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În acești zece ani de Medica Academica, 
am scris de mai multe ori despre 
normalitate, ca ideal de atins, încercând să 
îmbunătăţim, să perfecţionăm, să ajutăm, 
să promovăm bune practici în sistemul de 
sănătate și să le sancţionăm pe cele rele. 

Nu știam atunci că însăși normalitatea, 
așa cum era și cum o știam, va fi 
pusă cândva sub semnul întrebării, 
pornind de la gesturile simple de 
a ieși din casă și de a respira. 

Am încercat mereu să susţinem, să 
construim, pentru că a da cu noroi, 
cu pietre, a dărâma e foarte ușor. A-ţi 
asuma o construcţie e însă foarte greu, 
inclusiv cea a construirii încrederii, de 
care avem nevoie pentru a merge zilnic 
la muncă și a da ochi cu pacienţii. 

Cum e să vezi acum că cei pe care i-ai 
blamat, la nivel de sistem și de multe ori și 
la nivel individual, sunt trimiși la război 
cu mâinile goale, fără arme, în prima 
linie?! Că tinerii pe care i-ai instruit și 
i-ai încurajat să plece nu sunt aici să își 

ajute părinţii, ci ţin alţi bunici de mână 
în toate zările?! Că stai la mâna unor 
contracte internaţionale, atunci când 
propria ta industrie care poate fabrica 
dezinfectanţi, măști și combinezoane, 
care dă de lucru conaţionalilor tăi, 
aflată la mai puţin de 100 km, a fost 
dată de pământ și tăiată în bucăţi?! 

Încercând să mă gândesc la ascensiunea pe 
care o avem în faţă, cu prăpăstii în stânga 
și-n dreapta, care ne așteaptă la fiecare pas 
greșit, mi-am aduc aminte de titlul acestui 
film celebru, senin, cu Barbra Steissand 
și Robert Redford, tradus la noi “Cei 
mai frumoși ani”, dar a cărui traducere 
mai apropiată ar fi “Așa cum eram”. 

Era normalitatea, așa cum o știam, pe 
care am apreciat-o atunci mult prea 
puţin, și pe care acum doar sperăm să o 
regăsim. Cel mai probabil o să fie o alta. 

Să fie bine!  

Delia Budurcă
redactor șef
delia.budurca@tarus.eu

The way we were
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Primul transplant hepatic realizat în privat, la Sanador
Primul transplant hepatic realizat într-un spital 
privat din România a fost făcut pe 22 februarie 
2020 la Spitalul Clinic Sanador, de o echipă 
medicală sub îndrumarea Prof. Irinel Popescu, 
șef al Centrului de Excelenţă în Boli Hepatice 
Sanador. 
Pacientul a fost un bărbat de 53 de ani, cu o 
patologie complicată – ciroză cu hepatocarcinom 
și tromboză totală de venă portă. El a primit 
70% din ficatul fiului său în vârstă de 24 de 
ani. Cele trei intervenţii chirurgicale distincte 
– prelevarea de la donator, eliminarea ficatului 
bolnav și grefa la primitor – au durat nouă ore. 
Operaţiile au avut loc în două săli de operaţie 
cu suprapresiune, dotate la nivelul celor mai 
moderne standarde la nivel mondial. Ambii 
pacienţi au răspuns foarte bine programului 
post-operator de monitorizare, încadrându-se 
în toţi parametrii normali, urmând să revină 
la spital pentru controale de rutină. 
“Primul transplant hepatic în sistem privat este 
de la un donator în viaţă. Asta arată din start că 
nu a competiţionat în niciun fel cu spitalul public, 
pentru că dacă era vorba de un transplant de 
la donator în moarte cerebrală, atunci alocarea 
acestui donator către un spital privat nu se pu-
tea face decât dacă sistemul public era depășit 
sau dacă spitalul privat era inclus în sistemul 
naţional. Transplantul de la donator viu este 
un transplant complicat, chiar mai complicat 
decât cel de la donator în moarte cerebrală”, 
spune Prof. Irinel Popescu.  
La nivel mondial, cea mai mare experienţă pen-
tru transplantul de la donator în viaţă se află 
concentrată în Japonia, Coreea de sud și, mai 
aproape de noi, în Turcia, unde chiar unii dintre 
pacienţii români s-au transplantat, la preţuri 
mai mari decât ar putea-o face în România. 
Operaţia de transplant a fost coordonată de Conf. 
Dr. Vladislav Brașoveanu, medic primar Chirurgie 
Generală, iat din echipă au făcut parte Dr. Dragoș 
Zamfirescu, medic primar Chirurgie Plastică, 
Estetică și Microchirurgie Reconstructivă, Dr. 
Dragoș Romanescu, medic primar Chirurgie 
Generală, Dr. Andrei Cristea, medic primar ATI, 
Dr. Bogdan Grigorescu, medic primar ATI, Dr. 
Gabriela Smira, medic primar Gastroenterologie, 
Dr. Ionuţ Duduș, medic specialist Chirurgie 
Generală, Asist. Univ. Dr. Ionuţ Barbu, medic 
specialist Chirurgie Generală, Dr. Mihail Pautov, 
medic specialist Chirurgie Generală, Dr. Raluca 
Berheci, medic specialist Chirurgie Plastică, 
Estetică și Microchirurgie Reconstructivă și Dr. 
Alina Mîtcan, medic specialist Chirurgie Plastică, 

Estetică și Microchirurgie Reconstructivă. 
Este de menţionat că toate costurile au fost 
suportate de SANADOR, întreaga acţiune fă-
cându-se PRO BONO. 
Referitor la discuţia sistem de sănătate privat 
versus public, Prof. Irinel Popescu spune că 
această diviziune este artificială: “Realitatea 
e că trebuie să treacă prin aceleași filtre, prin 
aceleași norme de acreditare. Până la urmă, 
ambele sunt în slujba pacientului, iar sectorul 
privat a preluat presiunea și unele domenii din 
sectorul public și chiar le-a dezvoltat”. 
Furnizorul de servicii de sănătate Sanador este 
o companie cu capital integral românesc cu o 
expertiză de peste 19 ani pe piaţa serviciilor 
medicale private din România, care deţine în 
prezent o reţea de clinici, laboratoare, cel mai 
mare spital clinic privat (cu compartiment de 
primiri urgenţe adulţi și copii, flotă proprie 
de ambulanţe, 18 linii de gardă permanente), 
precum și cel mai mare Centru Oncologic din 
sectorul medical privat. Aici au loc zilnic, chiar 
și în aceste vremuri grele, sute de acte medicale 
de bună calitate. 
Spitalul Clinic Sanador, inaugurat în 2011, are 
o suprafaţă de 23.000 mp, 416 paturi și zece 
săli de operaţie ultramoderne, fiecare dotată cu 
centrală proprie de tratare a aerului, una dintre 
cele mai performante secţii de terapie intensivă 
(adulţi și copii), radiologie imagistică medicală 
de top. Sanador are în prezent peste 1600 de 
angajaţi și peste 1500 de medici colaboratori. 
(Delia Budurcă) 





P
Răspândirea globală a infecției cu SARS-CoV-2  (severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2) este pe cale să cauzeze o recesiune mondială în condițiile prăbușirii 
cotațiilor la bursă, a restricțiilor de transport și călătorii, precum și a măsurilor menite 
să limiteze răspândirea contaminării la nivelul populației (închiderea barurilor, 
restaurantelor, recomandarea desfășurării activităților profesionale de acasă și limitarea 
deplasării în orașe).

Până în prezent, în întreaga lume, 25.000 
de persoane au decedat din cauza infectă-
rii cu acest virus care pare să se fi răspân-
dit la oameni de la lilieci, prin pangolin (un 
mamifer specie protejată, dar vânat în Asia 
și Africa pentru solzii și carnea sa). Epide-
mia a început în China, din piaţa de fructe 
de mare a orașului Wuhan și a afectat până 
acum peste 540.000 de oameni. 

În România, primul caz a apărut pe 26 
februarie, la un tânăr de 25 de ani din Gorj, 
care intrase în contact cu un italian bolnav 
și care a fost declarat vindecat pe 29 februa-
rie. De atunci, numărul cazurilor diagnos-
ticate a crescut progresiv până la 1029 de 
cazuri diagnosticate pe 26 martie, dintre 
care 94 au fost declarate vindecate. Până la 
26 martie, au fost înregistrate 24 de decese 
pe teritoriul României și alte opt ale unor 
cetăţeni români în afara ţării. 

România: virus de import
În România, iniţial au fost confirmate nu-
mai cazuri de import din Italia la persoane-
le venite din această ţară sau care au avut 
contact cu o persoană din această ţară. O 

sursă importantă a infecţiei în România 
sunt persoanele venite din străinătate care 
nu s-au autoizolat la domiciliu sau care au 
minţit că nu au fost într-o zonă afectată de 
infecţia Covid-19. Ministrul Sănătăţii în 
funcţie la acel moment, Victor Costache, a 
afirmat că din cele 277 de cazuri confirmate 
până pe 19 martie, peste 80% au fost cazuri 
de import și ceilalţi au fost contacţi ai cazu-
rilor de import. 

Încercând să gestioneze epidemia, Ro-
mânia a limitat, print-o ordonanţă milita-
ră, începând cu 23 martie, deplasarea per-
soanelor pe domeniul public la grupuri de 
cel mult trei persoane care nu au același 
domiciliu și au fost emise restricţii privind 
circulaţia. De asemenea, a fost suspendată 
activitatea în cabinetele de medicină denta-
ră, precum și în mall-uri, cu excepţia vân-
zării produselor alimentare, veterinare sau 
farmaceutice și a serviciilor de curăţătorie.

Anterior, de pe 17 martie, fusese sus-
pendată activitatea de servire și consum în 
restaurante, hoteluri, cafenele și localuri 
publice, însă activitatea acestora a fost per-
misă doar pentru livrare la domiciliu sau 
alte activităţi, care nu presupun clienţi într-o 
incintă. De asemenea, au fost închise sălile 
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de fitness și saloanele de înfrumuseţare. Au 
fost suspendate toate activităţile culturale, 
știinţifice, religioase, sportive, balneare, 
de îngrijire personală realizate în spaţii în-
chise. A fost interzisă desfășurarea oricărui 
eveniment care presupune participarea a 
peste 100  de persoane în spaţii închise.

Matei Balș, Colentina, 
Maternitatea Bucur 
tratează pacienții 
din București
După depășirea numărului de o sută de 
cazuri, pe 16 martie, România a trecut la 
scenariul al treilea, fiind instituită starea 
de urgenţă. Acesta, valabil până la 2.000 
de cazuri, presupune prioritizarea cazu-
rilor din epidemie și amânarea celor care 
nu sunt urgenţe medicale. Toate spitalele 
de boli infecţioase nu mai tratează decât 
pentru Covid-19, bolnavii cu alte afecţiuni 
fiind transferaţi către alte centre medicale. 
Sunt mărite spaţiile pentru tratarea bolna-
vilor și sunt aduși medici suplimentari. De 
pe 15 martie, toate persoanele care au venit 
în România din ţări unde au fost confirmate 
cel puţin 500 de cazuri de infecţie cu SARS-
CoV-2 au fost obligate să se izoleze timp de 
14 zile. 

Spitalul Clinic Colentina din Capitală 
a fost desemnat ca unitate medicală unde 
sunt tratate infecţiile cu noul coronavirus, 
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în România - 26,03,2020



iar toţi pacienţii din această unitate medi-
cală au fost externaţi sau transferaţi în alte 
unităţi. Spitalul Colentina și Institutul de 
Boli Infecţioase ”Matei Balș” au împreună o 
capacitate de peste 1.000 de locuri pentru 
pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2.

Maternitatea Bucur din cadrul Spitalului 
Clinic de Urgenţă Sf. Ioan a preluat eventua-
lele cazuri ale femeilor gravide infectate cu 
noul coronavirus, urmând să fie exclusă din 
circuitul obișnuit.

În București a fost înregistrat cel mai 
mare număr de cazuri, ca pondere, din ţară.  

Primele decese 
în România
Pe 22 martie, au fost înregistrate primele 
trei decese pe teritoriul României, numărul 
crescând progresiv în doar câteva zile până 
la un total de 24 de decese pe 26 martie. 
În plus, unele dintre decese au survenit la 
pacienţi pentru care nu s-a putut stabili un 
context epidemiologic. Printre primele ca-
zuri de acest tip au fost la Suceava, judeţul 
care a devenit un focar de COVID-19, cu 
numărul cel mai mare din ţară de angajaţi 
medicali depistaţi cu coronavirus. Pe 26 
martie, 53 de cadre medicale și personal 
auxiliar erau confirmate cu COVID-19: 70 
de medici, 50 de asistente, 15 infirmiere, 
o îngrijitoare și 17 persoane din personalul 
auxiliar. Dintre aceștia, cei mai mulţi sunt 
la Suceava (90), la București (36) și la Hu-
nedoara (12). 

Dosare penale pentru 
zădărnicirea combaterii bolilor
Au fost deschise mai multe dosare penale 
pentru zădărnicirea combaterii bolilor, în 
care sunt vizate persoanele care nu au stat în 
autoizolare la domiciliu 14 zile și cele care nu 
au comunicat că au venit din zonele afectate 
sau nu au comunicat că au avut contact cu o 
persoană testată pozitiv pentru coronavirus. 
Printre acestea se numără și parlamentarul 
Vergil Chiţac și ofiţerul MAI în retragere in-
ternat la spitalul Dimitrie Gerota. 
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Contact apropiat
SARS-CoV-2 este transmis de la persoană la persoană printr-un contact apropiat cu un 
individ infectat, simptomatic, în principal prin picături respiratorii și contact direct/
indirect cu secreții. 
Autoritățile au defi nit contactul apropiat ca: 
- Persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;
- Persoana care a avut contact fi zic direct cu un caz de COVID-19 (ex.strângere de mână 
neurmată de igiena mâinilor);
- Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de 
COVID-19 (ex.în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);
- Persoana care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică 
de 2 m și pe o durata de peste 15 minute;
- Persoana care s-a afl at în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sala de ședințe, sala 
de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o 
distanță mai mică de 2 m;
- Persoana din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă 
îngrjire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de 
laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul 
corect al echipamentului de protecție.



Până pe 26 martie au fost înregistra-
te 183 de dosare penale, sub aspectul 
săvârșirii infracţiunii de zădărnicirea com-
baterii bolilor, iar Poliţia și Jandarmeria au 
aplicat 1.883 de sancţiuni contravenţionale 
pentru nerespectarea măsurilor de izolare/
carantină. De asemenea, la formalităţile de 
intrare în ţară, Poliţia de Frontieră a întoc-
mit 4 dosare penale, sub aspectul săvârșirii 
infracţiunii de fals în declaraţii.

Vaccinul, peste 12-18 luni. 
Cercetătorii români, în prima linie
În cele trei luni de când noul coronavirus a 
început să se răspândească, China, Europa 
și Statele Unite au început să lucreze la un 
vaccin și peste 20 de variante sunt în studiu. 
Demersul, care la început a fost o chestiune 
de recunoaștere știinţifică, s-a transformat 
într-o chestiune de siguranţă naţională. 

România lucrează la propria variantă, 
prin intermediul cercetătorilor de la cen-
trul de terapii personalizate pentru cancer 
OncoGen din Timișoara. Vaccinul se află în 
acest moment în faza de testare în laborator. 
Potrivit prof. dr. Virgil Păunescu, directorul 
OncoGen, în aproximativ două luni ar tre-
bui să înceapă testarea pe voluntari - ceea 
ce reprezintă prima fază a experimentului, 
apoi faza a doua – testarea pe un număr mai 
mare de persoane, urmând ca ultima fază 
să reprezinte “faza largă”, respectiv disponi-
bilitatea vaccinului pentru un număr mare 
de persoane, “undeva în toamnă”. 

