, ceva ce nu poate fi 
obţinut în mod corect, etic şi moral. Totuşi, 
deși această practică există, evităm adesea 
să vorbim despre existenţa ei, convieţuim 
“în complicitate” cu ea şi o purtăm conştient 
de-a lungul generaţiilor, ca o “inacceptabilă 
povară”, ce s-a dovedit a fi dificil de eradicat.

Referitor la plagiat, există opinii pesimiste, 
care exprimă aspectul de globalizare al 
acestuia. Astfel, Jean-Luc Hennig, profesor 
la Universitatea din Cairo și jurnalist la 
“Liberation”, consideră că: “Ceea ce încântă la 
plagiat este caracterul său clandestin. Această 
dorinţă de umbră este, cu siguranţă, resortul 
intim al plagiatului. Evident toată lumea 
plagiază sau a plagiat, mai devreme sau mai 
târziu. Plagiatul este cel mai răspândit lucru 
din lume”.4

Plagiatul are mai multe variante 
recunoscute în literatura medicală, însă cea 
clasică, poate cea mai întâlnită, este forma 
de plagiat cunoscută şi sub denumirea de 
“copy-paste”, folosind termeni din tehnologia 
informaţională (Figura 1A şi 1B), în care un 
articol este copiat în întregime, fără citarea 
sau acordul (variantă de neacceptat) autorului 
real.

Colin Neville,5 profesor la Universitatea 
Bradford, Marea Britanie, descrie 
următoarele variante de plagiat:

- articol copiat în totalitate, cu autorul real 
citat corect;

- autorii citaţi corect, dar articol copiat 
parţial;

- redactarea după cadrul (ideea de bază) a 
altui articol, fără acordul sau citarea autorilor 
reali; 

- rezumat cu ideile originale ale autorului, 
dar autorul real nu este citat. 

Conform opiniei lui C. Neville,5 un 
comentariu redactat cu cuvinte proprii, în 
manieră originală, despre un articol sau 
despre o parte dintr-un articol, cu acordul sau 
cu citarea autorilor, nu se consideră plagiat. 

Alte variante de plagiat menţionate 
în mediul academic sunt: autoplagiatul, 
caracterizat prin faptul că un autor publică 
propriul articol cu titluri diferite, dar cu text 
identic, de mai multe ori, şi multiplicarea sau 
publicarea simultană la mai multe reviste a 
aceluiaşi articol.

Referitor la autoplagiat trebuie menţionat 
că există cercetători care lucrează la un 
singur subiect de interes major mai mult 
timp, poate întreaga lor carieră, şi, în această 
situaţie, publicarea unor articole seriate, în 
continuare,6,7 cu capitole diferite, pe același 
subiect, semnate de acelaşi autor, nu se 
consideră autoplagiat.

De asemenea, pentru a evita multiplicarea 
sau republicarea, este recomandabil să se 
aştepte decizia comitetului editorial al revistei 
respective referitoare la calitatea ştiinţifică a 
articolului propus, şi abia apoi retrimiterea la 
o altă publicaţie.

O altă formă de plagiat este parafrazarea,
ce constă în schimbarea ordinii unor cuvinte 
sau idei, păstrând același context, fără 
acordul autorului sau necitând autorul real.
Dacă citarea sursei este menţionată în text și 
cuvintele autorului sunt citate corect, atunci 
parafrazarea poate fi acceptată. 

Forme de plagiat academic sunt 
considerate și variantele: “autorul fantomă”,

Figura 1 (A, B). 
Reprezentarea grafi că a 
plagiatului

Figura 2: Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie 
“Carol Davila” din București (arhivă personală)

Figura 3: Sala de lectură cu inscripția “Thoma Ionescu” a Universităţii de Medicină și 
Farmacie “Carol Davila” din București (arhivă personală)
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când o persoană scrie un articol pentru 
altcineva, de cele mai multe ori pentru un 
coleg, dar nu se regăsește menţionat ca autor, 
“autorul onorific”, când o personalitate este 
trecută pe lista autorilor datorită reputaţiei, 
şi “autorul cadou”, ce reprezintă persoana 
menţionată ca autor, în schimbul unor 
favoruri făcute cândva, precum și contractul 
fals şi falsificarea de date.8 

În cercetarea din medicina contemporană 
şi în practica medicală, sunt considerate 
plagiat următoarele situaţii: 

- furtul de idei sau de opinii referitor la 
terapii sau cazuri particulare menite a fi 
raportate; 

- comunicarea la conferinţe şi congrese a 
cazuisticii altui medic, fără acordul acestuia; 

- însuşirea rezultatelor unor tehnici 
inovative, brevete de invenţie şi studii clinice 
sau experimentale ce aparţin altui cercetător, 
fără acordul acestuia; 

- însuşirea în manieră “copy-paste” sau 
parţial a unei teze de licenţă sau de doctorat 
ce aparţine altui autor, fără citarea sursei sau 
cu citarea vagă a acesteia. 

