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în această lună

multe resurse pentru a salva o 
viață, ca să lăsăm apoi pacien-
tul cu simptome debilitante și o 
familie luptându-se cu toate di-
ficultățile?" 

Covid-19 a dus la neglija-
rea multor alte boli, așa că pla-
nurile de reluare a servicii-
lor obișnuite sunt binevenite 
(BMJ 2020;369:m1793). Nu tre-
buie să pierdem, însă, nici ino-
vațiile în servicii inspirate de 
pandemie. Descriind "accele-
rarea spectaculoasă" a progre-
sului în oftalmologie, Alastair 
Denniston și coautorii spun că 
nu vor să se întoarcă la vechile 
metode (bit.ly/3fmWr2G). 

Clare Gerada și Caroline 
Walker și-au dat seama însă 
că, la fel ca mulți alții, au difi-
cultăți în ceea ce privește asi-
milarea schimbărilor uriașe 
(bit.ly/3bbaK77). Ele avertizea-
ză că este ca la alergarea în ma-
ratoane consecutive și că, în 
multe cazuri, nerăbdarea iniți-
ală de a "se apuca de treabă" a 
fost înlocuită de o copleșitoare 
"epuizare provocată de covid." 
Ritmul moderat, odihna și spri-
jinul vor fi esențiale pentru a 
supraviețui până la capăt.

Fiona Godlee, redactor-șef, The BMJ 
fgodlee@bmj.com   
Twitter@fgodlee 

EDITOR'S CHOICE 
Surviving the long road ahead 

A se cita: BMJ 2019;369:m1840 

OPŢIUNEA REDACTORULUI-ŞEF 

Lungul�drum�al�supravieţuirii

La câteva luni după prime-
le cazuri din China știm deja 
multe despre covid-19. Au ră-
mas însă și multe incertudini, 
în special cu privire la evolu-
ția clinică și la efectele pe ter-
men lung ale acestei boli mul-
tisistemice. Dan Martin și co-
legii săi de la ATI au renunțat 
la cea mai mare parte a proto-
coalelor de detresă respirato-
rie acută (SDRA) (BMJ 2020, 
9 May, p. 190). Ușurința relati-
vă a ventilării și incidența cres-
cută a leziunii renale acute au 
determinat reducerea presiuni-
lor ventilatorii și creșterea vo-
lumului de lichid administrat 
intravenos. Însă Susan Wilcox 
notează că patologia pulmona-
ră nu este deosebită de cea a 
SDRA (BMJ 2020;369:m1786). 
Controversele privitoare la in-
tubarea precoce rămân nere-
zolvate din cauza lipsei unor 
dovezi concludente, spune ea. 

În timp ce majoritatea oame-
nilor prezintă cel mult simp-
tome ușoare și se vindecă fără 
complicații, unii au boală pre-
lungită. Paul Garner a avut o 
formă ce a durat mai multe săp-
tămâni, cu o varietate de simp-
tome: oboseală extremă, dureri 
de cap, dificultăți în respirație – 
"ca într-un calendar din perioa-
da Adventului, fiecare zi era o 
surpriză" (bit.ly/2zaHBMc). El 
cere mai mult sprijin și un plus 
de înțelegere pentru situația sa 
și-a altora. 

De sprijin și înțelegere au 
mare nevoie și persoanele ex-
ternate din ATI, scrie Roger 
Boyes, care are sentimentul că 
este abandonat, chinuindu-se 
acasă după cinci săptămâni în 
spital (BMJ 2020;369:m1813). 
Ne putem aștepta la "un tsu-
nami de nevoi de reabilita-
re," declară Jacqui Thornton, 
în contextul în care pacienții 
externați după spitalizări mai 
lungi decât cele obișnuite în 
ATI trebuie să facă față slăbi-
ciunii musculare, tulburărilor 
de somn, oboselii, depresiei și 
sindromului de stres posttrau-
matic (BMJ 2020;369:m1787). 
Spitalele înființează servi-
cii "de îngrijire intensivă după 
faza acută", dar acestea vor fi 
în competiție pentru fonduri. 
După cum spunea un fiziotera-
peut, "de ce să investim atât de 

Este nevoie 
urgentă de 
înțelegere  
și sprijin 
pentru 
persoanele 
externate  
din ATI
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suficient. Este puțin probabil ca 
video-consultațiile cu pacien-
ții acasă să fie adecvate în ca-
zul celor grav bolnavi, când nu 
poate fi evitată o examinare fi-
zică sau o procedură completă, 
sau când comorbiditățile afec-
tează capacitatea pacientului 
de a folosi tehnologia (dacă nu 
poate fi ajutat de rude). 

Consultația video ar trebui să 
constituie un demers suplimen-
tar, nu substitutiv, celei prin te-
lefon, pentru care există o bază 
suficientă de dovezi12-14 și une-
le recomandări.15 Ea poate re-
prezenta o parte a unei strategii 
mai ample de îngrijiri la distan-
ță pentru covid-19, ce inclu-
de triajul și izolarea automată a 
pacienților potențial contagioși 
și supravegherea electronică în 
unitățile de terapie intensivă.16 

Fiabilitatea îmbunătățită, 
costul mai mic, calitatea mai 
bună audio și video și produ-
sele ce reflectă mai mult fluxul 
de muncă din clinică decât filo-
sofia "teleconferinței" au ajutat 
consultațiile video să devină o 
opțiune mai simplă și mai acce-
sibilă. Cu toate acestea, ele sunt 
adesea încercate pe platforme 
proiectate pentru videoconfe-
rințe. Pe lângă nivelul scăzut de 
conformare cu practicile clini-
ce de rutină,10, 17 s-ar putea să 
fie nevoie de descărcarea unor 
date ce încalcă politicile de ad-
ministrare a informațiilor. E 
posibil ca unele organizații să 
nu aibă viteza de transfer nece-
sară pentru a accesa toate ser-
viciile.10 

Lecții importante
În literatura de specialitate ge-
nerală cu privire la răspândirea 

EDITORIAL

Consultaţii�video�pentru�covid-19
O deschidere către schimbare în timpul unei crize?

Răspândirea rapidă a covid-19 
și faptul că unitățile sanitare ar 
putea fi surse de contagiune au 
atras atenția asupra modelelor 
de îngrijiri ce evită contactul 
direct între clinician și pacient. 
S-a acordat un interes special 
consultațiilor video, realizate în 
multe țări ca o componentă a 
strategiilor medicale digitale.1-3 
Cât de potrivite sunt astfel de 
consultații în gestionarea crizei 
coronavirusului – și ce dificul-
tăți implică extinderea prea ra-
pidă a modelului?  

Studiile randomizate (majori-
tatea cu putere insuficientă) au 
arătat că desfășurarea consulta-
țiilor prin intermediul unei co-
nexiuni video tinde să fie aso-
ciată cu un nivel crescut de sa-
tisfacție în rândul pacienților și 
personalului medical, cu nicio 
deosebire în ceea ce privește 
evoluția bolii, cu nicio diferen-
ță substanțială în privința folo-
sirii serviciului și cu costuri ale 
tranzacției mai mici decât cele 
ale îngrijirilor tradiționale acor-
date la clinică.4-7 Aproape toa-
te aceste dovezi se referă, însă, 
la eșantioane foarte selective de 
pacienți din ambulator cu afec-

țiuni cronice, stabile, nefiind în 
general relevante pentru situa-
ția actuală. 

Studiile organizaționale au 
arătat că introducerea consul-
tațiilor video este complica-
tă și perturbă procedurile obiș-
nuite, aplicate de mult timp.8-11 
Unii medici sunt îngrijorați în 
privința calității tehnice și cli-
nice, confidențialității, sigu-
ranței și responsabilității.9-11 
Justificate sau nu, astfel de reți-
neri pot constitui un mare ob-
stacol în calea utilizării extinse 
a video-consultației. 

Consultații video  
adecvate 
Consultațiile video nu sunt 
adecvate în orice situație. În ca-
zul medicilor care se autoizo-
lează sunt, în mod sigur, indica-
te. În cazul pacienților care so-
licită consultații în legătură cu 
covid-19, video-ul ar putea fi 
util pentru cei cu anxietate in-
tensă (fiind probabil mai liniști-
tor decât o discuție la telefon11), 
pentru pacienții cu simptome 
ușoare sugestive de coronavi-
rus (pentru care indiciile vizua-
le ar putea fi folositoare) și pen-
tru cei cu simptome mai severe 
(pentru a diminua imperativul 
vizitării unui pacient potențial 
contagios). S-ar putea face un 
compromis între a sta acasă și 
a veni la clinică – de exemplu, 
la pacienții mai vârstnici sau la 
cei cu imunosupresie.10 

Alte tipuri adecvate de con-
sultații includ evaluările bolilor 
cronice, consilierea ori alte te-
rapii conversaționale, progra-
mările administrative, evaluă-
rile unor medicații și triajul, 
atunci când telefonul nu este 

Schimbarea 
nu înseamnă 
doar 
folosirea unei 
tehnologii 
noi, ci și 
introducerea 
și susținerea 
unor 
schimbări 
importante 
într-un sistem 
complex
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și extinderea inovațiilor există câte-
va lecții importante pentru cei care 
încearcă să integreze rapid consul-
tațiile video în practica de rutină.18 
Trebuie să fie clar că schimbarea nu 
înseamnă doar folosirea unei teh-
nologii noi, ci și introducerea și sus-
ținerea unor schimbări importan-
te într-un sistem complex. Probabil 
că procesul de transpunere în prac-
tică va fi dificil și va consuma intens 
resurse. Va fi nevoie atât de con-
ducere strategică la nivel național 
și local cât și de susținere din par-
tea unor lideri de opinie respectați, 
acordându-se atenție contextului ge-
neral sau "viziunii organizatorice" 
în care se încadrează schimbarea.19 
Organizațiile profesionale și de apă-
rare au un rol important în stabili-
rea unor definiții actualizate ale bu-
nei practici clinice. 

Dacă ritmul schimbării ar fi mai 
lent, colaborarea pentru îmbunătăți-
rea calității ar fi un catalizator exce-
lent pentru răspândirea video-con-
sultațiilor în asistența primară,20 dar 
timpul este un lux pe care nu ni-l 
permitem. Experiența programului 
scoțian de video-consultații sugerea-
ză că ar putea fi nevoie de suport în 
persoană pentru soluționarea pro-
blemelor tehnice și operaționale în 
primele stadii ale aplicării în practi-
că. Instruirea întregului personal și 
îndrumarea medicilor și a pacien-
ților pentru a obține beneficii ma-
xime dintr-o consultație video ar 
ajuta, probabil, la adoptarea aces-
tei practici. Trebuie să fie disponi-
bile resurse pentru ca personalul să 
poată fi transferat de la alte obliga-
ții în vederea aplicării și monitoriză-
rii schimbării.  

În fine, date fiind problemele cli-
nice, tehnice, organizaționale și de 
politică ridicate de acest model de 
serviciu și de experimentul natural 
la care suntem probabil martori, re-
comandăm solicitarea unei cercetări 
pentru a ne asigura că am obținut 
profitul maxim din lecțiile învățate.

Trisha  Greenhalgh,  profesor  
trish.greenhalgh@ phc.ox.ac.uk   

Joe Wherton, cercetător

Sara Shaw, conferențiar universitar

Clare Morrison,  
specialist managementul calității, 
Technology Enabled Care Programme, 
Scottish Government, Edinburgh

EDITORIAL
Video consultations for covid-19  

A se cita: BMJ 2019;368:m998  
Gāsiţi versiunea completā, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m998

EDITORIAL

Informaţii�despre�la�îngrijirea�sănătăţii�la�
dispoziţia�tuturor
Împreună putem opri decesele provocate de lipsa unor informații corecte și prompte cu 
privire la îngrijirea sănătății

cienților și publicului la aceste 
informații (caseta). 