“Undeva în luna ianuarie, când am vă-
zut ce se întâmplă în China, noi lucram la 
o tehnologie care se numește vaccinare per-
sonalizată în cancer și aceasta este un pic di-
ferită de vaccinurile clasice. Am lăsat-o un 
pic deoparte când am văzut ce se întâmplă 
în China și am început testele în raport cu 
acest virus, mai ales că structura lui a fost 
publicată pe internet de cercetătorii chinezi 
și apoi de cei americani. Noi am extrapolat 
o cercetare din cancer la vaccinarea împo-
triva virusului și am dezvoltat un concept 
cu consecinţe mai largi. E un vaccin flexibil 
care se poate adapta în cazul în care vacci-
nul se modifică genetic. Dacă îmi cereţi un 
pronostic, eu zic că 90% avem vaccinul”, a 
afirmat prof. Păunescu.

“Într-o lună de zile, dacă avem rezulta-
tele pozitive pe care le scontăm, fie statul 
român ne ajută, fie apelăm la statul chinez 
sau la statul american, să-l producă ei”, a 
completat directorul OncoGen. 

În luna decembrie 2019, în cadrul Galei
de Excelenţă Medica Academica 100, 
Prof. Virgil Păunescu a fost recompensat 
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9% dintre cei contaminați 
s-au vindecat
Încă de la începutul epidemiei de coronavirus, în România s-au înregistrat vindecări, 
pacienții fi ind externați. La 26 martie, dintre cele 1029 de persoane confi rmate pozitiv, 
94 au fost declarate vindecate și externate, ceea ce înseamnă 9%.



cu un Premiu de excelenţă pentru activita-
tea sa de cercetare. 

Încă de la începutul crizei, președintele 
SUA, Donald Trump, a discutat cu repre-
zentanţii mai multor companii farmace-
utice pentru a se asigura că vaccinul este 
produs în ţara sa, astfel încât să aibă con-
trol asupra stocurilor. Oficiali din guvernul 
german au afirmat că Trump a încercat să 
convingă o companie germană, CureVac, să 
își desfășoare cercetarea și producţia (dacă 
se ajunge în stadiul respectiv), în SUA, po-
trivit The New York Times. Ca urmare a 
acestui incident, Comisia Europeană a ofe-
rit 85 de milioane de dolari companiei care 
se bucura deja de susţinere din partea unui 
consorţiu European de firme. “Faptul că 
alte ţări au încercat să cumpere compania 
arată că aceasta este în avangarda cercetă-
rii. Este o companie europeană și am vrut 
să o păstrăm în Europa. Era important să 
îi oferim finanţarea de care avea nevoie și 
asta am și făcut”, a afirmat Ursula von der 
Leyen, președintele Comisiei Europene. 

În aceeași zi, o companie chinezească 
a oferit 133,3 milioane de dolari pentru 
acţiuni la o altă firmă germană care încear-
că să producă vaccinul – BioNTech. Deși 
medicamente antivirale sunt deja testate pe 
pacienţi care sunt foarte bolnavi, vaccinul 
va putea fi disponibil, totuși, abia peste 12-
18 luni, din motive de siguranţă. Cinci din-
tre cele mai mari companii farmaceutice au 
afirmat că lucrează la creșterea capacităţii 
de producţie. 

În China, o mie de oameni de știinţă lu-
crează la crearea vaccinului și sunt recrutaţi 

voluntari pentru testele clinice. Dacă va 
reuși să dezvolte vaccinul, ţara ar putea 
face înţelegeri cu statele mai sărace sau mai 
puţin dezvoltate care nu ar putea avea altfel 
acces la un vaccin. Deja China își folosește 
avantajul geopolitic, ajutând state care al-
tfel ar fi așteptat susţinere de la Europa sau 
Statele Unite – a trimis kituri de diagnostic 
în Filipine, un aliat al SUA, și a ajutat Serbia 
cu materiale medicale, ţară care a afirmat 
că a fost ignorată de UE.

Alături de demersurile oficiale, statele 
europene (Grecia, Franţa, Bulgaria, Slo-
venia) au primit ajutor și prin companii 
chineze private. Alibaba Group Holding, 
aparţinând miliardarului Jack Ma, a expe-
diat cu aeronavele proprii materiale medi-
cale în Spania, dar și în Belgia și Ucraina. 

Medicamente antivirale
În prezent, specialiștii testează medicamen-
te antivirale pentru a stabili eficienţa împo-
triva COVID-19. Cercetările ar putea fi mai 
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25 de milioane de șomeri, la nivel 
mondial
Pandemia de coronavirus ar putea duce la dispariţia a până la 25 de milioane de locuri 
de muncă la nivel mondial, dacă guvernele nu intervin rapid, a estimat Organizaţia 
Internaţională a Muncii (ILO). 
Guvernul român va asigura plata șomajului tehnic pentru angajații companiilor care își 
închid activitatea, însă nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. ILO prognozează 
că numărul global de șomeri ar urma să crească cu o cifră cuprinsă între 5,3 milioane 
și 24,7 milioane. În comparaţie, criza fi nanciară globală din 2008-2009 a generat 
22 milioane de șomeri.
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rapide, având în vedere că medicamentele 
sunt sigure pentru uz uman.  

Remdesivir, produs de Gilead, un antivi-
ral împotriva Ebola, este în etapa cea mai 
avansată de cercetare, fiind testat în cinci 
studii clinice și administrat și pacienţilor 
aflaţi în stare foarte gravă. Primele rezulta-
te vor fi disponibile în cursul lunii aprilie.

Specialiștii au sperat că o combinaţie de 
medicamente împotriva HIV (Kaletra; lopi-
navir și ritonavir) ar putea fi eficiente, dar 
rezultatele au fost dezamăgitoare la pacienţii 
grav afectaţi. Cercetătorii au sugerat că mai 
multe studii ar putea determina în ce măsu-
ră medicamentele ar putea fi eficiente dacă 
sunt administrate într-un stadiu precoce al 
bolii sau în combinaţie cu alte medicamente. 

Un alt medicament care a atras atenţia 
specialiștilor este clorochina, un tratament 
ieftin împotriva malariei. Testele în labo-
rator au arătat că poate omorî virusul, dar 
încă se așteaptă rezultatele după adminis-
trarea la pacienţi.

Europa, noul epicentru
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a sublini-
at că Europa este acum epicentrul epidemiei 
și a solicitat guvernelor să ia măsuri asemă-
nătoare celor din China și Coreea de Sud. 

Pe 26 martie, Italia avea cel mai mare 
număr de cazuri (80.589), aproape la fel 
de mare ca în China, iar virusul făcuse deja 
mai multe victime decât în China.

Majoritatea deceselor s-au produs în re-
giunea Lombardia, iar capacitatea spitalelor 
este depășită; medicii și asistentele medica-
le aflaţi la pensie au fost solicitaţi să își reia 
activitatea. Pe 22 martie, Italia a anunţat 
un nou record al numărului de decese în 24 
de ore, deși autorităţile italiene au impus 
restricţii severe: aproape toate magazinele, 
barurile, restaurantele, cafenelele, saloane-
le de înfrumuseţare, sălile de fitness au fost 
închise, iar oamenilor li s-a spus să stea aca-
să. Începând cu 19 martie, Italia a raportat 
câte 5.000 de noi cazuri zilnic. 

Spania este acum a patra cea mai afecta-
tă naţiune din lume și cea de-a doua cea mai 
afectată din Europa. Guvernul spaniol a im-
pus o carantină cvasitotală; în plus, execu-
tivul a preluat controlul tuturor resurselor 
sanitare din ţară și este “autoritatea compe-
tentă” în întreaga Spanie. Libertatea de miș-
care în întreaga ţară a fost restricţionată, cu 
excepţia motivelor excepţionale, școlile au 
fost închise, precum și centrele comerciale 
neesenţiale, centrele sportive și culturale. 
Guvernul de la Madrid a luat totodată mă-
suri pentru garantarea aprovizionării cu 
alimente și produse esenţiale, furnizarea de 
electricitate, precum și transportul de măr-
furi, mai ales cel necesar pentru aprovizio-
narea populaţiei.

Franţa a transmis cetăţenilor să rămâ-
nă acasă și a închis școlile, cafenelele și 
magazinele cu produse non-esenţiale. De 
asemenea, și-a închis frontierele terestre și 
restricţiile vor rămâne în vigoare pentru cel 
puţin 15 zile. Cetăţenii care se deplasează 
vor deţine un formular în care se specifică 
motivele deplasării, iar cei care nu respectă 
măsurile vor primi amenzi. Circa 100.000 
de soldaţi și jandarmi vor face verificări. 
Președintele Macron a asigurat mediul de 
afaceri că nicio companie, indiferent de mă-
rimea sa, nu va fi expusă riscului de colaps. 

În Germania, cancelarul Angela Merkel 
a interzis slujbele religioase și a transmis 
populaţiei să își anuleze planurile de călă-
torie în interiorul și în afara ţării, subliniind 
că, în absenţa unui vaccin sau tratament, 
propriul comportament este cel mai eficient 
antidot. Școlile, cluburile, barurile, localurile 
de petrecere a timpului liber, grădinile zoolo-
gice, locurile de joacă au fost închise. Restau-
rantele livrează doar la domiciliu. Întâlnirile 
esenţiale și examenele se vor putea desfășura, 
iar oamenii vor putea ieși pentru a lua aer și 
face sport, atâta timp cât păstrează distanţa 
de 1,5 metri unul faţă de celălalt. 

Benefi ciarul epidemiei: Planeta
Pandemia de coronavirus ar putea să aibă ca benefi ciar mediul înconjurător. 
Ministerul Român al Mediului spune că, de la începutul perioadei de închidere 
a școlilor și recomandare a izolării la domiciliu, concentraţiile tuturor poluanţilor 
monitorizaţi în București s-au situat mult sub valorile limită, ba chiar asemănătoare 
cu cele înregistrate de stația de monitorizare de la Fundata, județul Brașov, sau de la 
Semenic, județul Caraș-Severin, ambele amplasate “în vârf de munte”. Astfel de valori 
nu s-au înregistrat niciodată într-o zi lucrătoare de luni, de când a fost pusă în funcțiune 
Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

Susținere pentru Republica Moldova
Autoritățile române au dat curs solicitării adresate pe canale diplomatice de către 
Republica Moldova privind autorizarea livrării unor medicamente care pot fi  
achiziționate din România pentru asigurarea cu necesarul medicamentos a instituțiilor 
sanitare publice din țara vecină. Această decizie a fost luată în contextul în care exportul 
de medicamente din România a fost sistat pe o perioadă de șase luni.

propriul comportament este cel mai eficient 

Susținere pentru Republica Moldova
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Unul dintre cei mai reputaţi epidemiologi din România, Conf. Geza Molnar, fost secretar de stat 
în Ministerul Sănătății, explică convieţuirea omului cu microorganismele și cu natura, în general, 
dar și de unde vine Covid-19, de ce a izbucnit acum, și mai ales după ce scenarii posibile poate 
evolua pandemia pe care o trăim la acest moment. Estimările pentru România sunt pentru două 
vârfuri, unul la începutul lui aprilie, un al doilea la sfârșitul lui aprilie - începutul lui mai. 
Omul a forțat limitele naturii, a restrâns arealul unor animale, iar “domesticirea” aduce mai 
aproape de om și microorganismele lor, dar cu efecte neștiute și nebănuite pentru om. Cel puțin 
alte 20-30 de microorganisme se pregătesc să facă saltul spre lumea umană, spune Conf. Geza 
Molnar. Poate într-un an, poate în zece. Întrebarea nu e “dacă”, ci “când”. 

De unde a apărut acest nou tip de coronavirus? 
Și de ce acum?
În relaţia umanităţii cu lumea din jur și în pri-
mul rând cu lumea animală – în primul rând 
vertebrate – există tot timpul un schimb de mi-
croorganisme. De vreo 20 de ani tot apar alte 
microorganisme. Este și din vina noastră, pentru 
că barierele sau zona de contact între umanita-
te și lumea animală a devenit tot mai restrânsă, 
mai apropiată. Putem să discutăm de ecologie, 
de defrișările cu care deranjăm lumea anima-
lă... Dacă ne referim la coronavirusuri, a existat 
o epidemie cu peste 8.000 de cazuri, SARS, în 
2002-2003, pentru care, cu mare probabilitate, a 
fost identificată ca sursă animală liliecii. În 2012 
a apărut tot un coronavirus, MERS, care a plecat 
din Arabia Saudită, și aici s-a dovedit cu certitu-
dine că rezervorul animal natural sunt liliecii. 
Cercetările continuă și la Covid-19, dar cu mare 
probabilitate tot liliecii sunt rezervorul natural. 

De ce acum? Pentru că acum s-a ajuns ca în 
cazul acestui virus – al anumitor populaţii de 
lilieci, pentru că sunt vreo 18 specii diferite – 
există undeva o încercare de trecere a unor mi-
croorganisme – nu numai virusuri, ci și alte mi-
croorganisme – din lumea animală spre lumea 
umană. De obicei, există și o gazdă intermedi-
ară, în cazul acesta încă în discuţie. Că e vorba 

de pangolin sau de un alt mamifer, încă nu s-a 
lămurit. 

COVID-19 exista sau e rezultatul vreunei mutaţii în 
familia coronavirusului? 
Coronavirusurile sunt cunoscute în lumea ani-
mală din anii 1960-1965. În lumea umană nu a 
existat până în 2002, la apariţia SARS. Atunci a 
început să se identifice ca patologie umană. 

Fără discuţie, este o recombinare, o schim-
bare în structura virusului. Virusul propriu-zis 
al liliacului nu poate infecta omul, fiindcă omul 
nu are receptori pentru a primi virusul. Tocmai 
de aceea se caută și specia animală intermedia-
ră. Este exact ca în cazul virusului gripal H1N1, 
cu epidemia din Mexic. Acolo e vorba de virusul 
păsărilor, care face mutaţii și recombinaţii în pri-
mul rând la porcine, dar nu numai. 

Circulă mult ideea că virusul Covid-19 ar putea să fi 
fost creat în laborator. 
Eu am 77 de ani și n-o să mai apuc peste 30 de 
ani, când se vor desecretiza anumite documen-
te… Dar, cu multă probabilitate, nu a fost creat în 
laborator, pentru că este vorba de microorganis-
me și de boli emergente. Nu e singura. Și Ebola e 
cunoscută tot din anii 1960, dar au fost episoade 
epidemice localizate, în primul rând în Africa 
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Centrală. Până atunci n-a deranjat sau i-a deran-
jat numai pe cei din zonă. Acum, când și Ebola 
s-a extins, toată lumea este îngrijorată. Și aceasta 
este o infecţie emergentă. Dar sunt cel puţin 20-
30 de agenţi patogeni – virusuri și bacterii – care 
se pregătesc, și sunt atenţionări în acest sens. 

De exemplu, izolările la lumea păsărilor a vi-
rusului gripal H5N8 sunt din ce în ce mai frecven-
te și în Europa și în Asia de Sud-Est, motiv pentru 
care este supus unei atenţii mari, fi indcă oricând 
ar putea să dobândească caractere patogene con-
tra omului. Și atunci va apărea un nou virus gri-
pal H5N8, care până acum n-a existat la om. 