De asemenea, se consideră plagiat 
însuşirea parţială sau totală a unui proiect 
de cercetare sau a rezultatelor pozitive ale 
unui experiment terapeutic, ce aparţin 
altui cercetător, de obicei o personalitate 
recunoscută în domeniu, sau redactarea 
unui proiect de cercetare după ideile şi planul 
imaginat de altcineva şi prezentate public ca 
fiind creaţii proprii. 

Plagiat se consideră şi susţinerea cursurilor 
sau conferinţelor în mediul universitar sau 
academic concepute de către un alt cercetător, 
ca urmare a experienţei profesionale a 
acestuia, prezentate ca experienţe proprii, 
fără menţionarea autorului real. 

Însă cele mai întâlnite variante de plagiat 
din cercetarea medicală sunt furtul de idei în 
realizarea proiectelor de cercetare, folosirea 
cazuisticii altui medic fără acordul acestuia şi 
plagierea în manieră “copy-paste” a articolelor, 
a lucrărilor de licenţă sau a tezelor de doctorat. 

Consecinţele?! A fi depistat ca plagiator 
înseamnă a fi discreditat în faţa colegilor 
medici, a profesorilor şi a pacienţilor, 
cu pierderea credibilităţii personale, 
marginalizarea profesională şi, nu în ultimul 
rând, un grav handicap moral ce va marca 
prezentul şi viitorul acelui cercetător, cu 
toate că trecutul său profesional ar putea fi 
reprezentativ. 

Dar cum se poate combate plagiatul?! E 
o întrebare firească, ce îşi are răspunsul în 

pregătirea profesională solidă, începând din 
anii facultăţii, prin participarea la cursuri, 
fără absenteism, studiu individual într-un 
timp considerabil, petrecut în biblioteca 
Universităţii de Medicină “Carol Davila” 
din Bucureşti (Figura 2), care este “deschisă 
cititorilor din 1907” (după cum este scris pe 
inscripţia memorială de la intrare) de către 
ilustrul profesor şi academician Thoma 
Ionescu (Figura 3), ca îndemn la studiu peste 
ani pentru generaţii de studenţi. 

De dată recentă, introducerea 
“Metodologiei cercetării” ca disciplină 
de studiu în programa universităţilor de 
medicină reprezintă un beneficiu major în 
formarea tinerilor medici pentru o carieră 
de cercetător şi pentru a-i învăţa să se 
exprime corect şi ştiinţific în lucrări scrise, în 
proiecte de cercetare sau oral, în conferinţe 
şi congrese, pentru ca în final să devină 
profesionişti oneşti, respectabili prin valoare 
incontestabilă. 

A şti să te exprimi corect ştiinţific în 
scris sau oral înseamnă a fi un profesionist 
desăvârşit, care nu va plagia niciodată, dar 
care poate fi plagiat. 

Astfel, pentru a combate plagiatul este 
recomandabil şi onest ca cercetătorii să 
raporteze în literatura de specialitate sau la 
congrese şi conferinţe propriile cazuri clinice 

Figura 4 (A , B): Prezentarea cazuisticii 
personale la conferinţe naţionale de 
specialitate, 2011 (arhivă personală)

Figura 5. Aspect de la Simpozionul “Tumorile neuroendocrine în opinia chirurgului”, 
București, 2008, Coordonator știinţific: dr. Vidu Viorica (arhivă personală)
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(Figura 4:A şi B) şi propriile cercetări, şi este 
de evitat prezentarea globală a cazuisticii unor 
clinici, situaţie ce impune acordul medicilor 
curanţi ai tuturor pacienţilor, ceea ce nu 
se realizează întotdeauna, recurgându-se 
astfel la plagiat. Perfecţionarea profesională 
continuă prin dobândirea informaţiilor 
noi prin participare directă, din surse de 
informare acreditate: congrese, conferinţe, 
simpozioane (Figura 5), reviste de specialitate, 
cursuri postuniversitare sau supraspecializări 
şi competenţe, baze de date internaţionale 
(PubMed, Web of Science, Clarivate Analitics, 
ISI Thomson etc.)10 reprezintă o certitudine 
pentru obţinerea unor rezultate profesionale 
superioare, dar mereu perfectibile, onorante 
pentru o carieră de succes care nu este clădită 
pe plagiat, deoarece dezinteresul pentru 
perfecţionare profesională, cultura personală 
superficială şi blamarea conduc totdeauna la 
plagiat. 