În 2004 am solicitat lansarea 
unei campanii globale4 pen-
tru a sprijini comunicarea, în-
țelegerea și sprijinirea, în rân-
dul tuturor celor animați de 
viziunea unei lumi în care ori-
cine are acces la informații-
le necesare pentru protejarea 
sănătății proprii și a celorlalți. 
Healthcare Information For All 
(HIFA – Informații despre în-
grijirea sănătății pentru toți) are 
în prezent 20 000 de membri în 
180 de țări și colaborează înde-
aproape cu OMS, care declară 

World Medical Association 
(WMA – Asociația Medicală 
Mondială) a aprobat în una-
nimitate o declarație cu privi-
re la informațiile despre îngriji-
rea sănătății disponibile pentru 
toți, propusă de BMA.1 În do-
cument se menționează că lipsa 
accesului la informații medica-
le prompte, actuale, bazate pe 
dovezi, constituie în continua-
re un important factor determi-
nant al morbidității și mortali-
tății, în special în țările cu ve-
nituri mici și medii, și de aceea 
medicii din întreaga lume sunt 
chemați să susțină inițiativele 

ce vizează îmbunătățirea acce-
sului cadrelor medicale, al pa-
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că "principala ei funcție este de-a a-
sigura accesul la informații sigure și 
strategice privitoare la probleme ce 
afectează sănătatea oamenilor."5 

La ora actuală, peste jumătate din 
populația globului poate accesa in-
ternetul, iar telefoanele mobile devin 
ubicuitare. Lărgirea posibilităților de 
realizare a conexiunilor între oameni 
este proporțională, însă, cu creșterea 
vulnerabilității față de dezinformare. 
Cunoștințele referitoare la sănătate 
sunt mai importante decât oricând – 
capacitatea de a obține, a prelucra și 
a înțelege informațiile necesare pen-
tru a lua decizii corecte cu  privire 
la sănătate.6 Furnizorii de informații 
trebuie să se asigure că, prin conținu-
tul lor, acestea sunt oferite în concor-
danță cu diversitatea cerințelor de e-
ducație și de limbaj ale utilizatorilor.

Verificarea realității 
Accesul liber, transparența datelor, 
rigoarea sporită în ceea ce privește 
atât conceperea ghidurilor cât și poli-
tica și practica documentate pe baza 
dovezilor schimbă cu repeziciune 
componentele "provocatoare" ale sis-
temului global de informații medica-
le, însă realitatea în primele linii ale 
asistenței sanitare s-a modificat rela-
tiv puțin. 

Se înregistrează în continuare, zi 
de zi, moartea absurdă a mii de co-
pii și de adulți cărora sistemul nu re-
ușește să le asigure intervențiile ce le-
ar putea salva viața. Adesea, astfel de 
intervenții sunt disponibile pe plan 
local, dar nu sunt furnizate din ca-
uza lipsei informațiilor cu privire la 
serviciile de îngrijire a sănătății, fapt 
ce determină, la toate nivelurile, de 
la cel domestic până la cel al unită-
ții medicale, indecizie, întârzieri, di-
agnostice greșite sau tratamente in-
corecte. 

Numai în India mor de diaree, în 
fiecare zi, sute de copii, aproape toa-
te decesele respective putând fi evi-
tate prin simpla măsură a rehidrată-
rii. Conform unui sondaj cu privire 
la sănătate, realizat recent în această 
țară, 57% dintre copiii care prezen-
taseră diaree în cele două săptămâni 
anterioare primiseră mai puține lichi-
de decât de obicei, iar 5% nu primi-
seră nimic de băut.7 

Nu este vina celor care îi îngri-
jesc. Toți părinții și lucrătorii sanitari 
vor să acorde cea mai bună asisten-
ță posibilă, dar nu au putere de de-
cizie deoarece nu au acces la infor-
mații medicale de încredere. Situația 
este agravată de interesele comerci-
ale și dezinformarea deliberată, con-
ducând inevitabil la afectarea pacien-
tului, irosirea de resurse și rezistența 
antimicrobiană. 

În 2011, OMS a menționat că "pe 
plan global, majoritatea medicilor 
primesc cea mai mare parte a infor-
mațiilor legate de prescriere de la in-
dustria farmaceutică, iar în multe țări 
acestea sunt singurele informații pe 
care le primesc."8 Nu avem nicio do-
vadă că situația s-a schimbat.

Eșecul politic 
Accesul la informațiile medicale este 
crucial pentru realizarea obiective-
lor privitoare la sănătate din cadrul 
programului sustenabil de dezvolta-
re, dar progresul a fost stăvilit de fap-
tul că nu s-a reușit obținerea spriji-
nului politic și financiar. Noile reco-
mandări ale WMA oferă instituirea 
unui cadru pentru măsuri colecti-
ve, iar HIFA intenționează să înfiin-
țeze un grup de lucru multidiscipli-
nar pentru a evalua și a urmări mer-
sul lucrurilor. 

Îi încurajăm pe toți cei interesați 
de accesibilitatea și folosirea infor-
mațiilor medicale să viziteze pagina 
de internet a HIFA (www.hifa.org), 
să participe la forumul de discuții al 
HIFA (www.hifa.org/joinhifa) și să 
contacteze HIFA la admin@hifa.org. 
Împreună putem opri decesele pro-
vocate de lipsa unor informații co-
recte și prompte cu privire la îngriji-
rea sănătății.

Neil Pakenham-Walsh, HIFA coordonator, 
Global Healthcare Information Network, 
Charlbury, UK   
neil.pakenham-walsh@ghi-net.org 

Fiona Godlee, redactor-șef, The BMJ

EDITORIAL
Healthcare information for all 

A se cita: BMJ 2019;368:m759  
Gāsiţi versiunea completā, cu bibliografie, la:  
 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m759 

RECOMANDĂRILE ASOCIAȚIEI 
MEDICALE MONDIALE1

• WMA va sprijini și întreprinde, 
în numele membrilor ei medici, 
următoarele acțiuni: 

• Susținerea unor inițiative ce 
vizează îmbunătățirea accesului 
cadrelor medicale, pacienților și 
publicului la informații prompte, 
actuale, bazate pe dovezi, pentru 
a susține luarea unor decizii adec-
vate, schimbarea stilului de viață, 
solicitarea asistenței medicale și 
îmbunătățirea calității îngrijirii

• Stimularea standardelor de bună 
practică și etică medicală ce 
trebuie să fie respectate de către 
furnizorii informațiilor, astfel încât 
prin participarea medicilor, a altor 
categorii de personal din sectorul 
de sănătate și a reprezentanților 
pacienților, să se asigure genera-
rea unor informații credibile și de 
calitate 

• Susținerea cercetării în 
vederea identificării factorilor 
ce facilitează și a celor care 
obstrucționează accesul la 
informațiile legate de asistența 
medicală, incluzând modalități 
de îmbunătățire a producerii și 
difuzării informațiilor bazate pe 
dovezi pentru public, pacienți și 
cadre medicale și măsuri pentru 
îmbogățirea cunoștințelor legate 
de sănătate și creșterea capaci-
tății de a găsi și de a interpreta 
astfel de informații 

• Asigurarea accesului cadrelor 
medicale la informații bazate pe 
dovezi cu privire la diagnosticul 
și tratamentul bolilor, incluzând 
informații nepărtinitoare referi-
toare la medicamente. O atenție 
specială trebuie acordată celor 
care lucrează în asistența primară 
în țările cu venituri mici și medii 

• Combaterea miturilor și 
dezinfor mării privind sănătatea 
prin dovezi clinice și științifice 
validate și cerând mass-mediei 
responsabilitate în raportarea 
informațiilor de natură medicală 

• Îndemnarea guvernelor să-și 
recunoască obligația morală de a 
lua măsuri pentru îmbunătățirea 
accesibilității și utilizării infor-
mațiilor referitoare la îngrijirea 
sănătății bazate pe dovezi 

• Îndemnarea guvernelor să fur-
nizeze ajutorul politic și financiar 
necesar pentru ca OMS să-și 
îndeplinească rolul de garant al 
accesului la informații sigure și 
strategice cu privire la chestiunile 
ce afectează sănătatea oamenilor, 
pe baza programului general 
de activitate al OMS pentru 
2019-2023.
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tamentul colaborează îndeaproa-
pe cu secția A&E pentru îngriji-
rea pacienților cu traumatisme. 

"Mulți vin cu leziuni craniene 
în urma căderilor, așa că echipa 
A&E ne-a învățat cum să facem 
imobilizări cu guler și bloc," 
spune Bailey. "Dar când trebu-
ie cusute plăgile craniene – noi 
nu suntem chirurgi, așa că vin 
ei aici și o fac. Tot ei ne ajută și 
cu scanările FAST." Unitatea nu 
primește pacienți cu boli care 
au deja protocoale clare de în-
grijire, ca accidentele vasculare 
acute, abdomenul acut sau boli-
le unui singur organ, precum fi-
broza pulmonară ori ciroza bili-
ară primară. 

De la deschidere, unitatea a 
atins o rată de conversie (pro-
porția pacienților cu urgențe 
care sunt internați) de 50%, față 
de cea de 68% pe care o avea 
spitalul cu cinci ani în urmă în 
rândul acestui grup de vârstă, 
reducând și durata medie de 
spitalizare cu 1,2 zile. De-a lun-
gul timpului, pe măsură ce s-a 
dezvoltat, departamentul a in-
ternat un număr tot mai mare 
de pacienți, având 600 în de-
cembrie 2019, față de 200 în 
aceeași lună din 2018. 

"Pentru majoritatea persoa-
nelor vârstnice, cea mai mare 
problemă este timpul," spune 
Rachel Burridge, medic clinici-
an expert care a ajutat la înfiin-
țarea departamentului. "Timpul 

ÎNGRIJIREA PERSOANELOR VÂRSTNICE

Bine�aţi�venit�în�
secţia�A&E�destinată�
exclusiv celor peste 
80�de�ani!�
Sophie Arie ascultă opiniile specialiștilor 
geriatri despre o nouă unitate proiectată 
pentru a atenua presiunea urgențelor și 
a asigura o îngrijire mai bună pacienților 
vârstnici

Coridoarele sunt largi și atmo-
sfera calmă. Spațiul este plin de 
o lumină naturală și proiectat cu 
linii vizuale lungi, clare, pentru 
a le crea pacienților – toți pes-
te 80 de ani – o stare de calm. 
Sunt șase paturi, dintre care și 
câte unul în cameră, o secție 
ambulatorie adiacentă și o "ca-
meră de terapie" unde pacien-
ții, rudele și personalul pot avea 
conversații private. Sunt servite 
regulat mâncăruri calde și ceai, 
iar asistentele își fac timp pentru 
a conversa cu pacienții și a-i aju-
ta să ajungă la toalete, care sunt 
într-un număr generos de trei. 

Și totuși, aceasta nu este o 
secție de geriatrie sau de în-
grijiri paliative. E Secția de 
de Urgențe pentru Persoane 
Vârstnice (OPED) de la Norfolk 
and Norwich University 
Hospital, unde pacienții vârst-
nici care au nevoie de îngrijiri 
urgente ori acute sunt exami-
nați de un consultant geriatru și 
evaluați în detaliu în decurs de 
două ore de la sosire, fiind tra-
tați și îngrijiți de o echipă multi-
disciplinară.