Astea sunt mecanismele biologice ale convie-
ţuirii și coexistenţei umanităţii cu lumea încon-
jurătoare, în primul rând cu lumea animală. De 
aceea se și numesc zoonoze – provin de la ani-
male și se adaptează pentru infectarea omului. 
90% dintre virusurile originale animale nu pot 
infecta omul, decât foarte rar sau în circumstan-
ţe de coexistenţă, de exemplu muncitorii de la 
crescătorii mari de porcine sau cabaline. Acest 
lucru poate genera focare locale, cu îmbolnăviri 
locale, dar nu cu transmitere la om așa cum se 
întâmplă acum. 

Nu cred în teoria conspiraţiei, unii discută, 
însă eu nu am date în sensul unor argumente ști-
inţifi ce. În schimb am argumente știinţifi ce bine 
fundamentate că este vorba de evoluţia naturală 
a relaţiei umanitate – lumea înconjurătoare. 

Ce rol considerați că au aceste microorganisme în 
lume? Și în particular virusurile. 
Virusurile sunt întotdeauna patogene. Bacterii-
le, 90% dintre ele, ne sunt folositoare. Dacă nu 
am avea bacterii în intestin, stomac, nu am pu-
tea utiliza alimentele. Dacă nu am avea bacterii 
prezente în procesul de nutrifi care și nitrifi care 
a suprafeţei pământului, n-am avea agricultură, 

culturi. 90% dintre microorganismele care ne 
înconjoară ne sunt sprijin. Dar rămân 10% care 
sunt patogene și produc îmbolnăviri – dacă dis-
cutăm de bacterii, meningita meningococică 
sau antraxul etc. Virusurile, dacă se adaptează 
omului, întotdeauna sunt patogene. 

Ce rol au virusurile?
Sigur că virusurile care produc îmbolnăviri în 
lumea animală își au rolul lor de selectare a ani-
malelor îmbătrânite, bolnave etc. Dar nu sunt 
enorm de multe situaţii. În lumea animală e 
vorba mai mult de convieţuire, fără a afecta or-
ganismul animal. Dar odată ce noi, umanitatea, 
sub toate aspectele, mergem și ștergem din ce în 
ce mai mult graniţa între om și lumea animală 
sau, extensiv, faţă de natură, atunci… 

Cu ocazia îmbolnăvirii cu MERS din Arabia 
Saudită, în grotele unor dealuri calcaroase au 
numărat 4.000 de lilieci/m3. Această populaţie 
de lilieci, deranjată de noi, a trebuit să găsească 
alte locaţii, de la hambare și până la podurile 
locuinţelor. Liliecii pot migra până la 200 km în 
cazul în care sunt dislocaţi din locaţiile lor natu-
rale. Ori noi asta facem de multe ori, și cu alte 
animale. Dacă toate zonele de habitat natural 
ale animalelor sunt distruse, sigur că devin mai 
domestice, dar vin cu toate microorganismele 
lor, care pe ele nu le afectează. Aceste microor-
ganisme, încercând să se adapteze, fac anumite 
schimbări, pentru că și microorganismele, ca 
și umanitatea, doresc să supravieţuiască. E un 
fenomen absolut biologic, natural. Dar în care 
avem o mare vină și noi, sub aspectul ștergerii 
graniţelor între habitatul uman și habitatul na-
tural din jur. 

Deci, noi, oamenii, suntem vinovaţi pentru că 
intervenim în ordinea, în legile naturii? 
Pe de o parte, da. Pe de altă parte, vedeţi cum 
antibioticoterapiile exagerate și de foarte multe 
ori inutile au dus la apariţia unor microorganis-
me rezistente, astfel încât mâine-poimâine n-o 
să mai știm cu ce să tratăm pacienţii. 
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ÎN LIPSA 
UNUI VACCIN,
A UNUI 
MEDICAMENT 
SPECIFIC, 
DISTANȚAREA 
SOCIALĂ
ESTE SINGURA 
MODALITATE 
DE A MAI 
TEMPERA 
RĂSPÂNDIREA 
VIRUSULUI.

Conf. Dr. Molnar Geza, născut în 1943 la Turda, este unul 
dintre cei mai reputaţi specialişti în epidemiologie şi sănătate 
publică din România. 
El a imunizat primele persoane din România împotriva 
hepatitei B, a participat la eliminarea tifosului exantematic 
şi febrei tifoide şi a fost unul dintre cei care au făcut legea 
asigurărilor de sănătate şi programele naţionale de sănătate.
Din anii 1990 a fost Secretar de Stat și Consilier personal 
pentru 11 miniştrii ai Sănătăţii.



Ce credeţi, britanicii procedează corect – cel 
puțin declarativ – lăsând coronavirusul să se 
răspândească pentru a dobândi imunitatea 
colectivă? 
Sunt două strategii posibile. Una, precum olan-
dezii și britanicii – dar și acolo doar declarativ, 
fiindcă și ei au introdus o mulţime de îngrădiri. 
Ei spun așa: lasă să se infecteze, să am vârful 
epidemic cât mai apropiat la mine în ţară, ca să 
treacă cât mai repede epidemia. Această abor-
dare are două riscuri majore – unul din punct 
de vedere economic și al sistemului sanitar, altul 
umanitar și deontologic. 

Un argument e că 80% din cazuri sunt viroze 
banale, ușoare, pe care le poţi trata și la domi-
ciliu și trec în 5-7 zile… Dar poate supraîncărca 
la un moment dat sistemul sanitar, cum s-a în-
tâmplat în Italia de Nord, unde nu s-au mai pu-
tut trata toate cazurile. Din punct de vedere de-
ontologic, dacă las să sară vârful și să treacă cât 
mai repede, trebuie să știu că dintre cei bolnavi 
vor mai și muri. Din punct de vedere deontologic 
nu este adecvat să spun că – numai pentru ca să 
treacă epidemia în trei săptămâni – nu mă inte-
resează dacă vor muri 300 sau 500 de oameni. 

O a doua strategie e să încerci să temperezi 
numărul în timp, pe zile, dar acest lucru are ris-
cul ca în loc de două-trei săptămâni să ţină mai 
mult, și până la urmă să am tot atâtea cazuri, cu 
tot atâtea cazuri grave și posibile decese. Repet, 
numărul infectaţilor va fi același, în final. 

Oricare dintre strategii poate fi aplicată, dar 
cert este că la noi, în România, legislativ au fost 
organizate toate sistemele și e bine să respectăm 
distanţarea socială, chiar dacă este neplăcută 
pentru oameni, pentru că, în lipsa unui vaccin, a 
unui medicament specific, este singura modali-
tate de a mai tempera răspândirea virusului. 

Estimaţi un vârf al epidemiei? 
În Europa ne pregătim de vârf. În schimb Ame-
rica de Sud, America Centrală au intrat cu do-
uă-trei săptămâni mai târziu și încă n-au cazuri 
multe. În zone din Africa subsahariană nu au 
niciun caz, cel puţin raportat. Virusul se va plim-
ba, inclusiv cu posibilitatea de a se reîntoarce în 
iarna următoare. 

Nu se dobândește imunitate după infectare și 
vindecare? 
Ba da, dobândești imunitate. De aceea următoa-
rele – dacă prognoza unor cercetători că va fi un 
fel de virus sezonier se va confirma – nu vor avea 
aceeași intensitate a răspândirii, a numărului de 
cazuri. Incidenţa va fi tot mai mică, deoarece o 
bună parte din populaţie se imunizează prin 
boală sau dacă se va descoperi un vaccin eficient. 

Când estimaţi că va fi vârful epidemiei în România? 
Dacă rămânem în România tot așa ca acum, ca 
depistare și aplicare a strategiilor reglementa-
te – și-s bine reglementate, după părerea mea 
– atunci primul vârf va fi undeva în maximum 
două săptămâni (N.red. în jur de 2 aprilie 
2020). Dar, cunoscând obiceiurile și discipli-
na populaţiei României, după Paști, la 7-14 zile 
(N.red. perioada 26 aprilie - 3 mai) vom mai 
avea un vârf, fără nicio discuţie. Pentru că de 
sărbători mulţi vom năvăli în mediul rural, vom 
avea întâlniri, reuniuni familiale, rude etc. Din 
păcate ne așteptăm și la ruralizarea acestor ca-
zuri, acum majoritatea sunt în urban. În rural nu 
va fi de proporţii mari, dar vor fi izbucniri famili-
ale sau de comunitate, izolate. 

Să nu uităm că populaţia rurală este îmbă-
trânită, trebuie să ne așteptăm inclusiv la cazuri 
grave și, din păcate, și la decese. Și nu numai în 
rural, ci în general vorbesc. Din clipa asta, esen-
ţa va fi pe asistenţa medicală, să avem capacita-
tea să încercăm să salvăm fiecare viaţă. Mortali-
tatea în Europa, exceptând Italia, nu depășește 
nicăieri 3%, care nu este o mortalitate nici în-
spăimântătoare, nici dătătoare de panică. 

În ceea ce privește transmiterea noului coronavirus, 
se spune că se ia de pe suprafeţe, că rezistă nu știu 
cât… Sunt date concrete despre cât timp și pe ce 
rezistă Covid-19? 
În momentul de faţă, toată lumea își dă cu pă-
rerea. Ultimul discurs citit de mine era al prof. 
Alexandru Rafila și el atrăgea atenţia că infecţia 
se transmite respirator, prin picăturile pe care le 
eliminăm. Pe suprafeţe unul zice că virusul re-
zistă 4 zile, altul zice 4 ore, altul zice 30 de mi-
nute etc. Pe suprafeţe depinde de câte particule 
virale au supravieţuit la depunere, în cât timp, 
la ce perioadă apropiată este contaminată mâna 
unei alte persoane, care, după aceea, instinctiv, 
duce mâna infectată la gură sau la nas. 

Apoi, se pune problema dozei infectante, 
care nu e stabilită și despre care de obicei la boli-
le virale nu se prea discută, ci la cele bacteriene. 
Doza infectantă înseamnă numărul de particu-
le virale vii. M-a întrebat cineva că dacă își duce 
mâna posibil infectată la gură și apoi își clătește 
imediat gura cu apă, îi distruge sau nu-i distru-
ge?! Răspunsul e: Nu-i distruge! 

Nu se petrec lucrurile de maniera în care 
acum mi-am dus mâna la gură de pe o clanţă 
sau de pe un obiect și imediat virusurile se în-
mulţesc în gură și în secreţia nazofaringiană. Pe 
mine nu mă interesază că cineva a cercetat pe 
clanţă nichelată, pe clanţă de fontă, pe clanţă de 
cupru, pe clanţă de nu știu care. Astea sunt niște 
lucruri cu care numai înnebunești lumea. Cert 
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este că virusul, în afara organismului viu, nu se 
multiplică, deci nu este la risc. 

Dar, totuși, se poate lua virusul de pe suprafeţe, de 
pe obiecte, nu?! 
E posibil, da, e posibil… Dar depinde de cantita-
tea depusă, de cât a stat virusul acolo… Cel mai 
riscant este când ai tușit, ai pus palma în faţa 
gurii și peste două minute te întâlnești cu un cu-
noscut și vă daţi mâna. Asta este la risc! Dar, re-
pet, și nu e găselniţa mea – prof. Al. Rafi la spune 
și el clar ceea ce am spus de mai multe ori – nu 
asta e transmiterea dominantă. Transmiterea 
dominantă e prin așa-zisele picături fl uide, care 
se elimină odată cu tusea, cu strănutul sau cu 
respiraţia persoanei bolnave. 

În cazul mai rar cu transmiterea de pe suprafeţe a 
virusului, se poate transmite și de pe un obiect pe 
altul, dacă obiectele vin în contact? 
Nu! Adică vreţi să ziceţi că dacă am tușit pe o 
hârtie și hârtia o bag într-o carte, se infectează și 
cartea?! Nu, așa ceva nu există. 

De exemplu, într-un parc în care se joacă un copil 
infectat și care tușește, face depuneri de coronavirus 
pe o minge, pe un tobogan… 
În cazul în care este simptomatic, n-are ce căuta 
în parc. Dacă totuși iese, poate depune prin tuse 
și cu mâna murdară pe tobogan. Este teoretic 
posibil, dar practic e imposibil. În cazul în care 
a contaminat toboganul, dacă peste două sau 
cinci minute vine un alt copil care freacă par-
tea infectată a toboganului, dacă acel copil este 
simptomatic sau este cu două zile înainte de apa-
riţia simptomelor, atunci este posibil, dar cu un 
randament de efi cienţă scăzută.

Se vorbește de reinfectarea cu Covid-19 
și la persoane declarate vindecate… 
Nu poate apărea decât în cazul în care persoa-
na fostă infectată și vindecată are o boală sau o 
stare biologică prin care nu a răspuns la infecţie, 
deci nu și-a dezvoltat protecţia. Dacă și-a dezvol-
tat protecţia, în perioada imediat următoare nu 
se va reinfecta. Cât durează reacţia de apărare 
specifi că a organismului încă nu se știe, pentru 
că încă suntem foarte aproape de momentul în 
care avem vindecaţi. Că apărarea va dura un 
an, doi, zece ani sau toată viaţa, asta rămâne să 
se stabilească ulterior, după ani. Dar repet, nu 
există reinfecţie cu același virus în cazul în care 
răspunsul organismului este adecvat, dacă s-a 
instalat imunitatea la un nivel la care apără or-
ganismul. 

Dacă, să zicem, persoana respectivă, fost bol-
nav, în perioada următoare face o insufi cienţă 

renală pentru care ajunge la dializă, s-ar putea 
să-și piardă apărarea și s-ar putea ca peste o 
jumătate de an să se reinfecteze. Sau dacă face 
cancer cu metastaze, adică într-un stadiu în care 
nu mai are apărarea adecvată a organismului… 

Se mai vorbește și de faptul că la chinezi declaraţi 
vindecaţi, ulterior s-ar fi  descoperit Covid-19 în 
scaun… 
Unii discută și de posibilitatea infectării tractu-
lui digestiv, dar încă nu sunt date concrete. Mo-
mentan, diagnosticul de infecţie se face din se-
creţie nazofaringiană. Acum, har Domnului, în 
lume sunt laboratoare de cercetare și cercetători 
destui – biologi, medici, medici veterinari, zoo-
logi etc, toată lumea cercetează. 

Circulă tot felul de informaţii privind existenţa unor 
medicamente experimentale în China sau Rusia. 
Medicamente experimentale sunt multe, dar 
care au din ce în ce mai mult și un iz comercial. 
Dar nu există până la ora actuală niciun medica-
ment testat care să fi e ţintit efi cient pentru coro-
navirus. Că sunt candidaţi, că X a anunţat până 
și numele medicamentului, că altul a zis că face 
cocktailuri și combinaţii… Până acum, singurul 
lucru care a ajutat realmente la tratarea cazuri-
lor grave, de salvat viaţa, este hiperimunoglobu-
lina, adică anticorpii care apără organismul la 
cei care s-au vindecat. 

Și s-a făcut un apel la donare de sânge, din 
care au preparat produse de gamaglobulină, 
deci hiperimunoglobulină specifi că. Este un 
fel de gamaglobulină în care sunt deja anti-
corpii de la bolnavii vindecaţi și care dă imu-
nitate. 

În concluzie, nu există până la ora actuală ni-
ciun medicament autorizat care poate fi  produs 
și distribuit pentru tratamentul coronavirusu-
lui. Nu se poate da întregii lumi un medicament 
care a fost încercat pe 100 de pacienţi. Iar vaccin 
pentru uz curent nu vom avea mai repede de un 
an. 