O altă modalitate de a combate plagiatul 
se referă la a învăţa modul corect de a redacta 
articole de specialitate, prin participarea 
la cursuri postuniversitare, organizate de 
jurnalişti, cercetători, personalităţi din bordul 
editorial al unor publicaţii internaţionale de 
prestigiu. Asemenea cursuri se desfăşoară în 
universităţi de renume din Statele Unite ale 
Americii, Franţa, Marea Britanie, Canada 
etc.8,10 şi au ca scop pregătirea tinerilor medici, 
studenţi sau masteranzi pentru o activitate 
de redacţie şi pentru a se exprima corect şi 
ştiinţific în scris, întrucât există o cultură a 
informaţiei, considerându-se că ceea ce se 
concepe bine, se enunţă clar”.9 

Conceptul de “cultură a informaţiei” a 
fost definit de American Library Association 
din SUA în 1989, considerându-se că “pentru 
a avea o cultură a informaţiei, o persoană 
trebuie să conștientizeze nevoia de informaţie, 
să o poată localiza, evalua și utiliza eficient. 
Indivizii cu o cultură a informaţiei sunt cei 
care au învăţat cum să înveţe.11 

Unele universităţi au ghiduri proprii8 şi 
programe electronice pentru depistarea 
plagiatului, care sunt folosite cu succes 
şi de comisii şi foruri superioare afiliate 
Ministerului Învăţământului şi Cercetării. 

Ca opinie personală, consider că plagiatul 
în cercetarea medicală reprezintă esenţa 
nonvalorii, a oportunismului, a lipsei de 
pregătire profesională şi de educaţie morală. 
Moralitatea, capacitatea de autoevaluare 
corectă, o solidă pregătire profesională, 
siguranţa şi precizia în luarea deciziilor 
sunt caracteristici de bază care definesc 

un cercetător cu o personalitate reală, de 
prestigiu, ce va fi un exemplu de urmat pentru 
colectivul de cercetători, pentru medici 
practicieni, studenţi şi alţi colegi. 

Un cercetător trebuie să aibă o conduită 
etică remarcabilă în tot ceea ce comunică 
şi raportează în literatura de specialitate, 
deoarece este promotorul inovaţiilor 
ştiinţifice aşteptate de comunitatea 
profesională, iar studiile sale clinice şi 
proiecte de cercetare cu aplicabilitate în 
practica medicală contribuie la progresul 
medicinii contemporane. 

În acest sens, caracteristicile de bază 
ale unui cercetător trebuie să fie, în opinia 
mea,.onestitatea şi respectul pentru adevăr 
şi implicit respectul pentru viaţă, deoarece 
munca sa are ca scop final protejarea vieţii, a 
naturii, a omenirii în ansamblu. Rezultatele 
unei cercetări clinice sau experimentale sunt 
considerate a fi raportate cu obiectivitate 
şi onestitate atunci când coincid cu scopul 
propus, când sunt descrise in etape logice şi 
în detalii procedurale şi mai ales când sunt 
menţionate şi rezultatele negative, adică 
eşecurile acelei cercetări, în situaţia în care 
rezultatele finale sau de etapă nu coincid cu 
scopul propus. 

Comunicarea eşecurilor sau mai precis 
lipsa unor rezultate propuse a fi îndeplinite 
nu reprezintă o greşeală sau un aspect ce 
trebuie ascuns, acestea trebuie raportate 
pentru a fi evitate, ca model “de neurmat” de 
alţi cercetători, astfel încât vor putea relua 
proiectul de cercetare “fără rezultate” cu altă 
tehnică. 

Astfel, comunicarea rezultatelor cu valoare 
ştiinţifică şi a eşecurilor de etapă, atunci când 
există în practică, sugerează obiectivitate, 
corectitudine exemplară, onestitate şi în 
special originalitate, şi din acest motiv 
eşecurile cercetărilor ce sunt raportate pot 
reprezenta un criteriu de diferenţiere a unei 
lucrări plagiate de una originală, deoarece un 
plagiator nu va reproduce “părţile nereuşite”, 
ci doar succesul, pentru că îşi doreşte “un 
succes rapid”. 