Față de secția de urgențe cu 
16 compartimente a spitalului, 
aflată la numai 20 de metri dis-
tanță pe coridor, fără ferestre (și 
adesea agitată și zgomotoasă), 
cu pacienții săi uneori băuți și 
supărați, care au acces la o sin-
gură toaletă, acesta este un para-
dis de liniște. 

"Este excelent. Exact ceea ce 
dorim pentru bătrâni," spune 
Sarah Bailey, consultanta șefă 
geriatră a OPED. Bailey a ajutat 
la crearea acestei unități, care 
s-a deschis în 2017, pentru a 
oferi îngrijiri specializate numă-
rului tot mai mare de pacienți 
cu urgențe ai spitalului. 

De la deschidere, OPED a că-
utat proactiv, în secția de ac-
cidentări și urgențe (A&E) 
ori în altele, pacienți care pu-
teau beneficia de serviciile sale. 
Unitatea acordă tot mai mult 
consultanță prin telefon medi-
cilor generaliști din cadrul cen-
trelor de îngrijire și paramedici-
lor din Norfolk, pentru a-i ajuta 
să evalueze potențialii pacienți 
și să-i interneze direct în depar-
tament, evitând secția de A&E 
generală. Toți pacienții au peste 
80 de ani și sunt identificați ca 
fragili, cu ajutorul unei metode 
de screening simplă (caseta). 

"Este o intervenție începută 
chiar de la ușa din față, pentru a 
nu dubla și a nu prelungi calea 
de acces la îngrijiri a pacientu-
lui," explică Bailey.

Reducerea internărilor 
Mulți pacienți OPED au mobili-
tate redusă, funcții cognitive alte-
rate și comorbidități, având ne-
voie de multe îngrijiri. Unii pot 
fi în pragul morții, iar geriatrii 
îi ajută să-l treacă în pace și cu 
demnitate. De asemenea, depar-

Este o 
intervenție 
începută chiar 
de la ușa din 
față, pentru 
a nu dubla și 
a nu prelungi 
calea de acces 
la îngrijiri a 
pacientului 
Sarah Bailey, 
OPED
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de serviciile sale, dar care au 
vârste sub 80 de ani.

Trustul Norfolk and Norwich 
University Hospital dă anun-
țuri pentru mai multe posturi 
de consultant geriatru, în ve-
derea extinderii serviciilor, 
dar geriatrii sunt în număr in-
suficient. Din 2013 până în 
2018, British Geriatrics Society 
(BGS – Societatea Britanică de 
Geriatrie) a raportat că jumătate 
din posturile oferite pentru con-
sultanți în medicină internă acu-
tă și geriatrie au rămas neocupa-
te din cauza lipsei candidaților 
potriviți.

Deficitul de medici geriatri 
Acest deficit, spune 
Jay Banerjee, consultant în me-
dicină de urgență la University 
Hospitals of Leicester și expert 
în îmbunătățirea îngrijirilor de 
sănătate pentru persoanele mai 
vârstnice, înseamnă că e posi-
bil ca modelul Norwich să nu 
fie adaptabil ori fezabil în alte 
spitale. "Nu mi se pare realis-
tă introducerea departamentului 
de urgențe geriatrice în NHS, 
pur și simplu pentru că nu vom 
avea niciodată numărul de geri-
atri necesar," spune el.

Zoe Wyrko, vicepreședinta 
forței de muncă de la BGS, co-
mentează că "nu există un mo-
del ‘universal valabil’ de furni-
zare a îngrijirilor acute pentru 
persoanele vârstnice." În țară 

petrecut în spatele unei ambu-
lanțe, cel în care este așteptată 
fie examinaarea de către cineva 
din A&E, fie decizia unui medic 
expert. Uneori am reușit să con-
densăm tot acest timp într-o sin-
gură oră". 

OPED poate oferi ajutor și 
după externarea pacienților, 
programându-i la o clinică în 
termen de 48 de ore, față de 
procedura obișnuită de progra-
mare peste 6-8 săptămâni pen-
tru consultații de control în am-
bulator.

Îmbătrânirea populației 
Burridge spune că este de mare 
ajutor și faptul că asistenții 
din OPED și cei din secția de 
ambulator învecinată sunt toți 
dornici să lucreze cu oameni 
în vârstă, nu sunt deranjați de 
incontinență, îi ajută pe pacienți 
să rămână mobili (pentru a evita 
pierderea de masă musculară 
provocată de perioadele lungi 
petrecute în pat) și își fac timp 
pentru conversații. Echipa 
include și fizioterapeuți și 
farmaciști. "Din câte știu, am 
avut doar două reclamații", 
spune Burridge. "Am primit, în 
schimb, cutii întregi de scrisori 
de mulțumire." 

Un pacient a scris: "Ce idee 
strălucită, să înființați o unita-
te destinată nouă, bătrânilor! 
Echipa voastră a fost de prima 
mână și foarte meticuloasă. În 
plus, nu au fost nici întârzieri 
mari, ca la vizitele anterioare."

Populația din Marea Britanie 
a îmbătrânit în ultimii ani, ceea 
ce a făcut ca numărul pacienți-
lor vârstnici cu morbidități mul-
tiple care au nevoie de interna-
re în secții de urgențe să crească 
semnificativ. Numărul pacien-
ților cu vârste peste 85 de ani 
care au necesitat internare de 
urgență în 2017-2018 a fost cu 
circa 59% mai mare decât în 
2006-2007, conform unei ana-
lize de la Health Foundation. 
Iar din 2017 până în 2040 se es-
timează că numărul celor pes-
te 85 de ani aproape se va du-

bla, de la 1,4 milioane la 2,7 mi-
lioane. 

Norfolk are o populație de 
vârstnici mai mare decât ma-
joritatea regiunilor din Marea 
Britanie, iar în ultimii cinci ani 
numărul pacienților cu vârsta 
peste 80 de ani care s-au pre-
zentat la A&E la Norfolk and 
Norwich University Hospital a 
crescut cu 30%. Mai mult decât 
atât, aproape 20% dintre paci-
enții săi de la A&E sunt în acest 
grup de vârstă, în compara-
ție cu media națională de 10%. 
Prezentările totale la A&E au 
crescut cu 25%, iar numărul aș-
teptărilor de peste patru ore la 
A&E s-a dublat în ultimul an. 
De exemplu, într-o zi din de-
cembrie anul trecut, fiecare pat 
a fost ocupat și 35 de pacienți 
au așteptat să fie internați ca ur-
gențe. 

Ca urmare, acesta a fost un 
teren propice pentru înființarea 
unui serviciu nou care a 
atenuat presiunea asupra A&E, 
furnizând totodată îngrijiri mai 
bune numărului tot mai mare 
de pacienți vârstnici cu urgențe 
medicale. Spitalul a avut 
șansa de a dispune de spațiul 
necesar pentru a crea o unitate 
nouă în apropierea A&E. 
Totuși, noul departament este 
deschis numai de duminică 
până vineri, între orele 8–20 
și nu poate deservi numeroșii 
pacienți care ar putea beneficia 

Metoda simplă de screening 
folosită la Norfolk and  
Norwich University Hospital 
pentru a identifica  
fragilitatea 

Pacienții care fie trăiesc într-un  
centru rezidențial sau de îngrijire,  
fie au vârsta peste 80 de ani,  
cu una ori mai multe din următoarele 
probleme: 
• istoric de cădere 
• mobilitate redusă (față de normal) 
• funcții cognitive alterate (stare de 

confuzie sau probleme de memorie) 
• incontinență, ori 
• mai multe medicamente și/sau multe 

îngrijiri furnizate de familie, prieteni 
ori cadre medicale

Numărul 
pacienților 
britanici cu 
vârste peste 
85 de ani care 
au necesitat 
internare de 
urgență în 
2017-2018 a 
fost cu circa 
59% mai 
mare decât în 
2006-2007
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sunt explorate diferite modele, ex-
plică ea. "Unele sunt servicii pen-
tru ‘pacienții fragili’, altele nu specifi-
că starea de fragilitate, dar sunt desti-
nate pacienților cu nevoi complexe, 
iar altele sunt bazate pe vârstă", spu-
ne ea. 

"Multe au spațiul lor propriu în 
care mută pacienții din secția de ur-
gențe sau unitatea medicală acută, iar 
altele sunt complet integrate cu echi-
pele de urgențe și medicină acută." 

În multe servicii, geriatrii activează 
chiar la "ușa din față", alături de co-
legii de la urgențe și  medicină acută, 
explică Wyrko. 

"Geriatrizarea" serviciilor 
"Concluzia este că avem nevoie de o 
schimbare a întregului sistem, astfel 
încât tot personalul din fiecare de-
partament de urgențe să fie compe-
tent în îngrijirea persoanelor vârstni-

ce", spune Banerjee. "În prezent se 
fac eforturi pentru realizarea aces-
tui obiectiv", explică el. BGS a pu-
blicat un ghid privind îngrijirea per-
soanelor vârstnice cu nevoi medi-
cale urgente și acute, cunoscut ca 
Silver Book (Cartea de argint). 

Rețeaua pentru fragilitate acută 
creată de Banerjee și Simon Conroy, 
profesor de medicină geriatrică la 
Leicester University,  are scopul de 
a ajuta departamentele de urgență 
să se "geriatrizeze" și toate speciali-
tățile (cu excepția, poate, a pediatri-
ei  și obstetricii) să înțeleagă principi-
ile fragilității. 

Wyrko susține că și clădirile în 
care sunt acordate îngrijiri medi-
cale trebuie să se geriatrizeze, nu 
doar serviciile. "Asistența de ur-
gență și mediul în care este furniza-
tă trebuie să fie adaptate pentru cei 
care au cea mai mare nevoie," spu-

ne ea. "Aceștia sunt probabil persoa-
ne cu nevoi complexe și comorbidi-
tăți multiple, dintre care foarte mulți 
sunt vârstnici, iar unii sunt fragili.

"Prin urmare, ar fi ideal să se con-
struiască spitale și departamente de 
urgențe adaptate mai degrabă pentru 
această cohortă decât perfect potrivi-
te pentru cei de 40 de ani cu o singu-
ră patologie și apți în rest."

Sophie Arie, jurnalist independent, Londra  
sophiearie@fmail.co.uk 

CARE OF OLDER PEOPLE 
Welcome to the A&E department 
exclusively for the over 80s   
A se cita: BMJ 2019;368:m931

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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cercetare

Întrebarea studiului  Care sunt cele 
mai bune dovezi disponibile cu privire 
la eficiența intervențiilor perioperatorii 
destinate restrângerii complicațiilor 
pulmonare postoperatorii (PPC) la 
adulții supuși chirurgiei necardiace?

Metode  Pentru sinteza sistematică și 
meta-analiza de față au fost explo-
rate mai multe baze de date ce vizau 
perioada 1990-2017. Au fost incluse 
studiile clinice controlate, randomiza-
te, ce au investigat intervenții me-
dicale cu protocol, pe termen scurt, 
efectuate înainte, în timpul sau după 
chirurgia necardiacă. Ne-am oprit 
doar asupra celor care aveau criterii 
de diagnostic clinic pentru eveni-
mente de tip PPC. Au fost efectuate 
meta-analize pentru a calcula riscu-
rile relative cu intervale de încredere 
95%. Calitatea dovezilor a fost descri-

să succint în conformitate cu metode-
le GRADE. Rezultatul principal a fost 
incidența PPC. A fost folosită analiza 
secvențială a studiului clinic pentru a 
investiga credibilitatea și concludența 
dovezilor disponibile. 
 