Ce credeți, lumea va reveni la cum a fost înainte de 
pandemie sau se va schimba ceva mai profund în 
relaţiile interumane sau/și cu natura? 
Nu, nu vom fi  altfel. Va trece și această epidemie. 
Și nu există epidemie care să omoare pe toată lu-
mea sau ca, din cauza unei epidemii, să fi e sfâr-
șitul lumii umane. Sigur că va fi  o învăţătură, o 
experienţă pentru alte aspecte ale posibilelor 
pandemii pe viitor, care, nu știu, vor veni peste 
un an sau peste 10. Dar cert este, repet, în legă-
tură cu relaţia animal-uman, că sunt candidate 
încă multe microorganisme pentru a trece din 
lumea animală la om.
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DOUĂ DUPĂ 
PAȘTI.



18 www.MedicaAcademica.ro Martie 2020

emcin memoriam

CContribuţia Acad. Mircea Ifrim la 
dezvoltarea ASM a fost una cu totul 
deosebită, începând cu anul 2004, 
când a contribuit la elaborarea și 
promovarea Legii 264/2004, după care 
instituţia noastră funcţionează și în 
prezent. 

A fost ales, apoi, secretar 
general al ASM, în două mandate 
(2011-2015 și 2015-2019), în care 
am avut ocazia să colaborez în 
mod direct cu domnia sa. 

De-a lungul celor opt 
ani de colaborare, am fost 
conduși amândoi de o singură 
dominantă: respectul faţă de 
instituţie și necesitatea de a o proteja, 
în vremuri deloc ușoare și în condiţiile 
în care agresiunile, din afară sau 
dinăuntru, nu au fost puţine. 

În anul 2011 am preluat 
o instituţie care nu mai avea 
nicio finanţare. Este meritul 
Acad. Mircea Ifrim de a fi obţinut, 
prin eforturi personale, atât 
finanţarea de la bugetul de stat 
a ASM, cât și acordarea unei 
indemnizaţii membrilor săi. 

Acad. Mircea Ifrim s-a implicat 
în organizarea celor două sedii – de 
la Spitalul Colţea și de la Spitalul 
Colentina – mărind lista de personal 
și supraveghindu-le îndeaproape 
activitatea. 

A stabilit o bună relaţie cu forul 
tutelar, Ministerul Sănătăţii, fiind 
desemnat coordonator al planului de 
cercetare sectorială al ministerului, 
plan care din păcate nu s-a finalizat, 
dar la care Acad. Ifrim nu a renunţat 
niciodată. Consider că rămâne o 
moștenire pentru care urmașii săi 
trebuie să lupte în continuare. 

După cum, tot la fel, ne-a 
lăsat moștenire și lupta pentru 
recuperarea bunurilor Academiei 
de Știinţe Medicale confiscate de 
regimul comunist. 

În colaborare cu domnii 
profesori George Litarczek 
și Dinu Antonescu, Acad. 
Mircea Ifrim a reorganizat 
Comisia de Bioetică a 
Medicamentului și a Dispozitivelor 
Medicale care, lucrând sub tutela 
ASM, și-a recâștigat rolul și prestigiul pe 
care le-a avut întotdeauna. 

A organizat nucleele de 
cercetare ale ASM în marile 
spitale și în universităţi, a căror 
activitate a susţinut-o și a urmărit-o 
îndeaproape. 

În mod special a susţinut 
activitatea Asociaţiei “One Health” 
Romania, condusă de Prof. dr. 
Nicolae Manolescu, membru 
corespondent al Academiei Române, 
sesizând importanţa acestui nou 
concept pentru dezvoltarea medicinei 
contemporane. 

Acad. Prof. Dr.  
Mircea Ifrim
Ne-a părăsit, într-un mod neașteptat, Acad. Prof. Dr. 
Mircea Ifrim (4 mai 1939 – 22 martie 2020), la puțin 
timp după ce fusese ales Președinte al Academiei 
de Științe Medicale (ASM) și cu mult înainte de a 
putea da întreaga măsură a capacității și talentului 
său organizatoric la cârma acestei instituții. 

Prof. Dr. Irinel Popescu 
Fost Președinte ASM (2011-2019)
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IN MEMORIAM

A sprijinit activitatea internaţională 
a ASM; în cursul celor două 
mandate de secretar general a 
avut loc la București un Congres 
Internaţional al Federaţiei Europene 
a Academiilor de Medicină (mai 
2014), o vizită a unei delegaţii 
ASM la Paris, la invitaţia Academiei 
Franceze de Medicină (octombrie 
2015), și, din nou la București, o 
Conferinţă Europeană “One Health” 
(iunie 2019). 

O realizare remarcabilă a 
Acad. Mircea Ifrim este lucrarea 
monumentală “Medicina 
românească în evoluţie – Viziune 
enciclopedică” (vol. I și II) 
dedicată centenarului Marii Uniri 
și apărută la Editura “Vasile Goldiș” 
University Press din Arad. Această 
importantă iniţiativă editorială merită 
continuată și dincolo de prima ediţie, 
pentru apariţia căreia Acad. Mircea 
Ifrim a depus un uriaș volum de muncă 

împreună cu un numeros colectiv; este 
de datoria unei instituţii academice să 
elaboreze în mod permanent ediţii aduse 
la zi ale unei asemenea lucrări și este 
marele merit al Acad. Mircea Ifrim că a 
iniţiat-o. 

În cei opt ani de colaborare în 
cadrul ASM s-au întâmplat multe, și 
mai bune și mai rele. Dar  în spirit 
academic am căutat, atât eu cât și Dl 
Acad. Ifrim, să găsim căi de mijloc și, mai 
ales, soluţii ca să ducem instituţia înainte 
și să o protejăm de orice atacuri. 

Am admirat în mod special la 
dânsul curajul și stoicismul pe care 
le-a dovedit atunci când problemele 
de sănătate l-au obligat la internări 
repetate și la multiple intervenţii 
chirurgicale. Pe patul de spital, 
pe care din nefericire a petrecut 
îndelungi perioade în acești opt ani, 
a dovedit o incredibilă capacitate de 
luptă cu boala, dar și un admirabil simţ al 
responsabilităţii faţă de instituţie. Acest 
simţ al responsabilităţii cred că a fost 
cel care l-a ajutat în mare măsură, 
întrucât l-a obligat să lupte și să treacă 
boala pe planul secund, chiar dacă 
aceasta îl chinuia și îl măcina. De pe 
patul de spital s-a ocupat de problemele 
ASM cu aceeași seriozitate și rigoare 
cu care o făcea și în restul timpului. 
A semnat documente importante, și-a 
asumat decizii majore și nu a făcut niciun 
rabat de la îndatoririle pe care le avea. 

Cu siguranţă ar fi putut face încă multe 
pentru Academia de Știinţe Medicale 
în calitatea de Președinte pe care 
o câștigase, absolut meritat, la 
ultimele alegeri, din noiembrie 
2019. Dar din păcate timpul n-a mai 
avut răbdare! Această sarcină însă 
ne revine de acum nouă, celorlalţi, 
și, așa cum l-am cunoscut pe Acad. 
Ifrim, continuarea proiectelor pe care le-a 
început și consolidarea prestigiului ASM 
ar fi cel mai bun omagiu pe care i l-am 
putea aduce! 

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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FFrecvenţa crescută a IC, caracterul 
ei invalidant, numeroasele implicaţii 
economice, sociale, psihologice, 
prognosticul nefavorabil au necesitat 
identificarea unor standarde de îngrijire 
medicală dincolo de standardele 
terapeutice actuale. Recuperarea 
cardiovasculară s-a impus astfel ca o 
nouă abordare modernă, comprehensivă, 
orientată spre beneficiul pacientului, ce 
asociază antrenamentul fizic supervizat 
și schimbarea stilului de viaţă cu terapia 
farmacologică și intervenţională, 
individualizată fiecărui caz de IC.1 

Recuperarea cardiovasculară, în 
general, reprezintă modelul structurat 
care intervine asupra bolii, realizând 
o interacţiune complexă a factorilor 
medicali, psihologici și comportamentali, 
cu care se confruntă atât pacienţii cu IC 
cronică, cât și persoanele din anturajul 
acestora.2 

Obiectivele acestei intevenţii 
multimodale sunt stabilizarea stării 
pacientului, încetinirea progresiei 
bolii, ameliorarea simptomatologiei, 
îmbunătăţirea toleranţei la efort și a 
calităţii vieţii, cu reducerea totodată a 
morbidităţii și mortalităţii.3 

În aceste condiţii, recuperarea 
cardiovasculară TREBUIE APLICATĂ 
TUTUROR pacienţilor cu IC cronică, 
având clasa de recomandare I cu nivel de 
dovezi A!4 (Tabelul 1)

Recuperarea cardiovasculară 
este reprezentată în proporţie de 
aproximativ 80% de măsurile de 
prevenţie secundară, iar în condiţiile în 
care principala cauză de IC este boala 
coronariană, este firesc ca programul 
de recuperare să includă controlul 

principalilor factori de risc implicaţi în 
patogenia bolii coronariene (fumatul, 
dislipidemia, hipertensiunea arterială, 
obezitatea și diabetul zaharat). 

În acest sens, este cunoscut faptul 
că fumatul crește riscul cardiovascular 
proporţional cu numărul de ţigări fumate 
zilnic și cu perioada de expunere la miile 
de substanţe toxice la care se expun 
consumatorii de tutun.5,6 De asemenea, 
s-a demonstrat că inclusiv fumatul 
pasiv crește riscul dezvoltării leziunilor 
aterosclerotice.7 Implicit, renunţarea 
la fumat reduce progresia leziunilor 
coronariene existente, cât și riscul de 
apariţie a unor noi leziuni, conducând la 
creșterea supravieţuirii. 

Este dovedit că hiperglicemia 
se asociază cu un risc crescut de 
dezvoltare a leziunilor aterosclerotice.8 
Această constatare se aplică în cazul 
pacienţilor diabetici, cât și în cazul 
pacienţilor cu toleranţă scăzută la 
glucoză. În altă ordine de idei, controlul 
glicemic adecvat previne complicaţiile 
microvasculare, leziunile macrovasculare 
fiind influenţate major de către controlul 
factorilor de risc prezenţi la pacientul cu 
diabet zaharat (în principal dislipidemia, 
hipertensiunea arterială și obezitatea), 
dar și de noile clase de medicamente 
antidiabetice (agoniști de receptori GLP1 și 
inhibitori de SGLT2).9,10 

Insuficienţa cardiacă reprezintă la ora 
actuală cauza principală de spitalizare 
pentru populaţia de peste 65 de ani, 
hipertensiunea arterială (HTA) având 
o contribuţie importantă – studiul 
Framingham Heart Study a demonstrat 
că 90% din cazurile noi de IC au 
prezentat antecedente de HTA. Mai mult, 
tratamentul HTA reduce incidenţa IC la 
populaţia vârstnică cu aproximativ 50%. 

De la prevenție 
la recuperare în 
insuficiența cardiacă (IC)

Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Victor Babeș” 
Institutul de Boli Cardiovasculare 
Timișoara

Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Victor Babeș” 
Institutul de Boli Cardiovasculare 
Timișoara

prof. Dan Gaiţă

dr. Darius Bătrîn
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EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

Pacienţii obezi/supraponderali prezintă 
anomalii metabolice semnificative – 
insulino-rezistenţă, sindrom metabolic, 
displipidemie (creşterea trigliceridelor 
şi a LDL-c, scăderea HDL-c) și HTA. 
Într-o meta-analiză cu studii prospective 
efectuate pe pacienţi cu sindrom 
metabolic, riscul relativ de mortalitate 
prin boala cardiovasculară a crescut la de 
1,27 - 1,6 ori şi de 2,99 ori pentru DZ.11

Trebuie astfel subliniat ca tratamentul 
farmacologic poate completa, dar nu 
trebuie să înlocuiască necesitatea de a 
atinge un stil de viaţă sănătos (datele 
studiului SCOUT arată beneficiile 
combinaţiei dietă-efort fizic-medicaţie). 

Componenta centrală în structurarea 
programului de recuperare este 
exerciţiul fizic - recomandările ghidurilor 
europene și internaţionale poziţionează
prescrierea antrenamentului fizic pentru 
toţi pacienţii stabili cu IC cronică, ca 
parte a programului multifactorial de 
recuperare cardiovasculară. După o 
evaluare clinică și funcţională atentă și 
o stratificare a riscului, după o terapie 
farmacologică eficientă, bazată pe 
dovezi, antrenamentul fizic trebuie 
individualizat pentru fiecare pacient. 
Î n mod obiş nuit pacienţ ii efectuează

un test de mers 6 minute – un sub-
maximal simplu, dar care este un 
predictor puternic ş i independent al 
riscului pe termen scurt al apariţ iei de 
noi evenimente cardiovasculare. Dar 
testul de mers 6 minute reprezintaă
doar un screening preliminar pentru a 
stratifica pacienţ ii cu risc î nalt (și anume 
aceia care parcurg sub 340 m în timpul 
celor 6 minute), pentru că adevărata 
evaluare la efort în IC este reprezentată
de testul de efort cardiopulmonar
(CPET), sau ergospirometric, efectuat 
prin măsurarea directă a schimbului 
respirator de gaze, concomitent cu 
monitorizarea electrocardiogramei și 
a tensiunii arteriale. În aceste condiţii, 
orice clinică modernă de recuperare 
cardiovasculară, dar și clinicile ce 
urmăresc pacienţi cu insuficienţă
cardiacă (inclusiv în cadrul programului 
de transplant cardiac) trebuie să evalueze 
pacienţii conform parametrilor obţinuţi 
în timpul CPET – testul este astfel cea mai 
acurată metodă de evaluare a capacităţii 
funcţionale în vederea stratificării 
prognostice și a evidenţierii beneficiului 
terapeutic, dar și un instrument unic de 
diagnostic diferenţial și de identificare 
a comorbidităţilor ce contribuie 
suplimentar la scăderea capacităţii de 
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efort în IC. Principalele recomandări 
privind efectuarea exerciţiilor fizice, dar 
și aspectele legate de managementul 
multidisciplinar se regăsesc în Tabelul 1. 

Programul comprehensiv de recuperare 
cardiovasculară adaptat pacienţilor cu 
IC poate fi realizat prin implicarea unei 
echipe multidisciplinare în care fiecărui 
membru îi este atribuit un rol bine stabilit 
în funcţie de pregătirea profesională. 
Medicul cardiolog este în mod normal 
coordonatorul echipei multidisciplinare, 
care recomandă includerea pacientului 
în program, furnizează recomandările 
medicale necesare, reevaluează periodic 
pacientul, încurajează pacientul 
să participe la acţiunile în cadrul 
programului și susţine activităţile 
celorlalţi membri din echipă. 