De aceea, un cercetător şi un medic 
cu valoare profesională trebuie să aibă 
o respectabilă măsură a bunului simţ în 
comunicarea orală sau scrisă (în special scrisă) 
a studiilor efectuate, adică să posede o cultură 
a informaţiei, pentru adevăr şi obiectivitate, 
ceea ce definește de fapt esenţa valorii, căci 
numai valorile adevărate rezistă în timp, de 
această dată, ca o “acceptabilă povară” pentru 
generaţiile următoare.  
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Doina Cozman

Suicidologia în România – tradiții și perspective de viitor
1.  După Durkheim, comportamentul autolitic se clasifică în:

A.  Suicidul anomic;
B.  Suicidul altruist;

C.  Suicidul isteric;
D.  Suicidul egoist;
E.  Suicidul melancolic.

Nicolae Hâncu

Viața sub asediul virușilor
2.  Normele de protecție aplicate cumpărării alimentelor sunt:

A.  Plata se face de preferat cu numerar;
B.  Păstrarea distanței de 2 metri față de alți cumpărători;
C.  Igienizarea barelor de la cărucioare/coșuri;
D.  Nu este necesară îndepărtarea mănușilor la ieșirea din 

magazin;
E.  Folosirea mănușilor de unică folosință în manipularea 

alimentelor.

3.  Pentru a asigura necesarul nutrițional, 
se recomandă consumul zilnic de:

A.  Iaurt natural sau chefir cu un conținut  
de grăsime < 5%;

B.  Dulciuri și foietaje;
C.  Produse cerealiere predominant integrale;
D.  Fresh-uri de fructe/legume;
E.  Carne roșie.

Alexandru Burlacu, Mircea Cinteză

Terapii nefarmacologice avansate – soluție intermediară către 
transplantul cardiac sau soluție definitivă de tratament
7.  Este adevărat despre conceptul de “bridge”:

A.  Bridge to transplantation – se menține un dispozitiv 
de SCM până când fracția de ejecție ventriculară se 
recuperează;

B.  Bridge to bridge – folosirea unui dispozitiv de asistare 
cardiacă pentru a transforma un pacient ineligibil pentru 
transplant cardiac în candidat apt de transplant;

C.  Bridge to decision – folosirea dispozitivelor de SCM poate 
îmbunătăți statusul clinic și hemodinamic al pacientului 
în vederea unei decizii ulterioare; 

D.  Bridge to recovery – soluții terapeutice de tranziție după 
folosirea ECMO în șocul cardiogenic;

E.  Bridge to transplantation – utilizarea unor dispozitive de 

SCM pentru a ține în viață un pacient până la găsirea unui 
donator de inimă pentru transplant.

8.  Tipuri de suport circulator mecanic temporare sunt:
A.  ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation);
B.  HeartMate – pompă rotațională cu flux continuu cu 

design axial și suport mecanic de tip pivot pentru elicea 
internă;

C.  Balonul de contrapulsație aortică (IABP);
D.  TandemHeart – pompa rotațională cu design centrifug ce 

necesită puncție transseptală;
E.  Syncardia – dispozitiv de asistare biventriculară, 

implantat chirurgical cu rezecția ambilor ventriculi.

Viorica Vidu

Plagiatul în medicină – inacceptabila “povară”
9.  Forme de plagiat academic sunt:

A.  “autorul dublu”;
B.  parafrazarea;
C.  “autorul onorofic”;
D.  autoplagiatul;
E.  “autorul fantomă”.

10.  Sunt considerate plagiat 
următoarele situații:
A.  însușirea parțială sau totală a 

unui proiect de cercetare sau 

a rezultatelor pozitive ale unui 
experiment terapeutic, ce aparțin 
altui cercetător;

B.  însușirea în maniera “copy-paste” 
sau parțial a unei teze de licență 
sau de doctorat ce aparține altui 
autor, fără citarea sursei sau cu 
citarea vagă a acesteia;

C.  comunicarea la conferințe și 
congrese a cazuisticii altui medic, 
cu acordul acestuia;

D.  însușirea rezultatelor unor tehnici 
inovative, brevete de invenție și 
studii clinice sau experimentale ce 
aparțin altui cercetător, cu acordul 
acestuia;

E.  susținerea cursurilor sau 
conferințelor în mediul universitar 
sau academic concepute de către 
un alt cercetător, ca urmare a 
experienței profesionale a acestuia, 
prezentate ca experiențe proprii.

Afilon Jompan

Factorii de risc în practica asistenței medicale primare
4.  Factori de risc 

modificabili sunt:
A.  Rezistența organismului;
B.  Vârsta;
C.  Factori genetici;
D.  Profesia;
E.  Alimentația.

5.  Factorii de mediu includ:
A.  Solul comunității;
B.  Apa și aerul;
C.  Ingestia unor 

medicamente;
D.  Locuința;
E.  Profesia.

6.  Despre depistarea factorilor de risc este adevărat că:
A.  Rezultatele depistării nu pot fi prelucrate statistic;
B.  Include depistarea în masă;
C.  Acțiunile de prevenție primară sunt atribuite 

medicului epidemiolog;
D.  Include depistarea selectivă;
E.  Rezultatele depistării vor fi comunicate și pacienților.
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