Răspunsul și limitele studiului  Me-
ta-analiza a inclus 95 de studii clinice 
în care au fost înrolați 18 062 de 
participanți. Dovezi de calitate slabă 
sau moderată au susținut o reducere 
probabilă a PPC la pacienții care au 
primit îngrijiri intensive de recuperare, 
profilaxie cu mucolitice, ventilație 
postoperatorie cu presiune pozitivă 
continuă în căile respiratorii, venti-
lație intraoperatorie pentru protecție 
pulmonară, fizioterapie profilactică 
respiratorie, analgezie epidurală și te-
rapie hemodinamică țintită. Ajustarea 
secvențială a intervalelor de încredere 
din studii a arătat că o interpretare 
realistă a reducerii cu 25% a riscului 
de PPC pentru majoritatea intervenții-
lor impune efectuarea unor noi studii 
clinice. Actualul studiu a fost limitat 
de evaluarea exclusivă a efectelor 
tratamentelor, precum și de hetero-
genitatea protocoalelor de lucru și 
a variabilelor ce reflectau impactul 

intervențiilor asupra sănătății subiec-
ților.

Ce aduce nou prezentul studiu  
Prezentul studiu oferă o imagine de 
ansamblu a varietății, eficienței și 
calității dovezilor ce susțin rolul mai 
multor intervenții în reducerea riscului 
de producere a PPC. Este evidențiat 
faptul că dovezile de cea mai bună 
calitate sunt în favoarea ventilați-
ei pentru protecție pulmonară și a 
terapiei hemodinamice perioperato-
rii direcționate pe obiective pentru 
restrângerea PPC. În ciuda numerelor 
mari de pacienți înscriși în multe 
studii, baza de dovezi este adesea de 
calitate slabă.   
Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea 
datelor. Nu există finanțări sau conflicte de 
interese de declarat. Toate datele sunt disponibile 
în anexele studiului. 

Înregistrarea studiului  
PROSPERO CRD42016035662.

ORIGINAL RESEARCH Systematic review and 
meta-analysis
Perioperative interventions for prevention 
of postoperative pulmonary complications
A se cita: BMJ 020;368:m540  
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m540 

CERCETARE ORIGINALĂ  Sinteză sistematică şi meta-analiză

Intervenţii perioperatorii 
pentru prevenţia 
complicaţiilor pulmonare 
postoperatorii  
Odor PM, Bampoe S, Gilhooly D, Creagh-Brown B, 
Moonesinghe R 

Blobogramă a strategiilor de eficientizare a mțsurilor de reducere a riscului de complicații pulmonare postoperatorii (PPC). Strategiile au fost verificate 
prin raportarea la un control reprezentat de îngrijirile medicale standard. CPAP=presiune pozitivă continuă în căile respiratorii; ERAS=recuperare 
intensificată postchirurgicală; n=numărul pacienților afectați de PPC din fiecare grup; N=numărul total de pacienți din fiecare grup

 Intervenție  Control Risc relativ Risc relativ Valoarea I2     Greutate 
 (n/N) (n/N) (CI 95%) (CI 95%)  P (%) (%)

ERAS 

Mucolitic profilactic 

CPAP postoperatorie 

Ventilație de protecție pulmonară 

Fizioterapie respiratorie 

Analgezie epidurală 

Terapie hemodinamică direcționată 
pe obiective

În favoarea  intervenției În favoarea  controlului
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Întrebarea studiului  Navetiștii care se deplasează la servi-
ciu cu bicicleta au un risc crescut de accidentare?

Metode  Actualul studiu prospectiv de cohortă a inclus 
date de nivel individual de la 230 390 de navetiști (52,1% 
femei; vârsta medie 52,4 ani) recrutați din 22 de regiuni 
de pe întregul teritoriu al Marii Britanii, care au participat la 
UK Biobank. Rezultatul principal l-a constituit spitalizarea 
ca prim incident pentru un traumatism legat de modul de 
transport folosit pentru a se deplasa la și de la serviciu 
într-o zi obișnuită (mers pe jos, cu bicicleta sau combinat, 
versus deplasare pasivă (autoturism ori transport public)). 
Rezultatele secundare au fost reprezentate de incidentele 
legate de transport, cancer, boală cardiovasculară și morta-
litate globală.
 
Răspunsul și limitele studiului  În cadrul studiului, 5 704 
(2,5%) participanți au raportat mersul pe bicicletă ca prin-
cipala lor formă de transport la serviciu. Per ansamblu, 
10 241 (4,4%) participanți au avut un traumatism. Trau-
matismele au apărut la 397 (7,0%) dintre navetiștii care 
au mers cu bicicleta și la 7 698 (4,3%) dintre cei care au 
recurs la un mod pasiv de transport. După ajustarea pentru 
principalii factori de confuzie – sociodemografic, stare de 
sănătate și mod de viață – mersul cu bicicleta la serviciu a 
fost asociat cu un risc de accidentare mai accentuat decât 

cel implicat de deplasarea cu un mijloc de transport pasiv 
(risc relativ 1,45, interval de încredere 95% 1,30–1,61). Par-
curgerea unor distanțe mai mari cu bicicleta a fost corelată 
cu creșterea riscului de accidentare. Naveta cu bicicleta 
a fost asociată și cu un număr mai mare de traumatisme 
atunci când cauza externă era un incident legat de transport 
(raportul ratelor incidentelor 3,42, interval de încredere 95% 
de la 3,00 la 3,90). Navetiștii care se deplasau cu bicicleta 
la serviciu au avut un risc de boală cardiovasculară, de can-
cer și de deces substanțial mai mic decât ceilalți. Teoretic, 
dacă 1 000 de participanți și-ar schimba modul de depla-
sare cu mersul pe bicicletă timp de 10 ani, se estimează 
ca s-ar înregistra un plus de 26 de internări în spital pentru 
un prim traumatism (din care trei ar necesita spitalizare 
timp de cel puțin o săptămână), cu 15 mai puține cazuri de 
cancer ca prim diagnostic, cu patru mai puține evenimente 
cardiovasculare și cu trei decese mai puțin. Natura obser-
vațională a datelor impune, însă, adoptarea unei atitudini 
prudente în ceea ce privește deducerea unei asocieri de tip 
cauză-efect.

Ce aduce nou prezentul studiu  Mersul cu bicleta la serviciu 
a fost asociat cu un risc de accidentare mai ridicat decât cel 
implicat de deplasarea într-un mod pasiv. Riscurile trebuie 
să fie analizate în contextul beneficiilor pentru sănătate 
ale deplasării active, evidențiind în același timp necesita-
tea unei infrastructuri mai sigure pentru ciclism în Marea 
Britanie.  
Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Actualul 
studiu a fost sprijinit printr-o bursă de la Chest, Heart, and Stroke Association 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu prospectiv bazat pe populaţie 

Asocierea dintre internările în spital 
pentru traumatisme şi deplasarea la 
serviciu cu bicicleta în Marea Britanie  
Welsh C, Celis-Morales CA, Ho F și colab. 

Proiectarea�unei�infrastructuri�mai�bune�pentru�
mersul�pe�bicicletă��
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COMENTARIU  Mersul pe bicicletă în condiţii de siguranţă sporită este benefic pentru oameni, 
pentru planetă şi pentru economia locală

În prezenta ediție a revistei, Welsh 
și colegii au studiat asocierea dintre 
naveta cu bicicleta și internarea 
în spital legată de accidentare2 în 
Marea Britanie, evidențiind nevoia 
urgentă de-a îmbunătăți condițiile 
de siguranță pentru bicicliști. Ei 
au analizat datele de la 230 390 de 
navetiști zilnici din 22 de regiuni de 
pe întregul teritoriu al Marii Britanii 
care au mers pe jos, cu bicicleta, au 
folosit mijloace combinate ori au 
utilizat autoturismul personal sau 
transportul public. 

În comparație cu navetiștii pasivi, 
cei care au mers cu bicicleta la ser-
viciu au fost internați în spital mai 
des, au avut mai multe incidente de 
trafic rutier și un risc de accidentare 
proporțional cu lungimea deplasă-
rii. Ca aspecte pozitive, bicicliștii 
au avut un risc de cancer, de boală 
cardiovasculară și de deces mai mic 
decât cel al navetiștilor care folo-
seau un mijloc de transport pasiv. 
Mersul pe jos nu a fost semnificativ 
mai riscant decât transportul pasiv 
pentru fracturi sau accidentări 
ale brațelor, picioarelor, capului, 
gâtului ori trunchiului, în timp ce 
deplasarea cu bicicleta a fost asociat 
cu un risc semnificativ mai mare de 
accidentare în toate aceste categorii. 

Datele provin de la multiple co-
munități din Marea Britanie, o țară 
în care șoferii au la dispoziție șosele, 
pietonii au trotuare, iar bicicliștii 
sunt încurajați să meargă alături 
de mașini.3 Studiul lui Welsh și al 
colegilor săi, articolele privitoare 
la siguranța pistelor de biciclete și 
la preferința pentru cele protejate, 
publicate timp de un deceniu,4, 5 

și schimbarea accelerată a climei 
sugerează că este timpul să căutăm 
soluții de transport, chiar împotriva 
curentului. 

Autorii prezentului studiu au 
sugerat că guvernele ar trebui să 
finanțeze o infrastructură mai bună 
și mai sigură pentru ciclism dar, cu 
excepția Olandei, Danemarcăi6, 7 

și a câtorva orașe mari, nu a fost 
finanțată construirea rețelelor de 
piste pentru biciclete; în situațiile 
în care există fonduri cu o atare 
destinație, companiile comerciale se 
opun, adesea, pe motiv că mașinile 
parcate generează profituri mai 
mari.8 De multe ori, dacă se con-
struiesc piste de biciclete, reglemen-
tările referitoare la transport specifi-
că realizarea de linii vopsite cu alb, 
șabloane, săgeți și stâlpi despărțitori 
din plastic, inspirate de marcajele 
autostrăzilor.9

Pistele de biciclete îmbunătățite 
ar trebui să fie respectate și 
finanțate cu generozitate, ca și 
clădirile și traseele istorice

Scotland (Asociația pentru torace, inimă și accident vascular) (Res16/ A165). 

JMRG, PW, CACM, NS, SRG și JPP au primit finanțare prin burse de la British 

Cycling și HSBC UK pentru Cycle Nation Project, o intervenție la locul 

de muncă pentru a spori participarea la ciclism. Cercetătorii pot trimite 

formularele de solicitare a resursei UK Biobank și de accesare a datelor 

utilizate. Nu sunt disponibile date suplimentare.

Designing better cycling infrastructure 
ORIGINAL RESEARCH Prospective population based study
Association of injury related hospital admissions with commuting 
by bicycle in the UK
A se cita: BMJ 020;368:m336
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m336 
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lucru al studiului

Populație

Rezumat vizual
Ar trebui să mergem cu bicicleta la serviciu? 
Spitalizările legate de accidentări ale navetiştilor 
din Marea Britanie

Mersul cu bicicleta la serviciu a fost asociat cu un risc mai mare 
de accidentare. Aceste riscuriar  trebui să fie analizate în contextul 
beneficiilor pentru sănătate, evidențiind în același timp imperativul unei 
infrastructuri mai sigure pentru ciclism
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Navetă ce nu 
include mersul 
cu bicicleta 

Navetă ce 
include 
mersul cu 
bicicleta
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cohortă 

Prospectiv 
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de navetiști în 
Marea Britanie

Internări în spital 
pentru o primă 
accidentare

schimba modul de deplasare cu mersul pe bicicletă 
timp de 10 ani, rezultatele ar fi:

Control la 10 ani 

Vârsta medie 52,4 ani

Primul diagnostic de cancer

Evenimente cardiovasculare

Decese
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Întrebarea studiului  Ce protocol de lucru, standarde de 
raportare, risc de erori sistematice și pretenții au studiile 
care au comparat performanța algoritmilor de învățare 
profundă în diagnosticul din imagistica medicală cu cea a 
clinicienilor experți? 