Kinetoterapetul (sau 
fiziokinetoterapeutul) evaluează 
nevoile fizice ale fiecărui pacient, 
concepe programul de exerciţii fizice, 
individualizează antrenamentul fizic 
în funcţie de toleranţa individuală 
și monitorizează pacienţii pe durata 
activităţilor sportiv-recreative. 
Dieteticianul calculează necesarul caloric 
și proteic al pacientului, ocupându-se 
de sfatul alimentar, aportul de lichide 
și consumul de sare. Evaluarea stării 

psihice a pacientului este determinată de 
psiholog, care coordonează ședinţele de 
relaxare și de management al stresului 
individual și furnizează sfaturi pentru 
schimbarea stilului de viaţă prin terapii 
cognitiv-comportamentale, cu un rol 
important în managementul anxietăţii și 
depresiei la pacienţii cu IC.12 

Medicul de familie este de asemenea 
parte integrantă a acestei echipe 
multidisiplinare, jucând un important 
rol educaţional, încurajând pacienţii 
să participe la programe de recuperare 
cardiovasculară, urmărind evoluţia 
pacientului și ajustând terapia 
medicamentoasă și modificările în stilul 
de viaţă pe termen lung.13 

Educaţia şi suportul psiho-social 
acordat pacienţilor cu IC şi familiilor lor 
au un rol esenţial în evoluţie. Eficienţa 
măsurilor de educaţie şi consiliere depinde 
în mare măsură de relaţia pe care 
membrii echipei de recuperare reușesc 
s-o stabilească cu pacientul şi familia sa. 
Comunicarea directă, deschisă, este un 
pas important în această direcţie. 

Abordarea prognosticului bolii nu 
este de obicei un subiect agreat de către 
medic, datorită aşteptărilor prea mari 
ale pacienţilor. Totuşi, pacienţii sunt 
intens preocupaţi de evoluţia afecţiunii 
lor și apreciază oportunitatea discutării 
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prognosticului.1 În ciuda temerilor că 
această discuţie ar putea avea un impact 
negativ asupra stării emoţionale a 
pacienţilor, ea poate da speranţe reale 
şi poate evita formarea unor convingeri 
eronate asupra afecţiunii. Membrii 
echipei multidisciplinare trebuie să 
comunice între ei rezultatele discuţiilor 
avute cu pacienţii şi să se asigure că 
aceştia au înţeles corect informaţiile 
furnizate. 

Intervenţiile non-farmacologice, 
non-intervenţionale utilizate în 
managementul IC sunt rezumate în 
Tabelul 2.4 

Programul de recuperare 
cardiovasculară este astfel o intervenţie 
complexă și bine structurată, formată 
din mai multe componente principale 
(evaluare clinică de bază, stratificarea 
riscului, tratament farmacologic optim, 
managementul condiţiilor asociate, 
terapie non-farmacologică incluzând 
antrenamentul fizic, consiliere, 
educaţie și suport psihosocial). Conform 
ghidurilor, toţi pacienţii trebuie să 
beneficieze de pe urma acestui program 
încă din faza de spital, dar și imediat 
după ce sunt externaţi, în scopul 
obţinerii stabilităţii clinice și prevenirii 
respitalizărilor. 

O deosebită importanţă în programul 
de recuperare o au abilităţile de auto-
îngrijire pe care pacientul trebuie să 
le dobândească, punctele cheie care 
trebuie incluse în educaţia pacientului 
și managementul multidisciplinar fiind 
rezumate în Tabelul 3.4

Reinternarea precoce după externare 
poate fi frecvent întâlnită și ar trebui 
abordată printr-o planificare coordonată 
a externării. Externarea trebuie să se 
realizeze cât mai repede posibil din 
momentul în care pacientul este stabil și 
trebuie să includă informaţii referitoare 
la educaţia privind afecţiunea și primul 
control după externare. Pacienţii trebuie 
să primească informaţii necesare și 
actualizate pentru a fi capabili de luarea 
unor decizii cu privire la ajustarea stilului 
de viaţă și auto-îngrijirii. 

Indiferent de fracţia de ejecţie, 
pacienţii cu IC trebuie ferm încurajaţi să 
efectueze exerciţiu fizic. De asemenea, 
pacienţii trebuie să beneficieze de control 

regulat și supravegherea parametrilor 
medicali. 

Scăderea mortalităţii cardiovasculare 
și ameliorarea evoluţiei clinice sunt 
principalele beneficii ale programului 
de recuperare cardiovasculară, pe lângă 
cost-eficienţă sau elemente pozitive 
date de scăderea suferinţei psihosociale, 
îmbunătăţirea abilităţii pacientului de a 
controla boala sau reducerea unor factori 
biologici de risc (izolarea, consumul de 
tutun etc.)3. 

În concluzie, recuperarea 
cardiovasculară este un model de terapie 
multidisciplinară, cu strategii de urmărire 
flexibile, care oferă pacienţilor un acces 
facil către o echipă specializată, mai ales 
când este vorba despre IC. 

Promovarea unei strategii menite să 
crească includerea pacienţilor în astfel de 
programe, precum și încorporarea acestei 
abordări într-un plan de îngrijire medicală 
constituie unul dintre dezideratele 
prioritare ale Societăţii Europene de 
Cardiologie în lupta împotriva acestei 
veritabile “epidemii de IC” la care asistăm 
astăzi.14  
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DDate generale
Diagnosticul timpuriu și psihoeducaţia 
reprezintă elementele cheie ale 
prevenţiei în sănătatea mintală. 
Progresul tehnologic și deschiderea către 
interdisciplinaritate au permis ca acestea 
să devină abordabile într-o manieră 
optimă prin serviciile de sănătate mintală 
digitală (E-Mental Health), ramură a 
telemedicinei. 

Din punct de vedere etimologic, 
telemedicina – termen documentat 
oficial pentru prima dată în anul 
1976 (Bashshur & Armstrong, 1976) 
– reprezintă medicina practicată 
la distanţă, pornind de la prefixul 
de origine greacă “tele”. Nu există 
un consens general asupra definirii 
telemedicinei, însă elementele cheie la 
care fac referire definiţiile existente, 
elaborate de către Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii, Comisia Europeană, 
precum și de Asociaţia Europeană 
de Telematică în Sănătate (EHTEL), 
constau în furnizarea serviciilor de 
îngrijire medicală prin intermediul 
mijloacelor tehnologice interactive, 
în condiţii de siguranţă a datelor, în 
cazuri în care accesibilitatea serviciilor 
faţă-în-faţă este redusă. Acestea includ 
diagnosticul, consultul și tratamentul 
la distanţă, precum și educarea și 
transferul de date medicale, adresându-
se atât interacţiunilor specialist-
pacient, cât și celor specialist-specialist. 

Transmiterea datelor poate fi efectuată 
în manieră asincronă (prin transmitere 
de imagini digitale, spre exemplu), în 
timp ce tehnologiile de videoconferinţă 
sau transmiterea sincronă asigură 
conexiunea în timp real între specialist și 
pacient (Lin et al., 2019). 

Telepsihiatria a devenit un subiect 
de discuţie în cadrul evenimentelor 
știinţifice încă din anul 1996 (Mucic 
& Hilty, 2016), cunoscând o evoluţie 
rapidă pe parcursul ultimilor ani atât 
din punct de vedere al acceptabilităţii 
ca resursă medicală validă, cât și al 
paletei de servicii oferite. Reprezentând 
cea mai veche aplicaţie a E-Mental 
Health (prima utilizare documentată în 
1961 în Nebraska, SUA), telepsihiatria 
este eficientă, general acceptată și 
comparabilă cu serviciile de îngrijire faţă-
în-faţă (Mucic & Hilty, 2016). 

Asociaţia Americană de Telemedicină 
a elaborat un scurt istoric al serviciilor 
de telepsihiatrie la nivel global, indicând 
Australia, Canada, Danemarca printre 
ţările cu cea mai mare deschidere către 
acest domeniu și investiţii importante în 
dezvoltarea sa. (Mucic & Hilty, 2016)

Aplicabilitate și medicină 
bazată pe dovezi
Serviciile de îngrijire medicală centrată 
pe pacient au drept scopuri principale 
calitatea, accesabilitatea și intervenţia 
precoce (Mucic & Hilty, 2016). Serviciile 
online pot prezenta numeroase 
avantaje, printre care educarea în 

Modalități inovative 
de diagnostic și 
educație pentru 
sănătate mintală
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privinţa sănătăţii mintale, încurajarea 
comportamentului de autoajutorare și 
de eventuală solicitare a unui consult 
faţă-în-faţă, oferind sprijin ușor și larg 
accesibil, reducând în același timp 
costurile serviciilor medicale în cadrul 
unui sistem de îngrijire integrat (Santor 
et al., 2007). Tehnologiile moderne pot 
deveni instrumente valoroase deopotrivă 
pentru specialiști, pacienţi și pentru 
populaţia generală. La momentul 
actual există peste 325.000 de aplicaţii 
diferite vizând sănătatea în general 
disponibile în magazinele virtuale de 
produse digitale (Maramba, Chatterjee, 
& Newman, 2019). Anonimatul și 
posibilitatea intervenţiei în intimitatea 
propriei locuinţe servesc de asemenea la 
reducerea stigmei privind necesitatea de 
servicii medicale psihiatrice. 

Specialiștii pot beneficia de cursuri 
online, aplicaţii de realitate virtuală 
și augmentată (implementate tot mai 
frecvent în centrele educaţionale de 
prestigiu din lume). Este înlesnită 
comunicarea între specialiști, medici din 
zone izolate având acces prin intermediul 
căilor de comunicare moderne 
interactive la abordări multidisciplinare, 
le informaţii de ultimă oră în domeniu, 
cursuri interactive online. Un studiu 
recent publicat a relevat faptul că în 
serviciile de urgenţă rurale izolate 
din vestul mijlociu al SUA asocierea 
serviciilor de telemedicină a condus la 
o posibilitate mai mare de externare de 
rutină, neinfluenţând rata transferurilor 
către centre medicale mai dezvoltate. 
O posibilă explicaţie ar fi aceea că 
includerea consulturilor de specialitate 
prin telemedicină în planul de îngrijire 
al cazurilor severe a influenţat în 
mod educativ abordarea ulterioară a 
specialiștilor în toate cazurile, indiferent 
de gravitate (Natafgi et al., 2019). 

În ceea ce privește beneficiile 
pentru pacienţi, fiabilitatea stabilirii 
unui diagnostic prin intermediul 
telepsihiatriei a reprezentat centrul de 
interes a numeroase studii, majoritatea 
convenind asupra concluziei că, în ciuda 
limitărilor metodologice, evaluările 
prin teleconferinţă sunt comparabile cu 
evaluările faţă-în-faţă. O metaanaliză 
în acest sens, vizând 14 studii și 500 
de pacienţi adulţi în total, a raportat 
faptul că nu au existat diferenţe privind 

acurateţea sau nivelul de satisfacţie între 
cele două modalităţi de diagnostic la 
utilizarea de instrumente standardizate 
(Hyler et al, 2005). 

O analiză sistematică, bazată pe 8 
metaanalize anterioare, a raportat de 
asemenea că evaluarea diagnostică 
pentru tulburări psihiatrice prin servicii 
de teleconferinţă este echivalentă 
evaluărilor faţă-în-faţă, dar lăţimea de 
bandă și rezoluţia reprezintă factori 
tehnici ce pot influenţa semnificativ 
validitatea rezultatelor (Chipps et al, 
2012). 

Analiza fiabilităţii evaluării 
schizofreniei prin videoconferinţă și 
tratamentul prin servicii de sănătate 
mintală digitală au rezultat în evoluţie 
clinică pozitivă și rate crescute de 
satisfacţie în rândul pacienţilor. Deși nu 
există studii randomizate comparând 
tratamentul via telepsihiatrie și cel 
tradiţional în schizofrenie, studii 
evaluând serviciile de telemedicină pe 
un model randomizat au oferit rezultate 
pozitive privind ameliorarea clinică, 
aderenţa crescută, cercetările propunând 
videoconferinţa ca o metodă fezabilă 
și fiabilă de evaluare a pacienţilor cu 
tulburări psihiatrice (Kasckow et al., 
2014; Matsuura et al., 2000). Pacienţii 
cu schizofrenie percep o schimbare a 
ierarhiei către echilibrare semnificativă a 
relaţiei specialist-pacient prin utilizarea 
serviciilor de telemedicină comparativ cu 
abordările tradiţionale (Mucic & Hilty, 
2016). 

Utilizarea videoconferinţelor s-a 
dovedit a fi o abordare terapeutică 
eficientă pentru sporirea accesibilităţii 
pacienţilor la tratament în cazul 
patologiilor psihiatrice, precum și al 
altor boli cronice. Un grup de lucru 
din California a efectuat o analiză 
sistematică a literaturii disponibile 
între anii 1998-2018 pe tema utilităţii 
psihoterapiei prin videoconferinţă în 
cazul pacienţilor suferind de tulburări 
legate de consumul de substanţe, 
identificând 13 studii (dintre care 7 studii 
caz-martor randomizate) acoperind 
intervenţii în cazul tulburărilor legate de 
consumul de nicotină, alcool și opioide. 
Majoritatea acestora au sugerat că acest 
tip de intervenţii s-au asociat cu un grad 
crescut de satisfacţie al pacienţilor și 
au reprezentat o alternativă eficientă 
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în condiţii de acces limitat la servicii 
medicale tradiţionale (Lin et al, 2019). 

O cercetare care a apreciat validitatea 
stabilirii unui diagnostic psihiatric 
conform criteriilor DSM-IV prin evaluare 
faţă-în-faţă comparativ cu intermedierea 
prin telepsihiatrie a confirmat aceasta 
din urmă ca fiind o metodă sigură de 
diagnostic. Un număr de 37 de pacienţi 
incluși în studiu au fost evaluaţi prin 
ambele metode, investigatorii în 
cele două contexte neavând acces la 
concluziile omologilor. Rezultatele au 
relevat gradul crescut de acurateţe și 
acordul general între metodele inovative 
și cea tradiţională de diagnostic (Singh et 
al, 2007). 

În patologia psihiatrică pediatrică, 
studii privind potenţialele beneficii ale 
serviciilor de sănătate mintală digitală 
în cazul pacienţilor cu tulburări de 
spectru autist au confirmat utilitatea și 
validitatea unui protocol de diagnostic 
via videoconferinţă comparativ cu 
protocoalele tradiţionale, facilitând de 
asemenea accesul la servicii medicale în 
vederea intervenţiei precoce, eficienţa 
acestora ca instrumente ajutătoare în 
terapie, cu acceptabilitate crescută în 
rândul pacienţilor și îngrijitorilor lor, 
tehnologiile moderne având posibilitatea 
de a crea medii controlate și a reduce 
anxietatea produsă de situaţii sociale 
reale (Aresti-Bartolome & Garcia-
Zapirain, 2014), potenţialul de a spori 
implicarea și gradul de satisfacţie 
parentală (Ingersoll & Berger, 2015), dar 
și de a conduce la scăderea costurilor în 
aplicarea terapiei ABA la domiciliu prin 
telemedicină (Lindgren et al, 2016). 

Unele date sunt foarte promiţătoare 
în privinţa noilor metode terapeutice, 
sugerând chiar superioritatea acestora 
comparativ cu tratamentul faţă-în-faţă 
în cazul anumitor patologii, precum cele 
legate de anxietate sau mânie. La baza 
acestor rezultate s-ar putea afla mai mulţi 
factori: acceptarea cu mai mare ușurinţă 
a ideii de tratament, sporirea alianţei 
terapeutice datorită abordării directe 
a echipei interdisciplinare, precum și 
senzaţiei de control asupra situaţiei 
conferite pacientului de accesul facil 
și regulat la tratament (Mucic & Hilty, 
2016). 

O analiză sistematică efectuată în 
vederea elaborării unor ghiduri europene 

de standardizare a intervenţiilor prin 
telemedicină în tulburările psihotice, 
cuprinzând 24 de lucrări știinţifice, 
a scos la iveală însă heterogenitatea 
grupurilor de studiu, a intervenţiilor și a 
rezultatelor (Gaebel et al, 2016). 