Metode  Actuala sinteză sistematică a căutat în Medline, 
Embase, Cochrane Central Register of Controlled Trials 
(Registrul Studiilor Clinice Controlate al Cochrane Cen-
tral) și registrul de studii clinice al Organizației Mondiale 
a Sănătății studii care au comparat performanța unui 
algoritm de învățare profundă în imagistica medicală cu 
cea unui grup de clinicieni experți. Studiile identificate 
au utilizat imagistica medicală pentru anticiparea riscului 

absolut al bolilor existente sau clasificarea în grupuri de 
diagnostic (de exemplu, cu boală ori fără boală). Aderen-

CERCETARE ORIGINALĂ  Sinteză sistematică

Inteligenţa artificială versus clinicieni
Nagendran M, Chen Y, Lovejoy CA și colab.

Frumoasa bicicletă 
Deși stâlpii despărțitori sunt acce-
sibili ca preț și măresc siguranța, 
adăugarea unor elemente de atrac-
ție poate duce la creșterea numă-
rului și diversității bicicliștilor – de 
exemplu, amplasare a cafenelelor 
la stradă, arhitectură, artă, parcuri, 
indicatoare, lumini utile pentru 
bicliști, semnale specifice pentru 
biciclete, suprafețe netede cu rezis-
tență scăzută și copaci poziționați 
între pista de biciclete și stradă.7-11 
Pistele de biciclete cu dotări estetice 
selecționate ar putea fi construite 
și de-a lungul rutelor mai puțin 
folosite, pentru a ajuta la găsirea 
unor soluții, precum și la creșterea 
prosperității economice și a siguran-
ței transportului în toate orașele și 
cartierele. 

Crearea de piste de biciclete 
estetice este problematică, având în 
vedere faptul că finanțarea dată de 
guvern pentru infrastructura trans-
portului a adus, de-a lungul istoriei, 
beneficii vehiculelor motorizate, 
nu bicicletelor. Politica favorabilă 
mașinilor trebuie să fie contestată. 
Studiile sugerează că cheltuielile de 
consum sunt mai mari atunci când 

bicicletele înlocuiesc mașinile par-
cate,8, 12 iar valoarea proprietăților 
rezidențiale crește dacă acestea au 
acces la rețele de biciclete.13 

În timp ce așteptăm ca guver-
nele să asigure finanțarea unor 
infra structuri prietenoase pentru 
bicicliști, putem lua lecții de la 
comunitățile din SUA care au 
păstrat străzile principale istorice și 
au construit alei de uz comun. În 
programele vizând străzile princi-
pale, proprietarii unor companii 
au finanțat restaurarea clădirilor, 
a iluminatului public, indicatoa-
relor, trotuarelor largi, copacilor 
și cafenelelor la stradă, așteptând 
în schimb beneficii economice.14 
În Indianapolis, comunitatea 
a strâns, din mai multe surse, 
63 de milioane $ (49 de milioane £; 
57 de milioane ) pentru 
Indianapolis Cultural Trail, iar 
valoarea proprietăților a cres-
cut din 2008 până în 2014 cu un 
miliard $.15 În Vermont, orășelul 
Stowe a adunat 657 000 $ pentru 
proiectul, premiat de mai multe ori, 
al realizării Stowe Recreation Path, 
conceput atât pentru uzul localnici-
lor cât și ca atracție turistică.16 

Nimeni nu se îndrăgostește de 
liniile albe de pe drum. Pistele de 
biciclete în spații dedicate lângă 
trotuare ar trebui să fie la fel de 
respectate și de generos finanțate 
ca și clădirile și traseele istorice. 
Propun o mișcare internațională 
"Bike Beautiful" (Frumoasa bici-
cletă) pentru secolul 21, evocând 
răspunsul istoric "City Beautiful" la 
orașele industriale supraaglomerate 
ale secolului al 19-lea. Patronii com-
paniilor, finanțatorii și comunitățile 
ar finanța piste de biciclete sigure 
și estetice și ar îndemna guvernele 
să sprijine infrastructuri noi, ce ar 
putea rezolva unele dintre cele mai 
mari probleme ale lumii – siguran-
ța publică, sănătatea, dezvoltarea 
economică, echitatea și schimbarea 
climei.

Anne Lusk   
AnneLusk@hsph.harvard.edu 

Detalii despre autor pe bmj.com 

COMMENTARY Safer cycling benefits 
people, the planet, and the local economy

A se cita: BMJ 2020;368:m848  
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m848 

Participanți Rezultate Analiză Global

Crescut Neclar Scăzut

Risc de erori sistematice

Evaluarea, prin metoda PROBAST, riscului de erori sistematice al studiilor 
nerandomizate care compară performanța unui algoritm de învățare 
profundă în imagistica medicală cu cea a unui grup actual de clinicieni 
experți  
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ța la standardele de raportare a fost evaluată folosind 
CONSORT (standardele consolidate ale studiilor clinice 
care raportează) pentru studiile randomizate și TRIPOD 
(raportarea transparentă a unui model predictiv cu varia-
bile multiple pentru prognostic sau diagnostic individual) 
pentru studiile nerandomizate. Riscul de erori sistema-
tice a fost evaluat cu ajutorul metodei Cochrane în cazul 
studiilor randomizate și prin aplicarea metodei PROBAST 
de evaluare a riscului de erori sistematice al modelului 
predictiv pentru studiile nerandomizate. 

R[spunsul ;i limitele studiului  Au fost găsite numai 
10 înregistrări de studii randomizate referitoare la învăța-
rea profundă, dintre care două au fost publicate (cu risc 
scăzut de erori sistematice – cu excepția lipsei metodei 
"orb" – și aderență crescută la standardele raportării), iar 
opt sunt în curs de desfășurare. Din 81 de studii clinice 
nerandomizate identificate, numai nouă au fost prospec-
tive și doar șase au fost testate într-un mediu clinic din 
practica de zi cu zi. Numărul median de experți în grupul 
comparator a fost de numai patru (intervalul intercuartil 
2-9). Accesul integral la toate seturile de date și coduri a 
fost extrem de limitat (indisponibil în 95% și, respectiv, 
în 93% dintre studii). Riscul global de erori sistematice a 
fost crescut în 58 din 81 de studii, iar aderența la standar-
dele de raportare a fost suboptimă (<50% aderență pentru 
12 din 29 de articole TRIPOD). În 61 din 81 de studii, se 
menționa în rezumate că performanța inteligenței artifici-

ale era cel puțin comparabilă cu (sau mai bună decât) cea 
a clinicienilor. Numai 31 din 81 studii (38%) au afirmat că 
sunt necesare studii prospective ori clinice. Un neajuns 
al actualei sinteze îl constituie faptul că standardele de 
raportare nu sunt proiectate explicit pentru studiile despre 
învățarea profundă.

Ce aduce nou prezentul studiu  În imagistica medicală 
există puține studii prospective referitoare la învățarea 
profundă și studii randomizate. Majoritatea studiilor neran-
domizate nu sunt prospective, au un un risc crescut de erori 
sistematice și se abat de la standardele de raportare exis-
tente. În majoritatea studiilor nu sunt disponibile nici date, 
nici coduri, iar grupurile comparatoare umane sunt adesea 
de mici dimensiuni. Studiile viitoare ar trebui să diminueze 
riscul de erori sistematice, să mărească relevanța clinică în 
practica clinică de zi cu zi, să îmbunătățească raportarea și 
transparența și să modereze adecvat concluziile.

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Fără 
finanțare specifică sau conflicte de interese relevante. Datele brute sunt 
disponibile la cerere de la autorul aferent. Detalii complete se găsesc pe 
bmj.com.    
Înregistrarea studiului PROSPERO CRD42019123605.

ORIGINAL RESEARCH Systematic review
Artificial intelligence versus clinicians
A se cita: BMJ 2020;368:m689
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m689 

Întrebarea studiului  Este eficientă acupunctura manuală 
în profilaxia migrenei comparativ cu acupunctura simulată 
și cu tratamentul obișnuit? 

Metode  Actualul studiu clinic controlat, randomizat, mul-
ticentric, a recrutat 150 de pacienți naivi la acupunctură 
cu migrenă episodică fără aură în șapte spitale din China, 
din 5 iunie 2016 până în 15 noiembrie 2018. Participanții 
au fost randomizați să primească fie 20 de ședințe de 
acupunctură manuală în puncte reale de acupunctură, fie 

20 de ședințe de acupunctură simulată nepenetrantă în 
puncte heterosegmentare care nu sunt de acupunctură, 
fie tratament obișnuit timp de opt săptămâni. Rezultatele 
principale au fost schimbările privitoare la numărul zilelor 
cu migrenă și al atacurilor de migrenă în decurs de patru 
săptămâni, din săptămâna 1 până în cea de-a 20-a după 
randomizare, față de momentul inițial (patru săptămâni 
înainte de randomizare). 

R[spunsul ;i limitele studiului  Acupunctura manuală, 
în comparație cu acupunctura simulată, s-a soldat cu 
reduceri semnificativ mai mari ale numărului de zile 
cu migrenă (3,9 (SD 3,0) v 2,2 (3,2); diferență ajustată 
–2,1, interval de încredere 95% de la –2,9 la –1,2) și ale 
atacurilor de migrenă (2,3 (1,7) v 1,6 (2,5); –1,0, de la  
–1,5 la –0,5) în timpul săptămânilor 17-20 după 
randomizare. Acupunctura simulată a determinat o 
reducere minoră a numărului de atacuri migrenoase 

Acupunctura manuală versus 
acupunctura simulată şi tratamentul 
obişnuit pentru profilaxia migrenei 
episodice fără aură
Xu S, Yu L, Luo X și colab.

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu clinic randomizat, multicentric

Acupunctura�manuală�pentru�migrenă
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comparativ cu tratamentul obișnuit (1,6 (2,5) v 0,4 (1,3); 
–0,8, între –1,4 și –0,2) în timpul săptămânilor 17-20. 
Principalul neajuns este reprezentat de posibilitatea ca 
intervalul de timp să nu fie suficient de lung pentru a 
observa un efect durabil. 

Ce aduce nou prezentul studiu  Acupunctura manuală a 
fost mai eficientă decât cea simulată și decât tratamentul 
obișuit în reducerea migrenei.

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Prezentul 
studiu a fost finanțat printr-o bursă de la National Natural Science 
Foundation of China (Fundația Națională de :tiințe Naturale Naționale) 
(61327902) și o bursă de la Hubei University of Chinese Medicine 
(Universitatea de Medicină Chinezească)/Hubei Provincial Collaborative 
Innovation Center of Preventive Treatment by Acupuncture and 
Moxibustion (Centrul provincial de inovații Hubei de colaborare pentru 
tratamentul preventiv prin acupunctură și moxicombustie). Autorii 
declară că nu au conflicte de interese. Datele neprelucrate pot fi 
comunicate la cerere după deidentificare.    

Înregistrarea studiului ClinicalTrials.gov NCT02765581.