Psihoeducaţia în sensul larg reprezintă 
educarea persoanelor cu tulburări 
psihice și a familiilor acestora în vederea 
gestionării optime a simptomatologiei. 
Internetul este folosit frecvent ca sursă 
de informaţii privind sănătatea mintală 
(mai ales de către cei cu un istoric 
psihiatric) și poate fi un mediu propice 
în acest demers date fiind ușurinţa de 
utilizare, eficienţa din punct de vedere 
financiar, precum și posibilitatea 
adresabilităţii ţintite prin intermediul 
platformelor sociale disponibile (de tip 
blog, forum, grup de Facebook etc.). 
Avantajele principale pentru pacienţi 
constau în disponibilitatea non-stop (un 
studiu privind utilizarea telemedicinei 
în rândul adolescenţilor a arătat faptul 
că participanţii care accesau platforma 
pusă la dispoziţie între orele 1-7 A.M. 
prezentau nivel mai ridicat de suferinţă 
subiectivă decât cei care accesau siteul 
în oricare alt moment al zilei) (Santor et 
al, 2007), anonimatul, posibilitatea de 
a deservi un număr mare de utilizatori, 
costul scăzut, acoperirea inclusiv în zone 
greu accesibile. 

Conform unui sondaj american 80% 
dintre cetăţeni se bazează pe serviciile de 
internet pentru a găsi informaţii medicale 
atunci când sunt confruntaţi cu luarea 
unei decizii legate de starea de sănătate. 
Majoritatea acestora sunt de sex feminin 
și în căutare de date privitoare la patologii 
medicale, tratamente sau proceduri, 
specialiști, profilul de siguranţă al unor 
medicamente, sarcină și naștere (Mucic 
& Hilty, 2016). Pacienţii cu tulburare 
de personalitate schizotipală sunt mai 
predispuși la a utiliza internetul, în special 
în vederea interacţiunilor sociale online 
(Mittal et al, 2007). 

Internetul a devenit un partener 
complementar al serviciilor medicale 
tradiţionale oferind opţiuni ușor de 
utilizat și permiţând personalizarea 
și diversificarea planului de îngrijire 
(Mucic & Hilty, 2016). Acesta poate 
fi integrat în practica psihiatrică prin 
programe de informare și/sau educare, 
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programe de screening, programe de 
intervenţie (forme de psihoterapie 
adaptate mediului virtual). Internetul 
oferă posibilitatea de adresare ţintită 
populaţiilor lipsite de acces direct la 
servicii medicale, încurajând în mod 
special autogestionarea simptomatologiei 
de către pacient și crescând raportul 
cost-eficienţă, precum și aderenţa la 
tratament (Riper et al., 2010). 

O analiză a 16 articole privind 
utilizarea serviciilor de telemedicină 
relevă faptul că patologia căreia se 
adresează în principal intervenţiile prin 
intermediul internetului este depresia, 
dar prezintă aplicabilitate și în cazul 
dependenţei de tutun, tulburării de 
panică, encoprezisului pediatric (Riper et 
al, 2010).

Impedimente
Un prim obstacol întâlnit în furnizarea 
serviciilor de sănătate mintală digitală îl 
reprezintă rezistenţa la schimbare, atât a 
pacienţilor, cât mai ales a specialiștilor în 
domeniu. Un raport întocmit în 2011 de 
către Serviciul Naţional de Sănătate din 
Marea Britanie (NHS) sublinia ezitarea 
medicilor de a interacţiona cu pacienţii pe 
o cale electronică, preferând consultaţiile 
faţă-în-faţă, în ciuda demersurilor făcute 
pentru integrarea mai amplă a serviciilor 
informatice în sistemul medical (Cross, 
2011). Dificultăţile datorate competenţelor 
tehnice limitate și barierele lingvistice sau 
culturale dintre potenţialii interlocutori 
pot de asemenea afecta deschiderea către 
astfel de aplicaţii (Ryu, 2012). 

Lipsa unui consens internaţional din 
punct de vedere legal este un impediment 
important în furnizarea serviciilor de 
telemedicină. Statele Unite ale Americii 
beneficiază de un cadru legal bine trasat 
în ceea ce privește aceste servicii prin 
Ghidurile elaborate în conformitate 
cu Legea privind Transferabilitatea și 
Răspunderea Asigurărilor de Sănătate 
din 1996 (HIPAA). În Uniunea 
Europeană s-au făcut eforturi în vederea 
uniformizării legislaţiei în această 
privinţă prin Directiva 2000/31/EC 
privind comerţul electronic, Directiva 
2002/58/EC privind confidenţialitatea și 
comunicarea electronică și, recent, prin 
Legislaţia GDPR (General Data Protection 
Regulation) intrată în vigoare începând 
cu data de 25 mai 2018 în toate statele 

membre (înlocuind Directiva 95/46/EC 
privind protecţia datelor). 

În România, Codul de Deontologie 
Medicală aprobat prin Hotărârea 
Adunării Generale Naţionale a Colegiului 
Medicilor din România nr. 3/04.11.2016, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 981 din 07.12.2016 și intrat în vigoare 
de la data de 06.01.2017 permite prin 
Articolul 32 investigaţia ori intervenţia 
medicală la distanţă doar în situaţia în 
care pacientul este asistat nemijlocit 
de către medicul său și doar în scopul 
de a-l ajuta pe acesta să determine 
diagnosticul, să stabilească tratamentul 
sau să întreprindă orice altă măsură 
medicală necesară finalizării actului 
medical sau intervenţiei medicale. 

Legislaţia GDPR anterior menţionată a 
fost elaborată ca un mijloc de armonizare 
a legislaţiilor naţionale europene privind 
protecţia datelor personale. O lucrare 
vizând dificultăţile tehnice legate de 
asigurarea confidenţialităţii și siguranţei 
datelor (Bennett, Bennett & Griffiths, 2010) 
(IT sublinia necesitatea implicării unor 
specialiști IT în toate stadiile procesului de 
informaţie, de la dezvoltarea, evaluarea 
până la furnizarea efectivă a serviciului, 
precum educarea furnizorilor cu privire 
la mijloacele de siguranţă necesare. 
Aceeași lucrare împarte siguranţa în trei 
categorii distincte – metodologică (designul 
serviciului și tehnologiile compatibile), 
tehnică (dezvoltarea unui software adecvat 
și modul în care acesta funcţionează) 
și procedurală (modul de stocare și 
gestionare a datelor de către furnizori), 
subliniind importanţa crescută a acestora 
în special în domeniul sănătăţii mintale. 
Vulnerabilităţile pot apărea în oricare etapă 
a procesului de dezvoltare și la nivelul 
oricărei componente a sistemului interactiv 
(fie ea software sau hardware) și necesită 
soluţionare rapidă pentru prevenirea 
compromiterilor ulterioare. 

O altă condiţie necesară este 
compatibilitatea între aplicaţii și 
mijloacele tehnologice disponibile, fapt 
ce poate rezulta iniţial în costuri de 
implementare crescute. Ţările în curs de 
dezvoltare pot prezenta infrastructură 
deficitară, rezultând în dificultăţi de 
creare a unor reţele de internet stabile 
sau chiar în imposibilitatea de a asigura 
o conexiune în anumite arii. Deficitele 
pot porni de la un nivel rudimentar, 
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instabilitatea reţelelor electrice având 
impact asupra utilizării mijloacelor 
tehnologice (Ryu, 2012). 

Costurile financiare pot reprezenta o 
barieră în sine: în vederea implementării 
iniţiativelor de telemedicină sunt 
necesare cheltuieli pentru echipament și 
întreţinerea acestuia, precum și pentru 
perfecţionarea personalului. Dovezile 
privind raportul final cost-eficienţă s-au 
arătat a fi contradictorii de-a lungul 
timpului, implicaţiile economice ale 
strategiei de integrare a serviciilor 
de telemedicină fiind încă incomplet 
cunoscute (Ryu, 2012).

Soluții disponibile în România
Serviciile de sănătate mintală digitală 
din ţara noastră includ cursuri online 
pentru personalul medical și psihologi, 
mijloace de psihoeducare și campanii 
antistigmă pentru pacienţi, familiile 
acestora și publicul general, precum și 
servicii terapeutice conexe. 

Asociaţia Centrul pentru Inovare 
în Domeniul Medical – Inomedica, 
organizaţie non-guvernamentală, 
non-profit, independentă, înfiinţată 
în anul 2013, susţine inovaţia în 
domeniul sănătăţii mintale în special 
prin intermediul platformelor asociate 
depresiv.ro, schizofrenia.ro, mindU. 

Platforma mindU (mindu.inomedica.
ro) propune cursuri online interactive 
pentru specialiști în sănătate mintală 
și nu numai, creditate cu puncte EMC 
după parcurgerea integrală a cursului și 
promovarea evaluării teoretice finale. 

Depresiv.ro oferă informaţii pentru 
a educa și responsabiliza populaţia 
în vederea tulburărilor mintale și 
tratamentului care poate fi urmat în 
România. Utilizatorii pot găsi informaţii 
referitoare la etiologia, tabloul clinic, 
diagnosticul și alternativele terapeutice 
al depresiei și tulburărilor de anxietate, 
precum și posibilitatea autoevaluării 
online prin intermediul Scalei HADS 
(Hospital Anxiety and Depression Scale) 
în scop orientativ. 

Schizofrenia.ro furnizează 
informaţii referitoare la formele, 
primele semne, simptomele, evoluţia 
și tratamentul schizofreniei destinate 
pacienţilor, precum și o secţiune de 
psihoeducaţie pentru membrii familiei 
acestora. 

Platforma Atlashelp.net, disponibilă din 
2016, oferă servicii conexe de psihoterapie, 
consiliere psihologică, dezvoltare 
personală, parenting și coaching atât 
la nivel naţional, cât și persoanelor din 
diaspora, printr-o soluţie securizată de 
videoconferinţă sau prin mesaje de tip text.

Concluzii:
Serviciile de sănătate mintală digitală 
au cunoscut o evoluţie lentă, dar 
constantă pe parcursul ultimelor 
decenii, progresele tehnologice recente 
și deschiderea către noi mijloace de 
informare a populaţiei generale, 
precum și datele în general favorabile 
privind utilitatea și validitatea acestora 
asigurându-le un loc stabil în prezent în 
rândul serviciilor medicale furnizate și, 
mai ales, în cadrul programelor complexe 
de prevenţie în sănătatea mintală.   
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ÎÎn evaluarea leziunilor sistemului 
nervos central, în imagistica 
modernă, se folosește o tehnică nouă, 
SPECTROSCOPIA RMN, care evaluează 
din punct de vedere metabolic și chimic 
orice fel de leziune a sistemului nervos 
central. 

Imaginile evaluării prin RMN-
ul convenţional măsoară semnalele 
emise de protonii de hidrogen, 
folosind variaţiile de frecvenţă și fază, 
transformând aceste variaţii în imagini. 
Aceste imagini nu oferă date despre 
compoziţia chimică a zonei examinate. 
Apa, grăsimea, aminoacizii, în general, 
produc un semnal specific. Folosind 
aceleași principii ca rezonanţa magnetică 
convenţională, s-a dezvoltat tehnica RMN 
numită spectroscopie, care decelează 
componentele chimice ce există la nivelul 
zonei examinate atât din punct de vedere 
calitativ, cât și cantitativ. 

Ca tehnică nouă, această secvenţă 
efectuată la RMN “in vivo” aduce 
informaţii suplimentare la evaluarea 
RMN convenţională a cazurilor dificile, 
cu etiologii variate, de cele mai multe 
ori reușind să diferenţieze o leziune 
inflamatorie de o leziune ischemică sau 
de o leziune tumorală. Această metodă 
nouă a fost și este folosită în partea 
clinică, dar mai ales în cercetare. Ea este 
precedată întotdeauna de o investigaţie 
convenţională RMN, constituindu-se 
o investigaţie suplimentară necesară 
pentru un neurodiagnostic corect. 

Tehnica de efectuare a spectroscopiei 
RMN datează din 1970 când s-a efectuat 
pentru prima dată spectroscopia unui 
ţesut biologic (“in vitro”). Tehnica pe 
subiecţi umani a devenit posibilă din 
1980, când magneţii dezvoltaţi erau 
suficient de puternici și omogeni. 
Tehnicile vechi care foloseau nucleul de 
fosfor s-au modificat și actualmente se 
utilizează protonul de hidrogen. “Proton 
spectroscopia” necesită și acum un 
magnet cu putere mai mare sau egală cu 
1,5T. 

Spectroscopia poate fi efectuată “in 
vitro” sau “in vivo”. 

Metoda “in vitro” presupune analiza 
unui ţesut recoltat, extras și ulterior 
analizat. 

Metoda “in vivo” efectuează evaluarea 
pacientului și ţesutului de analizat fără a 
fi extras. 

Tehnicile folosite în spectroscopia 
“in vivo” sunt: spectroscopia univoxel, 
(“single–voxel spectroscopy”, bazată pe 
tehnica STEAM sau PRESS) și tehnica 
multivoxel (chemical shift imaging-CSI-
bazată pe secvenţe de tip SE, PRESS). 

Tehnica univoxel examinează o 
regiune de interes, un volum mai mare, 
bine definit (voxel). Avantajele tehnicii 
sunt că: au timp de scanare scurt, se pot 
face la TE (timp de ecou) scurt, sunt ușor 
de efectuat și interpretat. Dezavantajul 
acestei tehnici este că în cazul situaţiilor 
cu variabilitate chimică intralezională, 
aceste modificări nu sunt depistate. 

De aceea, cea de-a doua tehnică, 
tehnica multivoxel, permite ca 
această variabilitate în voxeli mai mici 
a constituenţilor să fie identificată (de 
exemplu, în tumori grading-ul tumoral 
este foarte variabil, aspect evidenţiat 
de cartografierea metaboliţilor în așa-
numitul “mapping spectral”). 

Principiul spectroscopiei RMN este că 
fiecare metabolit rezonează la un anumit 
nivel al frecvenţei, având un nivel de 
concentraţie (axa Y) și un loc pe scala 
frecvenţei (axa X) relativ bine definite. 
S-a simplificat foarte mult această 
tehnică introducându-se noţiunea de 
“pixel per million“ (ppm) care evită 
variabilităţile pe scala frecvenţei. Scala 
“ppm” descrie poziţia unui “peak” de 
rezonare pe axa “X”, localizând un 
metabolit după o unitate de măsură 
relativ universală pentru toate aparatele 
de rezonanţă. Astfel “ppm” este calculat 
împărţind diferenţa în frecvenţă (în 
herţi) a două peak-uri, unul din ele fiind 
de referinţă și folosind frecvenţa de 
scanare a magnetului (în herţi). Aceasta 
face comparabile locaţiile peak-urilor 

Spectroscopia RMN
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metaboliţilor găsite în spectre atât la 
RMN-ul de 1T, cu cel de 1,5T, cu cele de 
3Tsau 4T. 

Metaboliţii cerebrali decelaţi sunt:
N acetil aspartatul (NAA) este 

un aminoacid neurotrasmiţător, care 
rezonează la 2,02 ppm și are un nivel 
mediu de concentraţie de 7,8 mmol/l 
(6,5-9,7 mmol/l) și reprezintă relativa 
specificitate pentru ţesutul neuronal 
(marker neuronal). Patologia în care 
concentraţia acestui marker este crescută 
este boala Canavan. Situaţia în care 
concentraţia acestui metabolit este 
scăzută este foarte diversă: în pierderi 
neuronale sau disfuncţii datorate 
ischemiei, traumei, inflamaţiei, infecţiei, 
demielinizării, gliozei etc.