ORIGINAL RESEARCH Multicentre, randomised clinical trial
Manual acupuncture versus sham acupuncture and usual care 
for prophylaxis of episodic migraine without aura 
A se cita: BMJ 2020;368:m697 
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m697 
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COMENTARIU  Noul studiu transformă acupunctura din terapie complementară în tratament bazat 
pe dovezi

Migrena este una dintre cele mai 
frecvente și invalidante dureri ne-
uropate, afectând cel puțin 10-20% 
din populație și provocând anual 
miliarde de zile pierdute. În această 
privință, Xu și colegii săi arată că 
acupunctura manuală reduce semni-
ficativ migrenele în comparație atât 
cu acupunctura simulată cât și cu 
tratamentul obișnuit.2

Un punct forte al studiului lor 
îl constituie alegerea intervenției 
de control de către autori. Este un 
obstacol uriaș pentru studiile nefar-
macologice. Numai studiul de față și 
un altul anterior despre acupunctură 
au demonstrat mascarea cu succes a 
procedurii simulate.3

Xu și colegii săi au folosit un ac 
nepenetrant pentru acupunctura si-
mulată – ceea ce este esențial, pentru 
că acupunctura simulată penetrantă 
nu este inertă și activează căile impli-
cate în durere. Ei au folosit și un braț 
suplimentar al tratamentului obiș-
nuit (incluzând recomandări pentru 
stilul de viață și automanagement), 
controlând efectele terapeutice ale 
contactului cu un clinician, care con-
tribuie la efectele placebo puternice 
din studiile despre migrenă.6 Studiul 
a atins o retenție de 98% și nu a 
raportat niciun eveniment advers  
grav.

Efectele acupuncturii sunt modeste 
(cu 2,1 mai puține zile cu migrenă 
pe lună în studiul actual), fiind greu 
pentru clinicieni să știe dacă acest 
nivel al beneficiului ar fi observat 
de către pacienți. Autorii nu discută 
despre diferența clinică minim im-
portantă, iar semnificația statistică nu 
se traduce automat prin semnificație 
clinică.

Perioada studiului a fost relativ 
scurtă (20 de săptămâni) și nu se știe 
dacă acupunctura resetează căile 
senzoriale pentru o îmbunătățire 
susținută sau dacă trebuie repetată 
pentru a-și menține efectele. Studiile 
pe termen mai lung sunt acum o 
prioritate.

Dovezi concludente
Rezultatele obținute de Xu și colegii 
săi furnizează o bază de dovezi fer-
me în sprijinul unui tratament nefar-
macologic, respins adesea ca fiind o 
terapie complementară nedovedită. 
Beneficiile acupuncturii au fost mai 
mici decât cele asociate cu terapi-
ile preventive recent descoperite 
(anticorpii monoclonali la receptorii 
peptidei asociate genei calcitoninei; 
o reducere a zilelor de migrenă cu 
3,7 v 2,1 pe lună)7, dar în prezent nu 
sunt disponibile comparații directe.

Acupunctura ar putea fi o primă 
opțiune pentru persoanele care do-
resc să evite tratamentul farmacologic 
ori pentru cele care iau mai multe 
medicamente cu interacțiuni potenția-
le. Nu s-au semnalat interacțiuni între 
acupunctură și agenții farmaceutici, 
iar acupunctura nu este asociată cu 
niciun eveniment advers pe termen 
lung. Sarcina a fost un criteriu de ex-
cludere în studiul lui Xu și al colegilor 
săi, dar în literatura de specialitate nu 
au fost raportate evenimente adverse 
în sarcină. Acupunctura ar putea fi o 
alternativă terapeutică pentru femeile 
gravide care nu vor să ia tratament 
medicamentos.

Mecanismul de acțiune prin care 
acupunctura calmează migrena 
este neclar. Experiența durerii este 
complexă și pot contribui multiple 
mecanisme. O posibilitate este aceea 
că acupunctura blochează procesa-
rea centrală a durerii printr-o stimu-
lare alternativă a durerii, similară cu 
alte tratamente nefarmacologice, de 
genul stimulării electrice nervoase 
transcutanate.8

Structurile sensibile la durere din 
cap și gât se conectează cu celu-
lele din măduva spinării, talamus 
și cortex. Aceleași celule primesc 
și semnale de la membre, inclu-
siv de la punctele de acupunctură 
stabilite. Această convergență ar 
putea explica efectele acupuncturii.9 
Acupunctura activează și sistemul 
limbic, important în răspunsurile 

emoționale,2 și eliberează endorfina, 
un transmițător care are capacitatea 
de a reduce durerea.10

Cost-eficiența acupuncturii manu-
ale și abilitatea noastră de a-i spori 
utilizarea necesită explorare supli-
mentară. Practicienii care au lucrat 
în acest studiu erau foarte compe-
tenți și aveau experiență de cinci ani. 
Ședințele de tratament constau în 10 
ore de acupunctură în total. Acest tip 
de intervenție nu va fi ieftin. În plus, 
o cincime din tinerii adulți au fobie 
de ace.11 Alte opțiuni includ sisteme 
electrice sau automate de acupunc-
tură, deși este necesară cercetarea 
și dezvoltarea suplimentară, nu în 
ultimul rând pentru a examina în 
ce măsură sistemele automate sunt 
la fel de eficiente ca acupunctura 
furnizată prin contact uman.

Avem acum dovezi bune că acu-
punctura este un tratament eficient 
pentru migrena episodică. Dat 
fiind faptul că aproape 90% dintre 
persoanele cu migrenă frecventă nu 
au un tratament preventiv eficient, 
acupunctura oferă o metodă supli-
mentară în arsenalul nostru terape-
utic. Studiul realizat de Xu și colegii 
săi ajută la progresul acupuncturii 
de la un statut nedovedit în medici-
na complementară la un tratament 
acceptabil, bazat pe dovezi.

Heather Angus-Leppan 
heather.angus-leppan@nhs.net 
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Dat fiind faptul că aproape  
90% dintre persoanele cu migrenă 
frecventă nu au un tratament 
preventiv eficient, acupunctura 
furnizează o metodă suplimentară 
folositoare 
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comentarii

Se așteaptă ca în cercetarea medi-
cală să se instituie transparența in-
tereselor financiare, dar capacitatea 
noastră de a evalua subiectivitatea 
este limitată de faptul că declarări-
le sunt incomplete, inconstante și 
greu de accesat la o scară adecvată. 
Adevărata transparență implică mai 
mult decât simpla disponibilitate a 
declarațiilor conflictelor de interese; 
ele trebuie să devină și accessibile, 
corecte, complete și clare în privin-
ța relevanței. 

Au existat câteva solicitări ca ra-
portarea conflictelor de intere-
se să fie standardizată,1, 2 de când 

Institutul de Medicină a recoman-
dat-o pentru prima dată în urmă cu 
10 ani.3 International Committee 
of Medical Journal Editors (ICMJE 
– Comitetul Internațional al 
Redactorilor Revistelor Medicale) 
și Committee on Publication 
Ethics (COPE – Comitetul Eticii 
Publicațiilor) au recomandat ca re-
dactorii revistelor să ceară declarații 
publicate ale conflictelor de interese 
ale autorilor.4, 5  

În ciuda consensului politic apa-
rent, practicile de declarare a con-
flictelor de interese sunt afectate în 
continuare de probleme recuren-
te legate de nedeclararea și rapor-
tarea inconstantă. Ca urmare, dis-
cuția la nivel politic se axează mai 
mult pe neajunsurile sistemului de 
declarare decât pe verificarea rela-
țiilor ce amenință integritatea cerce-
tării. Membrii ICMJE se consultă în 
privința actualizării formularului lor 
de declarație, pentru a îmbunătăți 
transparența, caracterul complet și 

conformitatea declarațiilor. Este de 
asemenea nevoie să asigurăm efec-
tuarea unei raportări accessibile și 
corecte, să concepem proceduri de 
evaluare a relevanței acesteia, ast-
fel încât dezbaterea în domeniul în 
speță să poată fi extinsă de la tema 
unei mai mari transparențe la cea a 
unei mai mari independențe față de 
influența comercială.  

Problema declarațiilor existente 
În studiul nostru despre prevalen-
ța declarării conflictelor de intere-
se într-un eșantion aleator de 1 002 
articole biomedicale, autorii au de-
clarat un conflict de interese în 23% 
dintre ele și au afirmat că nu au ni-
ciun conflict în 64%; 14% din tota-
lul articolelor respective nu au in-
clus o declarație a conflictelor de 
interese.6 Deși revistele incluse au 
declarat că respectă recomandările 
ICMJE, am obținut cu greu aceste 
cifre pentru că declarațiile conflicte-
lor de interese erau adesea inaccesi-
bile, contradictorii sau lipsite de in-
formațiile esențiale necesare pentru 
a le evalua relevanța.  

Accesibilitatea redusă 
Majoritatea articolelor conțin de-
clarații ale conflictelor de interese 

INFLUENŢA COMERCIALĂ ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII  

Cum�pot�fi�îmbunătăţite�
declaraţiile�cercetătorilor�cu�
privire�la�conflictele�de�interese�
Sunt necesare raportări și proceduri structurate de evaluare a relevanței pentru ca declararea 
conflictelor de interese să fie adecvată scopului, susțin Quinn Grundy, Adam Dunn și Lisa Bero

MESAJE ESENŢIALE

• Declararea conflictelor de interese 
în articolele biomedicale publicate 
variază mult în privința localizării, a 
formatului, formulării și conținutului 

• Inconsecvența creează probleme 
legate de accesibilitatea, semantica și 
evaluarea relevanței  

• Pentru a evalua integritatea cercetării, 
declarațiile trebuie să fie accesibile, 
complete, corecte și relevante  

• Pentru a îmbunătăți transparența 
este nevoie de crearea unei baze 
de date centrale și de raportarea 
standardizată 

Declarațiile conflictelor 
de interese au fost adesea 
inaccesibile, inconsecvente sau 
lipsite de informațiile de care era 
neapărat[ nevoie pentru a li se 
evalua relevanța
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în versiunea online și PDF. În alte-
le, însă, declarațiile sunt disponibi-
le numai online, fie ca fișiere supli-
mentare, fie pe pagini de internet 
separate, sau nu sunt disponibile 
deloc, întrucât conexiunile către ele 
sunt defecte ori lipsesc. 

Unele reviste asigură conexi-
uni către un PDF al formularelor 
ICMJE încărcate ale autorilor în loc 
să furnizeze rezumate complete, iar 
unele includ numai conexiunile cu 
articole în care nu se declară nimic. 
Cel mai lung PDF suplimentar pe 
care l-am găsit a totalizat 94 de pa-
gini (pentru 31 de autori).7 Uneori, 
articolele au publicate în diverse lo-
curi cel puțin două declarații cu pri-
vire la conflictele de interese, între 
ele putând exista neconcordanțe.8, 9  

Inconsecvența
Revistele folosesc diverse titluri 
pentru a identifica declarațiile con-
flictelor de interese (caseta 1), ceea 
ce sugerează că nu au adoptat o de-
finiție clară și consecventă. Ca ur-
mare, extragerea automată a decla-
rațiilor pentru analiză este dificilă, 
chiar și de pe paginile de internet 
bine structurate. Începând din mar-
tie 2017, unele edituri au inclus 
conflictele de interese în metadatele 

folosite de PubMed,10 ceea ce ar pu-
tea constitui o modalitate de-a îm-
bunătăți accesibilitatea prin centra-
lizarea declarațiilor înregistrate.  

Declararea conflictelor de intere-
se este frecvent confundată cu cea 
a finanțării cercetării prezentate, fi-
ind așadar greu de evaluat conflic-
tele de interese ale fiecărui autor în 
parte și de studiat separat sponsori-
zarea. Susținem că declarații trebu-
ie să fie raportate independent una 
de alta, deoarece unele dovezi su-
gerează că sursa finanțării și con-
flictele de interese ale autorilor sunt 
în mod distinct asociate cu riscul 

de părtinire,11, 12 deși probabilitatea 
confundării lor este mare.13  

Atunci când sunt identificate de-
clarațiile cu privire la conflictele de 
interese, este dificil să le fie inter-
pretat înțelesul din cauza variabili-
tății substanțiale a limbajului folo-
sit. Am găsit 130 de moduri diferite 
de-a afirma că "nu există conflic-
te de interese" în cuprinsul celor 
637 de articole ale căror autori nu 
au declarat niciun conflict de intere-
se,6 de la un singur cuvânt ("nimic" 
sau "niciunul") până la un text alcă-
tuit din 62 de cuvinte. Unele varian-
te schimbă înțelesul declarației, su-
gerând că ar putea exista conflic-
te de interese, dar nu sunt declarate 
(tabelul 1).   

Informații incomplete 
La problemele de accesibilita-
te și de semantică se adaugă și cea 
a relevanței și a alegerii persoa-
nei care este în măsură să o evalue-
ze. Practicile de raportare actuale se 
bazează pe autori pentru evaluarea 
relevanței tuturor intereselor legate 
de lucrarea analizată, deși politici-
le și procedurile revistelor, precum 
și opțiunea redactorilor pot și ele să 
influențeze ce anume va fi declarat. 
De exemplu, formularul ICMJE le 

Caseta 1 | Titlurile și cuvintele cheie 
folosite de reviste pentru a indica 
declarațiile conflictelor de interese  
• Mulțumiri
• CI 
• Relații comerciale
• Interese concurente 
• Conflicte de interese concurente
• Conflict de interese 
• Declarație de interese 
• Informare
• Declarație de informare 
• Dualitate de interese 
• Conflict de interese financiare 
• Interes financiar 
• Conflict de interes potențial 
• Interes comercial sau privat 
• Primirea de beneficii 
• Surse de finanțare
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cere autorilor "să declare interacți-
unile cu orice entitate care ar putea 
fi considerată în general relevantă 
pentru lucrare." 

Redactorii revistelor, referenții de 
specialitate și cititorii ar trebui să fie 
capabili să aprecieze relevanța inte-
reselor pentru lucrare, ca să estime-
ze dacă există vreun conflict de in-
terese. De obicei, însă, declarațiile 
și formularele nu conțin informații-
le contextuale necesare. Ca urmare, 
declararea conflictului de interese 
nu este semnificativă, în ciuda prac-
ticării ei pe scară largă.  

Disimularea
Autorii încearcă uneori să 
definească relevanța în declarațiile 
conflictelor de interese fie folosind 
adjective ca "potențial," "relevant" 
și "financiar" pentru a modifica 
sensul de "conflict de interese", fie 
prin contextualizarea declarațiilor, 
afirmând că ele aparțin "acestei 
lucrări" sau "acestui manuscris." În 
unele cazuri, autorii declară legături 
financiare aparent relevante, dar 
din declarații nu reiese dacă relația 
constituie sau nu un conflict de 
interese.9  

În alte cazuri, autorii furnizea-
ză declarații ce includ informații bi-
ografice personale și profesionale, 
date legate de finanțare, care ar tre-
bui să se afle într-o altă secțiune a 
articolului, sau descrieri ambigue ce 
pot masca semnale esențiale ale ris-
cului de părtinire, cum ar fi relații-
le financiare cu industria. De exem-
plu, un articol cu 17 autori a avut o 
declarație de 706 cuvinte care a fost 

prezentată numai în cele 63 de pa-
gini ale formularelor suplimenta-
re ICMJE; a inclus numeroase con-
flicte de interese, conform definiției 
date de ICMJE, printre care primi-
rea de finanțare publică și onora-
rii de la organizații non-profit; unul 
dintre autori a declarat că a primit 
comisioane personale de la 42 de 
organizații în afara obiectului lucră-
rii depuse, incluzând 23 de compa-
nii de medicamente și dispozitive 
medicale.15  

Denumirile de genul "consultan-
ță gratuită" pot masca natura relației 
cu industria, omițând să declare alte 
avantaje, cum ar fi plata călătoriei.16  

Ce ar trebui să se întâmple în 
continuare? 
Pentru a întări transparența, 
reducând în același timp la 
minimum povara pentru autori 
și pentru redactori, comunitatea 
cercetării biomedicale ar trebui 
să creeze o bază de date publică a 
intereselor financiare cuprinzătoare, 
structurată, centrată pe autori.2-17 
Institutul de Medicină a propus o 
taxonomie detaliată a conflictelor 
de interese,17 care ar putea servi 
ca un model digital standardizat 
pentru declarații, furnizând în 
același timp detalii adecvate despre 
natura relației sau a interesului.  

Tabelul 2 prezintă recomandă-
rile noastre pentru a-i ajuta pe au-
tori, redactori și referenți de specia-
litate să identifice, să evalueze și 
să raporteze conflictele de intere-
se, pe baza lucrărilor ICMJE,4 ale 
Institutului de Medicină1 și sistemu-

lui US Open Payments (Plăți trans-
parente).18    

Baza de date a Open Payments, 
creată prin Physicians Payments 
Sunshine Act (Legea Sunshine a 
plății medicilor), este un model re-
marcabil pentru realizarea transpa-
renței, deși se aplică numai la clini-
cienii prescriptori și unii producă-
tori. Accesul la aceste date detaliate, 
corecte și structurate le-a permis 
cercetătorilor să înțeleagă dimensi-
unea și impactul relațiilor medici-
lor cu companiile de medicamente 
și dispozitive medicale.19-21 Succesul 
bazei de date Open Payments este 
un argument pentru ca alte țări să-și 
înființeze propriile baze de date de 
plăți transparente finanțate public.

ORCID ar fi bine plasat ca un de-
pozit de informații despre conflic-
tele de intereste, dat fiind dome-
niul său de aplicare internațional 
și adoptarea sa substanțială în rân-
dul revistelor biomedicale. ORCID 
este o organizație non-profit, fi-
nanțată prin contribuțiile membri-
lor, care le furnizează cercetătorilor 
un identificator unic digital persis-
tent și infrastructura necesară pen-
tru a susține conexiuni automate în-
tre activitățile lor profesionale.22 De 
exemplu, sub conducerea unor or-
ganizații ca ICMJE și COPE, pro-
gramul computerizat folosit de re-
viste la depunerea manuscriselor ar 
putea include o interfață care să le 
permită autorilor exportul automat 
al declarațiilor relevante dintr-un 
registru.2  

Tabelul 1 | Categorii de declarații care nu indică niciun conflict de interese 

Categorie Exemple 
"Nu" vag Relații comerciale: niciuna; zero
Nu există niciunul Nu există conflicte de interese; niciun autor nu are conflicte de interese; 
 nu există niciun conflict de interese al niciunuia dintre autorii 
 manuscrisului de față 
Niciunul de declarat Nimic de declarat; niciunul dintre autori nu are niciun conflict de interese 
 de declarat; nu a fost declarat niciun conflict de interese potențial 
Niciun conflict relevant Autorii nu au nicio relație financiară relevantă de declarat; autorii nu au 
 nicio afiliere relevantă sau implicare financiară cu nicio organizație sau 
 entitate care are un interes financiar sau conflict cu subiectul ori cu 
 materialele discutate în manuscris
Niciunul în această lucrare Nu există niciun conflict de interese în această lucrare; nu avem 
 niciun conflict de interese legat de această lucrare 
Nu s-au observat conflicte Autorii declară că nu au nicio relație ce ar putea fi considerată conflict 
 de interese; autorii declară că nu există niciun conflict de interese care 
 ar putea prejudica imparțialitatea cercetării raportate 
Nimic din câte știm  Din câte știm, nu există niciun conflict de interese 

Caseta 2 | Titlurile și cuvintele cheie 
folosite de reviste pentru a indica 
declarațiile conflictelor de interese  
Conflicte de interese: DD deține o funcție de 
conducere într-o organizație de promovare 
(National Sexual Health Association) (Aso-
ciația Națională pentru Sănătate Sexuală) 
și este  specialist clinic, obținând venituri 
din diagnosticul și tratarea bolilor de natură 
sexuală. DD este consultant angajat la 
BioX Company și primește finanțare pentru 
cercetare de la companii (GlaxoSmithKline 
și Merck). Intervenția testată în acest studiu 
este făcută de BioX, iar companiile mențio-
nate mai sus comercializează vaccinuri 
pentru sănătatea sexuală. DD deține un 
brevet pentru un test de diagnostic pentru 
tuberculoză, fără legătură cu acest studiu. 
[Link către declarația completă]
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Implementare
Variabilitatea modului în care sunt 
raportate conflictele de interese 
este determinată, probabil, mai 
mult de cerințele diferite ale 
revistelor privind declarațiile decât 
de intențiile autorilor. În prezent, 
sarcina declarării conflictelor 
de interese este a autorilor. 
Adesea, redactorii revistelor 
nu au informațiile sau resursele 
necesare pentru identificarea ori 
verificarea conflictelor de interese 
ale autorilor.23 ICMJE și-a revizuit 
recent politica pentru a include 
nedeclararea intenționată a 
conflictelor de interese ca o formă 
de abatere de la normele științifice.4  

Dintre articolele publicate în re-
viste ce susțin că aderă la recoman-
dările ICMJE, 14% tot nu includ 
încă sistematic declarațiile conflicte-
lor de interese.6 ICMJE are o putere 
limitată de a impune respectarea re-
comandărilor sale, dar cel puțin or-
ganizații precum COPE nu ar tre-
bui să permită aderarea revistelor 
ce nu se conformează acestor stan-
darde.  

Evaluarea relevanței 
Deși ICMJE recomandă ca autorii 
să prezinte detalii cu privire la 
sursa de finanțare și la rolul specific 
al sponsorului în conceperea, 

desfășurarea și publicarea cercetării, 
nu există o cerință echivalentă ca 
autorii să furnizeze astfel de detalii 
structurate în declarațiile lor de 
conflicte de interese.4 De exemplu, 
dacă un autor declară comisioane 
personale de la mai multe entități, 
există doar rareori informații 
referitoare la scopul sau gradul 
relațiilor, legătura dintre lucrarea 
științifică și produsele companiei 
ori motivul specific pentru primirea 
onorariului. 

Propunem ca autorii să folosească 
bazele de date publice, dacă exis-
tă, pentru a raporta și a menține 
o listă structurată și comprehensi-
vă a declarațiilor lor și ca aceste de-
clarații complete să fie disponibi-
le public printr-un link inclus în ar-
ticol. Separat, sugerăm ca autorii 
să declare interesele relevante pen-
tru manuscris și motivul pentru care 
le consideră astfel și ca această de-
clarație să fie evaluată inter pares, 
recunoscută de redactori și vizibil 
și succinct inclusă în toate forme-
le manuscrisului, sub titlul standard 
"conflicte de interese." Caseta 2 ofe-
ră un exemplu de declarație.   