Cholina (Cho) - metabolit care are 
punct de rezonanţă la 3,2 ppm, prezintă 
nivelul mediu de concentraţie de 1,3 
mmol/l (0,8-1,6), este un marker al 
turn-overului prin membrana celulară; 
ca nivel de concentraţie este mai mare 
la nivelul substanţei albe decât în 
cea gri. Crește în tumori, inflamaţii, 
hipoxie cronică și scade în ischemie, 
encefalopatie hepatică, SIDA, boli 
hepatice etc.

Creatinina (Cr ) - rezonează la 3,0 
ppm, având un nivel de concentraţie 
mediu de 4,5 mmol/l (3,4-5,5). Este 
o componentă a stocării energiei, 
marker al statusului energetic al 
celulei; crește cu vârsta. Majoritatea 
metaboliţilor cerebrali se raportează la 
nivelul creatininei. Creșterea valorilor 
acestui metabolit se produce în statusul 
hipermetabolic, în traumă, și scăderea în 
hipoxie, stroke, tumori.

Mioinositolul (Myo) - rezonează 
în spectrele cu timp de ecou scurt 
(TE=35 ms) și la un nivel de 3,55 ppm. 
Este implicat în ciclul inositol trifosfat 
intracelular. Este un marker al celulelor 
gliale și are un nivel crescut la copii.

Glutamat (Glu) + Glutamina (Gln) 
= Glx - este evidenţiat doar pe spectrele 
cu timp de ecou scurt (TE=35 ms), 
în intervalul 2,1-2,4 ppm, nivelul de 
glutamat este în medie de 10 mmol/l, 
iar cel de glutamină este de 5 mmol/l. 
Este un complex dificil de separat 
și cuantificat separat. Reprezintă 
aminoacizi neurotransmiţători, 
glutamatul fiind excitator, iar glutamina 
inhibitor. Nivelele acestui complex cresc 

în encefalopatia hepatică, hipoxie severă, 
iar scăderea nivelului se produce în 
maladia Alzheimer.

Lactatul (Lac) - rezonează la 
1,35 ppm, este un dublet la 7ppm. 
Este decelabil la o concentraţie mai 
mare de 1 mmol/l. Este un metabolit 
care nu este prezent în creierul normal; 
este un produs al metabolismului 
anaerob. Este astfel prezent în ischemie, 
tulburări înnăscute ale metabolismelor 
(în mod special în defecte de lanţuri 
respiratorii) în tumori (necroze), în 
abcese, inflamaţii.

Lipidele (Lip) - se detectează între 
0,9-1,3 ppm, numai la timpuri de ecou 
scurte. Nu se detectează în creierul 
normal și reprezintă, în general, alterări 
ale peretelui membranar, posibil să 
preceadă necroza histologică. Este 
caracteristică tumorilor cu grad mare 
de malignitate, abcese, inflamaţii acute, 
stroke.

Succinat, acetate, aminoacizi - nu se 
detectează în creierul normal; rezonează 
la diferite frecvenţe. Sunt produși ai 
metabolismului bacterian și caracteristice 
abceselor piogene.

Alanina - este caracteristică 
meningioamelor.

Acetoacetatul, acetone - metaboliţi 
intermediari care sunt crescuţi în alterări 
genetice ale metaboliţilor.

Manitol, ethanol - se detectează în 
situaţiile administrării acestor substanţe.

Prezentăm în imaginea următoare 
spectrele cerebrale la un RMN de 7T 
cu reprezentarea pe axa ox a locului 
pe scara “ppm” unde rezonează fiecare 
metabolit cerebral și pe axa oy nivelul 
valorilor integrale ale acestor metaboliţi 
cerebrali. 

Din multitudinea acestor metaboliţi 
cei mai utili pentru evaluarea cerebrală 
sunt: Cholina, creatinina, NAA, lactatul. 
Pentru a se evita variabilitatea oferită 
de scanarea la diferite tipuri de aparate 
evaluarea spectroscopică utilizează 
rapoarte ale acestor metaboliţi, cum sunt: 
NAA/ Cr, Cho /Cr, NAA/Cho.

PATOLOGIA TUMORALĂ
În imaginile care urmează sunt 
reprezentate modificările spectrelor în 
patologia tumorală cerebrală în care 
se poate urmări cum creșterea sau 
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descreșterea unor nivele ale metaboliţilor 
elocvenţi (Cho, Cr, NAA, Lactat) redau 
tipul tumoral și gradarea gradelor de 
malignitate. 

Prima evaluare spectroscopică 
s-a efectuat la un timp de ecou lung 
(TE=135ms), unde se urmăresc de elecţie 
valorile integrale și rapoartele NAA/Cho, 
Cho/Cr, NAA/ Cho:

A doua reprezentare grafică spectrală 
reprezintă evaluarea la un timp de ecou 
scurt (TE=30ms) și în care se urmăresc 
metaboliţii care rezonează cel mai bine 
în acest spectru: lactatul, mioinositolul, 
macromoleculele.

Se observă cum creșterea nivelului 
de lactat într-o leziune tumorală glială 
este paralelă cu creșterea gradului de 
malignitate. 

Fig. 5. Aspect metabolic la timp de ecou (TE) de 30ms
Reprodusă după Howe și colaboratorii 2001

Fig. 1. Tehnica univoxel

Fig. 2. Tehnica  multivoxel

Fig. 3. Tabloul metaboliților cerebrali prin proton spectroscopie a substanței cenușii 
măsurate la 7T într-un creier normal (Reproducere după Tkac și colab. 2001)

Fig. 4. Aspectul modificărilor cerebrale de la nivelul substanței albe cerebrale la nivel 
parietal în: meningiom, metastază, glioame cu grade diferite de malignitate la TE=135ms 
(timp lung de ecou) - reproducere după Howe și colaboratorii (2003).
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Mioinositolul este markerul celulelor 
gliale asfel că creșterea valorilor 
integrale ale mioinositolului reprezintă 
creșterea densităţii gliale. 

În glioblastom, datorită prezenţei 
necrozei, densitatea glială scade și crește 
foarte mult nivelul de lactat. 

Caracteristica meningiomului este 
prezenţa de alanină. 

Metastazele cerebrale nu prezintă 
NAA (marker neuronal), decât eventual 
prin contaminarea spectrelor, și sunt 
caracterizate prin valori foarte ridicate de 
lactat prin necroze intratumorale.

Exemplificăm prin cazuri clinice:
Cazul nr. 1: Bărbat în vârstă de 40 de 

ani cu debut de comiţialiatate tardivă.
Examenul histo-patolgic postoperator: 

gliom de grad mic (GI).
În acest grafic spectral se întâlnește 

aspectul cu modificările caracteristice 
ale valorilor integrale al metaboliţilor 
(creșterea Cho de la 4 la 8 mmol, 
scăderea NAA de la 9 la 7 mmol) în 
glioamele de grad mic. De asemenea, 
rapoartele specifice NAA/Cho, Cho/Cr, 
NAA/Cr au valorile care sugerează un 
gliom de grad mic. 

În schimb, în interiorul leziunii 
tumorale se decelează o zonă cu 
malignitate mai mare, zonă care este 
definită prin creșterea semnificativă a 
Cholinei (de la 8 la 10, 8 mmol), scăderea 
semnificativă a markerului neuronal 
(NAA de la 7,98 la 4,8). Astfel, raportul 
care este cel mai sugestiv pentru gradul 

malignităţii glioamelor, raportul Cho/
NAA, a crescut sugerând în următorul 
grafic zona cu nivel de malignitate GII. 
(Fig. 6-8)

CAZ NR. 2: Femeie, 38 ani, debut cu 
elemente de afazie motorie 

Examen histo-patologic: Glioblastom
Pe seriile analizate a existat o sensibilitate 

de 90% și o specificitate de 95%. (Fig. 9-12)

Cu o experienţă dobândită în 12 
ani, 1.500 de cazuri evaluate, putem 
aprecia că este extrem de important rolul 
spectroscopiei în evaluarea leziunilor 
cerebrale la care abordul chirurgical este 
dificil sau la care urmărirea în dinamică 
a leziunii presupune doar o investigaţie 
și nu este neapărat necesară rebiopsierea 
ţesuturilor necesare de a fi urmărite în 
evoluţie.  

Gillard Jonathan, Waldman 
Adam, Barker Peter, Clinical MR 
Neuroimaging, Cambridge 
University Press
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Fig. 8. Grafi c spectral 
la TE=135 ms, 
reprezentând un gliom 
cu grad de malignitate 
GII

Fig. 9. Secvența axial T1 cu gadolinium

Fig. 11. Grafi c spectral TE=135 ms, zona 
internă a prizei maximă de contrast, 
aspect tipic de tumoră cu grad înalt de 
malignitate, necroză intralezională – 
glioblastom GIV

Fig. 12. Grafi c spectral TE=30 ms, 
zona externă prizei de contrast, 
aparent edem perilezional; 
spectroscopic aspect degliom 
anaplazic GIII.

Fig. 10. Grafi c spectral TE=135 ms, zona prizei 
de contrast, aspect de gliom GIV (glioblastom)
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D“Definiţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
(OMS) privind starea de sănătate: ‘Sănătatea 
este o stare completă de bine fizic, mental 
și social și nu doar absenţa bolii sau a 
infirmităţii’ își menţine o remarcabilă 
actualitate deși anul acesta a împlinit 70 de 
ani de la intrarea în vigoare”. Având în vedere 
această viziune exhaustivă, holistică, asupra 
stării de sănătate, cel puţin din perspectivă 
bio-medicală, considerăm că definiţia citată 
reprezintă o modalitate introductivă adecvată 
pentru abordarea conceptului de calitate a 
vieţii (Quality of Life–QOL), deși dimensiunea 
socio-culturală și economică a acestei 
determinante umaniste este, așa cum se va 
vedea în continuare, la fel de importantă. 

Astfel, noţiunea de calitate a vieţii a fost 
iniţial introdusă în literatură – cea de profil 
economic – în 1920: (Pigou – “The Economics 
of Welfare”). Abia aproape jumătate de secol 
mai târziu, în 1966, acest termen capătă 
valenţe bio-medicale, prin contribuţia lui 
Elkinton, care îl plasează în raport (și) cu 
“armonia din interiorul omului și dintre acesta 

și lumea sa”, dar și într-o perspectivă analitică 
ce vizează inclusiv unele conotaţii oarecum 
surprinzătoare (nu întotdeauna pozitive) 
legate de progresele medicinei moderne.

De menţionat, în plus, contribuţia adusă 
încă din 1948 de Karnofski, Burchenal și col, 
adevăraţi pionieri în domeniul cuantificărilor 
clinico-funcţionale, care au conceptualizat 
evaluarea stării de performanţă a 
pacienţilor în raport cu cea de sănătate/
boală/infirmitate. Concret, “Karnofsky 
Performance Scale Index” – împărţit în trei 
categorii de scor – statuează ca nivel/prag 
de la care începe categoria inferioară (cu 
punctajele cele mai mici, aferente celor mai 
joase nivele de sănătate – respectiv aferente 
gravităţii evoluţiei unei/unor boli – și ca 
atare, cu prognosticele cele mai nefavorabile), 
corespunzând invalidităţii, cu pierderea 
autonomiei/ independenţei funcţionale 
individuale (“necesită îngrijire specială și 
asistenţă”). 

Prevalenţa dizabilităţii este acceptată 
în majoritatea ţărilor europene ca fiind 
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în creșterea calității vieții

1. Universitatea “Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Medicină
2. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol 
3. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix
4. Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină 
5. Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București
6. Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar-Arseni” București
7. Instituția Medico-Sanitară Publică, Spitalul Clinic Ortopedie Traumatologie, Chișinău, 

Republica Moldova
8. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, București
9. Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Apostol Andrei”, Constanţa
10. Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae 

Robănescu”, București

Medic Primar RMFB – Co-autor și Editor

Șef Lucrări Dr. Med. 
Elena-Valentina Ionescu1,2

Medic Primar RMFB, Cardiologie și 
Medic Specialist Sănătate Publică și 
Management – Co-autor și Editor

Prof. Dr. Med.  
Liviu Lazăr3,4

Asist. CDI Dr. Med. Ioana Andone6, Medic Primar RMFB – Co-autor

Dr. Melinda Calapis3, Medic Rezident RMFB– Co-autor 

Dr. Drd. Ana Cimil7, Medic Primar RMFB – Co-autor

Conf. Dr. Med. Delia Cinteză5,8, Medic Primar RMFB – Co-autor

Conf. Dr. Med. Camelia Ciobotaru1,9, Medic Primar RMFB, Medic Specialist Reumatologie – Co-autor

Dr. Andreea Clipotă9, Medic Rezident RMFB – Co-autor

Dr. Med. Horia Lăzărescu8, Medic Primar Endocrinologie, Medic Specialist RMFB – Co-autor

Dr. Drd. Cristian Gabriel Morcov10, Medic Specialist MF – Co-autor 

Psiholog Maria Veronica Morcov10 – Co-autor

Prof. Dr. Med. Adriana Sarah Nica5,8, Medic Primar RMFB – Co-autor

Asist. Dr. Med. Oprea Doiniţa1,2, Medic Primar Reumatologie, Medic Specialist RMFB – Co-autor

Conf. Dr. Med. Liliana Pădure5,10, Medic Primar RMFB – Co-autor

Medic Primar RMFB și Geriatrie-
Gerontologie – Co-autor și Editor

Prof. Dr. Med. 
Gelu Onose5,6



39www.MedicaAcademica.ro Martie 2020

EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

de aproximativ 10%, indiferent de cauză. 
Populaţia îmbătrânește, ceea ce duce la 
creșterea nivelului dizabilităţilor. Acest lucru 
se reflectă în creșterea costurilor pentru 
sănătate și asistenţă socială și la scăderea 
QOL. Pentru a reduce impactul pe care 
dizabilitatea și afectarea participării la diferite 
domenii ale vieţii îl au, atât la nivel individual, 
cât și al societăţii, Recuperarea, Medicina 
fizică și Balneoclimatologia (RMFB) a 
dezvoltat, în colaborare cu știinţele ingineriei, 
tehnologii de asistare și de recuperare, care fac 
acum parte din acţiunile terapeutice ce ţintesc 
îmbunătăţirea QOL pacienţilor cu disfuncţii/
invalidităţi. 

QOL poate fi cuantificată prin diferite 
scale, care evaluează starea de sănătate a 
pacienţilor, respectiv măsoară starea pe 
care aceștia o percep vis-a-vis de propria 
lor persoană. Actualmente, o scală larg 
folosită pentru  evaluarea QOL este Quality 
of Life Scale (QOLS): cu 15 itemi, în forma 
sa originală, aparţinând lui Flanagan J. și 
completată  ulterior (16 itemi – și adaptată 
pentru evaluare de profil la indivizi cu 
patologie cronică) de către Burckhardt și 
col. Totodată, există un instrument al OMS 
pentru evaluarea QOL: WHO (WHOQOL): 
Measuring Quality of Life, în două variante: 
WHOQOL-100 (itemi – n. n.) și WHOQOL-
BREF, cu 26 de itemi. 

Alte scale de evaluare a QOL sunt: Stroke 
specific quality of life, Multiple sclerosis 
quality of life index, the Index of psychological 
Well-Being, the Life satisfaction index, the 
Quality of life rating scale etc. 

Datele obţinute vor furniza informaţii utile 
în aprecierea profilului persoanei intervievate, 
cât și detalii despre modul în care această 
persoană reușește să-și efectueze activităţile 
de zi cu zi. S-a demonstrat o corelaţie directă 
între severitatea simptomelor de anxietate 
și depresie și scăderea QOL, percepută mult 
mai accentuat comparativ cu pacienţii cu 
infarct miocardic, diabet sau cu hipertensiune 
arterială. 

Un exemplu, credem, deosebit de 
ilustrativ cu privire la relaţia indisolubilă 
dintre independenţa funcţională și RMFB – 
specialitatea medicală transversală ce are, 
ca obiectiv emblematic, global, combaterea 
disfuncţionalităţilor/ invalidităţii, cu 
prezervarea/ recâștigarea autonomiei 
individuale, promovarea funcţionalităţii fizice 
și cognitive – îl constituie faptul că (apărut la 
aproape jumătate de secol după Karnofsky 
Performance Scale Index) “Functional 

Independence Measure” (FIM) este, pentru 
măsurarea funcţionalităţii, instrumentul 
(/scala cuantificată) “cel mai larg acceptat 
aflat în uz în comunitatea recuperatorie.” 

Multivalenţa bio-/medico-psiho-socială 
a acestei paradigme emerge mai ales în a 
doua jumătate a secolului trecut, în ţările 
dezvoltate, când inclusiv conceptual, aspectele 
de asistenţă medicală au devenit inseparabil 
legate de cele de solidaritate socială – 
susţinută la nivel macrodecizional statal, fapt 
ce a avut ca rezultat susţineri și demersuri 
concrete în sensul asigurării QOL pentru cât 
mai mulţi membri ai comunităţii. 

Restabilirea/ameliorarea funcţionalităţii, 
autonomiei şi performanţei (implicit: familială, 
ocupaţională, socială, economică – deci inclusiv 
ameliorarea QOL) a indivizilor ce beneficiază 
de intervenţii din sfera RMFB (cu caracter 
predominant profilactic sau/şi terapeutico-
recuperator) nu se poate realiza decât prin 
utilizarea optimă a tuturor celor 3 mari 
domenii componente ale acestei specialităţi 
(solidare – la noi – conceptual şi funcţional): 
Recuperare (Medicală – RM), Medicină Fizică 
(MF) şi BalneoClimatologie (BC). 

Programele moderne de RMFB 
promovează abordarea complexă, holistică, 
a tuturor semnelor clinice și dizabilităţilor. 
Această abordare este structurată pe 
modelul ICF (International Classification of 
Functioning, Disability and Health) promovat 
de OMS începând cu anul 2001. Și în 
Republica Moldova, deși nu este oficializat un 
sistem unic de indicatori pentru monitorizarea 
QOL a populaţiei, persistă tendinţa de aliniere 
la standardele internaţionale în vederea 
identificării factorilor ce ar înlesni protecţia 
acestui domeniu. 

OMS a recunoscut importanţa participării 
la situaţiile și domeniile vieţii pentru starea 
de sănătate percepută a unui individ, prin 
reformularea Clasificării Internaţionale a 
Deficienţelor, Dizabilităţilor și Handicapurilor 
(IDH) drept Clasificarea Internaţională a 
Funcţionării, Dizabilităţii și Sănătăţii (ICF). 
În urma acestei modificări, înţelegerea 
sănătăţii s-a schimbat în mod semnificativ 
faţă de definiţiile anterioare. Aceasta cuprinde 
noţiunea de individ care interacţionează 
cu lumea și funcţionează în lume, chiar și 
în prezenţa unei dizabilităţi – deci, aspecte 
pozitive/ non-problematice și respectiv, 
negative/ problematice, de funcţionare. 

În urma evaluării clinico-biologice, 
paraclinice, funcţionale, pentru fiecare 
pacient în parte, se stabilește planul de 
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recuperare ţintit spre problema ce domină 
tabloul funcţional și socio-uman la momentul 
dat. La acest plan de recuperare participă 
întreaga echipă, pacientul (în măsura în care 
îi permit funcţiile cognitive) și familia sa, în 
măsura în care aceasta poate fi implicată. 

Planul este revizuit și actualizat cu 
regularitate. Informaţiile cuprinse în plan 
se referă la: diagnostic clinic; diagnostic 
funcţional și stadializare funcţională; 
deficitele, dizabilităţile, limitările de 
activitate și restricţiile de participare cu care 
pacientul se prezintă; scopurile pacientului; 
scopul terapeutic pe termen scurt, mediu 
și lung; factorii de prognostic pozitiv și 
negativ; schema terapeutică ţintită și 
modalităţile/intervenţiile (inclusiv durata 
și ritmul acestora, respectiv tratamentul 
medicamentos) aplicate. 

Eficacitatea tratamentului RMFB se 
urmărește evaluând următorii parametri: 
intensitatea și durata durerii, estimarea 
bilanţului articular apreciat goniometric 
(șold, genunchi, umăr, coloană vertebrală); 
bilanţul muscular, forţa/rezistenţa și gradul 
hipotrofiei mușchilor periarticulari; gradul 
scurtării membrelor și deviaţia axelor lor; 
caracteristicile mersului și modalităţile de 
sprijin, precum și intensitatea claudicaţiei 
etc. 

Managementul de recuperare pe termen 
lung completează planul de recuperare 
iniţial și cuprinde: recomandările privind 
frecvenţa de aplicare a unui astfel de program; 
recomandările privind frecvenţa evaluărilor 
funcţionale; recomandările privind modul și 
locul de desfășurare în viitor a programului de 
recuperare; prognosticul funcţional pe termen 
lung; planul de prevenire a complicaţiilor; 
măsurile de intervenţie asupra mediului de 
viaţă pentru a crește participarea și QOL și a 
scădea riscurile complicaţiilor și ale regresului 
funcţional. 

Reorientarea profesională, reinserţia/
reintegrarea în familie și societate presupun 
cooperarea cu: echipele de asistenţă socială 
din comunitate, medicii de familie, ceilalţi 
specialiști implicaţi în îngrijirea pacientului, 
serviciile de îngrijiri la domiciliu și cu serviciile 
de consiliere și reorientare profesională, 
pentru a încerca să se obţină ameliorarea 
maximală a QOL a indivizilor cu dizabilitate. 

Pentru persoană, un sentiment de 
satisfacţie personală, autovalorizare și 
autoadaptare este asociat cu reducerea 
disconfortului fizic și creșterea QOL. 
Pentru familie/aparţinători, povara 

fizică și emoţională a îngrijirii asociate 
cu dizabilitatea fizică poate fi redusă. 
Ca urmare a progreselor tehnologice 
înregistrate, vor apărea oportunităţi pentru 
persoanele cu niveluri semnificative de 
invaliditate pentru a le permite acestora să 
participe cât mai intens posibil la situaţiile 
lor de viaţă. 

Introducerea în cercetarea medicală a 
conceptului de QOL a stârnit interesul și 
preocuparea multor publicaţii (peste 20.000), 
însă foarte puţine făceau referire la copii (13% 
dintre acestea). Cunoașterea QOL a copiilor 
este utilă în evaluarea intervenţiei medicale 
cu privire la prevenirea, tratamentul și 
recuperarea acestor pacienţi. 

Aspectele emoţionale și sociale ale vieţii 
copiilor sunt influenţate de intervenţiile 
medicale. Astfel, QOL ar trebui să includă, 
fără a se limita însă doar la acestea, percepţiile 
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copiilor despre bunăstarea lor fizică, socială și 
emoţională. 

Necesitatea înţelegerii QOL a copiilor 
cu dizabilităţi și a familiilor acestora 
se reflectă în practica medicală, cu 
impact în plan fizic, psiho-social al bolii 
şi al tratamentului, în analiza nevoilor 
pacientului de susţinere psihologică, 
socială şi îndeplinirea acestora. 

În acord cu două convenţii ale Naţiunilor 
Unite (The United Nations Convention on 
the Rights of the Child 1989, Article 12 și
the United Nations Convention on Rights of 
Persons with Disabilities 2006, Article 7) se 
consideră că “evaluarea calităţii vieţii este 
importantă deoarece oferă o voce copiilor”. 

Recuperarea pediatrică își propune ca 
principal obiectiv “optimizarea calităţii vieţii 
pentru copiii și tinerii cu afecţiuni cronice”. 
Astfel, QOL este evaluată prin termeni precum 
“simptome fizice, stare funcţională sau 
utilitate pentru sănătate”. 

Existenţa unui copil cu dizabilităţi pune 
presiune din punct de vedere medical și 
socio-economic asupra întregii familii. 
Studii efectuate în familiile cu copii cu 
invalidităţi arată că îngrijirea acestor 
copii este o sursă de stres care poate 
avea impact negativ asupra sănătăţii și 
comportamentului membrilor familiei. 
Abordarea centrată pe familie răspunde 
într-o mai mare măsură nevoilor copilului 
cu dizabilităţi. 

Exemple de Instrumente specifice de 
evaluare pediatrică a QOL: 

- Pediatric Quality of Life Inventory – 
PedsQL 

- Questionnaire for Measuring 
Health-Related Quality of Life in 
Children and Adolescents (KINDer 
Lebensqualitätsfragebogen – KINDL) – 
Chestionarul german pentru evaluarea QOL 
a copiilor şi adolescenţilor; acestea oferă 
informaţii despre bunăstarea fizică, psihică, 
emoţională, socială, şcolară și îndrumă 
specialiştii în selectarea tratamentului adecvat 
(precum și urmărirea eficienţei acestuia) și 
evaluează performanţa serviciilor medicale. 

În ansamblu, programele terapeutice 
şi educaţionale adecvate/personalizate 
oferite de serviciile de recuperare pediatrică 
urmăresc să îmbunătăţească QOL a copiilor cu 
afecţiuni cronice. 

Luând în considerare incidenţa înaltă a 
maladiilor cronice în rândul populaţiei și 
asocierea  deteriorărilor funcţionalităţii fizice 
sau/și cognitive, în scopul combaterii acestora 

și atingerii potenţialului funcţional maxim, 
este indispensabilă abordarea asistenţei de 
recuperare în plan de ascensiune progresivă. 

Revenind, în ceea ce privește relaţia – 
esenţială – dintre Qol și RMFB, se poate 
considera, în sinteză, că “asigurarea, cât de 
mult posibil a independenţei/ autonomiei 
persoanei şi astfel, implicit/  inclusiv, a 
calităţii vieţii acesteia, reprezintă deopotrivă: 
deziderate intrinseci majore ale fiinţei umane 
şi ţinte globale ale specialităţii de RMFB, 
subsumându-se pe deplin definiţiei date de 
către OMS, mai sus citată. 

“De mai multe decenii, QOL reprezintă 
scopul principal al specialităţii de recuperare, 
medicină fizică şi balneologie. Noi, medicii 
de recuperare, ne străduim să realizăm 
acest lucru pentru a restabili sau ameliora 
funcţionalitatea şi performanţa pacienţilor 
noştri”.  
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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
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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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De la prevenție la recuperare în insuficiența cardiacă (IC)
1.  Componente  ale  programelor 

de management al pacienților  
cu IC sunt:

A.  Includerea personalului 
competent și educat  
profesional;

B.  Facilitarea accesului la îngrijire 
în timpul episoadelor de 
decompensare;

C.  Asigurarea suportului 
psihosocial pentru pacienți și 
familiile acestora;

D.  Țintirea pacienților simptomatici 
cu risc înalt;

E.  Implicarea pacientului în 
monitorizarea simptomelor  
și utilizarea flexibilă  
a diureticelor.

2.  Din echipa multidisciplinară a 
programului comprehensiv de 
recuperare cardiovasculară adaptat 
pacienților cu IC fac parte:

A.  Medicul de familie;
B.  Medicul cardiolog;
C.  Fiziokinetoterapeutul;
D.  Psihologul;
E.  Medicul internist.

Maria Ladea, Mihai Bran, Arina-Diana Sofia

Modalități inovative de diagnostic și educație pentru sănătate mintală
3.  Impedimentele întâlnite în furnizarea serviciilor 

de sănătate mintală digitală sunt:
A.  Rezistența la schimbare;
B.  Competențe tehnice limitate;
C.  Lipsa unui consens internațional din punct de vedere legal;
D.  Lipsa accesului la inteligența artificială;
E.  Costuri crescute de implementare.

4.  Avantajele utilizării internetului  
sunt reprezentate de:

A.  Disponibilitatea limitată la anumite intervale orare;
B.  Deservirea unui număr mare de utilizatori;
C.  Anonimatul;
D.  Costurile scăzute;
E.  Accesibilitate limitată la zonele urbane.

Mihaela Adela Iancu, Alexandru Matei, Dumitru Matei, Nicolae Suciu

Prevenirea și diagnosticul precoce în afecțiunile oncologice la 
femei – rezultatul colaborării medic de familie - ginecolog
5.  Testele de screening pentru 

cancerul de col uterin sunt:
A.  Testare HPV; 
B.  Ecografia; 
C.  Recoltarea citologiei BPN în mediu 

lichid;

D.  Mamografia;
E.  Frotiul citovaginal Babeș Papanicolau 

convențional la interval de 5 ani.

6.  Factori de risc ai cancerului mamar sunt:
A.  Infecția HPV;

B.  Expunerea la radiații;
C.  Obezitatea, în special în 

premenopauză;
D.  Imunosupresia provocată sau 

spontană;
E.  Fumatul.

Elena-Valentina Ionescu, Liviu Lazăr, Gelu Onose, Ioana Andone, Melinda Calapis, Ana Cimil, 
Delia Cinteză, Camelia Ciobotaru, Andreea Clipotă, Horia Lăzărescu, Cristian Gabriel Morcov, 
Maria Veronica Morcov, Adriana Sarah Nica, Doinița Oprea, Liliana Pădure

Recuperarea, medicina fizică și balneoclimatologia 
– impactul în creșterea calității vieții
7.  Eficacitatea tratamentului RMFB este urmărită 

evaluând următorii parametri:
A.  Caracteristicile mersului și modalitățile de sprijin;
B.  Intensitatea și durata durerii;
C.  Factorii de prognostic pozitiv și negativ;
D.  Scopul terapeutic pe termen scurt, mediu și lung;
E.  Diagnosticul funcțional.

8.  Managementul de recuperare  
pe termen lung cuprinde:

A.  Estimarea bilanțului articular apreciat goniometric;
B.  Bilanțul muscular;
C.  Recomandările privind frecvența evaluărilor funcționale;
D.  Planul de prevenire a complicațiilor;
E.  Recomandări privind frecvența de aplicare a programului.

Mihaela Pleș

Spectroscopia RMN
9.  Cei mai utili metaboliți pentru 

evaluarea cerebrală sunt:
A.  Cholina;
B.  Alanine;
C.  Lactatul;
D.  Mioinositolul;
E.  Glutamatul.

10.  Despre N-acetil-aspartat 
(NAA) este adevărat că:
A.  În glioamele de grad 

mic, raportul Cho/NAA  
este scăzut;

B.  NAA este specific metastazelor 
cerebrale;

C.  Are relativă specificitate 
pentru țesutul neuronal (marker 
neuronal);

D.  Are concentrație crescută în boala 
Canavan;

E.  Este un marker al turnover-ului prin 
membrana celulară.
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Stimați cititori,

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

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

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

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



Loc parafă: E-mail:

Data: Semnătura: Nr. parafă:

Nume: Prenume:

Profesia: Specialitatea:

Instituția și adresa: Tel.:

Adresa de domiciliu: Tel.:

A SE TIMBRA 
DE CĂTRE EXPEDITOR!MEDICA

ACADEMICA

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