Impunerea raportării structura-
te a conflictelor de interese ar face 
posibilă realizarea de studii retros-
pective pe scară largă ale asociației 
dintre conflictele de interese și me-
todele de cercetare, rezultate și con-
cluzii. De asemenea, ar trebui să fie 
luate în considerare în viitor studii 
randomizate ale sistemelor de ra-
portare structurate pentru evaluarea 
autorului, redactorului, referentului 
de specialitate și a utilizabilității și 
acceptabilității de către consumator, 
precum și a efectului asupra evalu-
ării riscului de părtinire în lucrarea 
publicată. 
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COMMERCIAL INFLUENCE IN HEALTH   
How to improve researchers’ conflict of interest 
declarations
A se cita: BMJ 2020;368:m422

Dintre articolele publicate în 
reviste ce susțin că aderă la 
recomandările ICMJE, 14% încă 
nu includ sistematic declarațiile 
conflictelor de interese

Tabelul 2 | Recomandările politicii pentru identificarea, evaluarea și  
raportarea conflictelor de interese; comparații cu recomandările ICMJE 

 Recomandarea 
Recomandări ICMJE actuală?
Identificare 
Cereți autorilor să declare interacțiunile cu orice entitate implicată financiar, care ar  Da
putea fi considerate în sens larg relevante pentru lucrare  
Includeți valori pentru toate relațiile financiare  Nu 
Furnizați detalii despre natura relației, de exemplu:  "Consultanță pentru  Parțial:
compania X în legătură cu medicamentul Y"   "Onorarii pentru prelegere ținută pe  comentarii
tema X pentru audiența Y"   permise
"Consultanță gratuită privind medicamentul Y pentru compania X; compayia X 
a plătit călătoria și masa pentru întâlnirile în Z"   "Proprietarul cabinetului medical 
privat X, care primește venit clinic pentru intervenția Y" 
Elaborați proceduri pentru a verifica declarațiile autorilor, folosind registrele și  Nu
bazele de date existente și căutarea online 
Evaluare  
Cereți autorilor să indice interesele relevante pentru lucrarea depusă și să relateze  Parțial: autorul
cum ar fi putut influența acestea conceperea, desfășurarea sau raportarea lucrării  apreciază relevanța 
Redactorii trebuie să dea detalii complete ale intereselor autorilor și să aprecieze  Nu
dacă există un conflict de interese relevant  
Furnizați evaluatorilor inter pares detalii complete ale intereselor și cereți autorilor  Nu
evaluarea inter pares a declarației de relevanță pe scurt 
Raportare 
Publicați declarații publice separate ale sponsorizării studiului și ale conflictelor  Nu
de interese ale  autorului
Furnizați hiperlink-uri către un rezumat complet al conflictelor de interes ale  Parțial
autorilor în toate versiunile articolului publicat, incluzând o declarație de relevanță 
Furnizați o politică pe pagina de internet a revistei privind procesul de evaluare a  Nu
conflictelor de interese, arătând dacă și cum sunt gestionate (de exemplu, 
nepermițând persoanelor cu anumite interese să publice anumite articole)  
Analizați modalități noi de a comunica rapid și clar prezența conflictelor de interese  Nu
relevante, cum ar fi sistemul etichetării semaforizate
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ŞTIINŢA ŞI POLITICILE NUTRIŢIEI  

Rolul sistemului alimentar 
comercial în promovarea 
sănătăţii�prin�diete�mai�bune
Martin White și colegii sunt de părere că industria își poate arăta capacitatea de a ghida și susține  
o alimentație publică sănătoasă, dar este nevoie mai întâi de o schimbare la nivelul sistemului

Sistemul alimentar comercial 
constituie o sursă de îngrijora-
re tot mai mare pentru cei care 
poartă responsabilitatea îm-
bunătățirii sănătății populați-
ei.1 Tranziția ce are loc la nive-
lul nutriției globale schimbă ra-
pid practicile agricole și mărește 
consumul de alimente proce-
sate sărace în substanțe nutriti-
ve, asociate cu creșteri ale inci-
denței bolilor netransmisibile.2 
În special obezitatea tot mai răs-
pândită în rândul copiilor este 
în continuare, în mare măsură, 
un fenomen necontrolat, impli-
când riscul unor poveri enorme 
ale bolilor ulterioare, al costu-
rilor pentru sistemul de sănăta-
te3 și al inegalităților între gene-
rații.4 

Mecanismele ce determi-
nă asocierile între alimentele 
procesate și o stare de sănăta-
te proastă rămân, în mare parte, 
necunoscute.5 Alimentele prelu-
crate industrial au unele avan-
taje – de exemplu, termenul de 
valabilitate mai mare și como-
ditatea – și nu sunt întotdeauna 
nesănătoase. Nu este însă nici în 
prezent clar cum anume pot fi 
obținute alimente procesate mai 
sănătoase.5 

Prelucrarea industrială a ali-
mentelor și marketingul core-
lat pun în valoare ingrediente-
le principale,6 fiind un factor de-
terminant esențial al profiturilor 
pentru sistemul alimentar co-
mercial. Companiile alimenta-
re mari operează într-un mediu 

vă, evitarea reglementărilor ce 
ar putea afecta profiturile (de 
exemplu, prin lobby), precum și 
generarea unor costuri uriașe de 

sănătate, sociale și de mediu 
asociate cu volumul mare 
de vânzări al alimentelor 
procesate. 

Examinăm în conti-
nuare modul în care 
obiectivele sociale, de 

sănătate publică și sus-
tenabilitate pot ajunge la 

egalitate cu profitul în sis-
temul alimentar comerci-

al și ce conducere este necesară 
pentru a face față acestei provo-
cări la nivel global.  

Sistemele  alimentare 
comerciale, dieta și sănătatea 
Sistemul alimentar comercial 
livrează hrană în cea mai mare 
parte accesibilă unor populații 
întregi și a devenit vital pentru 
economiile naționale, furnizând 
un număr considerabil de locuri 

economic ce impune creș-
terea continuă a profiturilor. 

O atare urmărire a profiturilor 
conduce la o gamă de compor-
tamente, ca promovarea agresi-

MESAJE ESENŢIALE

• Pentru hrana lor zilnică, populațiile din întreaga lume sunt dependente, într-o foarte mare 
măsură, de sistemele alimentare comerciale

• Sistemele comerciale alimentare se bazează pe vânzări masive de produse cu un conținut 
ridicat de ingrediente nesănătoase, menite să genereze profituri pentru acționari

• Sistemul alimentar comercial nu ia în considerare în mod adecvat costurile mari ale 
activităților sale pentru societăți, pentru sănătate ori pentru mediu

• S-ar putea realiza profit de pe urma unui sistem alimentar mai sănătos și sustenabil, prin 
modalități consonante cu prevenția bolilor netransmisibile, dar se va impune schimbarea 
întregului sistem

• Este necesar ca guvernele să contribuie la accelerarea schimbări prin politici fiscale și de 
reglementare
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Micii distribuitori și 
multinaționalele 
Deși companiile multinațio-
nale controlează cote de pia-
ță mari pentru alimente specifi-
ce sau în anumite sectoare (de 
exemplu, băcănie), întreprin-
derile mai mici, incomparabil 
mai numeroase, sunt de aseme-
nea foarte importante în furni-
zarea alimentelor, aducând ino-
vație și creștere în industrie. De 
exemplu, cel mai important lanț 
de fast food din Marea Britanie, 
deși controlează o cotă de piață 
semnificativă, are doar 1 200 de 
magazine de desfacere în com-
parație cu 10 500 magazine in-
dependente care vând cartofi 
prăjiți și pește19 și circa 64 000 
de firme independente ce li-
vrează mâncarea la domiciliu.20

Companiile alimentare multi-
naționale au fost tot mai des cri-
ticate pentru preocuparea lor 
doar față de maximizarea profi-
turilor pe termen scurt din pro-
duse alimentare mai puțin să-
nătoase, pentru influența lor 

de muncă și având o contribuție 
substanțială la export.12 
Comerțul global agricol este 
evaluat la circa un trilion $ 
(0,78 trilioane £), iar vânzările 
de alimente cu amănuntul la 
circa patru trilioane $ anual.13 
Sistemul alimentar comercial 
produce suficiente alimente 
pentru a hrăni adecvat cele 
circa 7,5 miliarde de locuitori 
ai planetei, dar are două 
defecte esențiale: este foarte 
înclinat spre alimentele 
procesate,14-16 iar distribuția 
produselor alimentare este 
inegală, generând inegalități 
substanțiale în ceea ce privește 
accesul fizic și economic la o 
hrană sănătoasă, cu principii 
nutritive.12 Astfel, în multe părți 
ale lumii, unii oameni rămân 
subnutriți, cu toate că – adesea 
în aceleași țări – consumă în 
exces alimente accesibile, cu 
un conținut energetic ridicat, și 
au boli cronice netransmisibile 
asociate, ducând la o "povară 
dublă" a malnutriției.17 

negativă asupra sănătății și a 
mediului, ca și pentru manipu-
larea piețelor și influențarea ina-
decvată a consumatorilor. Toți 
acești factori modelează împre-
ună politica și opinia publică în 
legătură cu prevenția bolilor ne-
transmisibile.21 

În cadrul sistemului alimen-
tar comercial a apărut un ti-
par frecvent de "activități po-
litice corporatiste" menite să 
influențeze politica și opinia pu-
blică, întâlnite și în alte "indus-
trii de produse dăunătoare" – 
de exemplu, cele ale tutunului, 
bău turilor alcoolice și jocurilor 
de noroc.22 Exemple de influen-
ță a industriei alimentare intens 
mediatizate includ eforturile de 
a schimba reglementările eti-
chetării alimentelor în Europa24 
și de-a anula taxele alimenta-
re legate de sănătate (de pildă, 
taxa pe băuturi răcoritoare în 
Cook County, Chicago, și cea 
pe grăsimi în Danemarca).25 

Complex și adaptabil  
Sistemele alimentare comercia-
le înglobează rețele uriașe, com-
plexe și interdependente de en-
tități implicate în agricultură și 
pescuit, în procesarea și pro-
ducția alimentelor, în depozita-
rea și distribuirea, vânzarea en 
gros și cu amănuntul, precum și 
pregătirea și comercializarea a-
limentelor neprelucrate, proce-
sate și gata de consum. Ele sunt 
susținute de logistică, finanța-
re, acorduri comerciale și ca-
dre de reglementare globale și 
naționale.26

Pentru a înțelege sistemul ali-
mentar comercial este util să 
îl vedem ca pe un set de siste-
me adaptabile, complexe, in-
terdependente. Astfel de siste-
me tind să fie guvernate de "re-
guli" simple ce dau naștere unor 
proprietăți. De exemplu, super-
marketurile respectă, în general, 
o regulă implicită simplă, auto-
impusă – și anume, aceea că raf-
turile trebuie să fie cât mai pline 
deoarece în fața lor se ia o mare 
parte a deciziilor de cumpărare 

Obiective, acțiuni și alinierea sistemului alimentar comercial cu sănătatea publică

• Producția de alimente foarte 
procesate

• Produse fast food nesănătoase
• Promovarea agresivă a alimen-

telor nesănătoase
• Dificultăți defensive și ofensive 

pentru interesul public și cel 
global

• Reglementare-taxare, restricții 
de publicitate

• Etichetare obligatorie 
nutrițională pe spatele 
ambalajului

• Etichetare de avertizare pe fața 
amabalajului

• Marketing social-educativ

Sistemul alimentar comercial
- obiectiv principal = profit pe 

termen scurt 

Politică de sănătate publică 
- obiectiv principal = sănătatea 

populației

Activități actuale: Activități actuale:

Posibilitatea unei alinieri mai bune

• Vânzarea cu amănuntul mai profitabilă a fructelor, zarzavaturilor, legumelor, alunelor, semințelor 
cerealelor integrale minim procesate, fructelor de mare; reducerea ponderii marketingului și profitului 
alimentelor foarte procesate, cu densitate energetică mare, a zahărului și grăsimilor nesănătoase

• Restaurantele și unitățile care livrează mâncare la domiciliu să vândă mai multe alimente bazate pe fructe, 
zarzavaturi, legume, alune, semințe, cereale integrale minim procesate, fructe de mare; să se reducă și 
aici ponderea marketingului și profitului alimentelor foarte procesate, cu densitate energetică mare, a 
zahărului și grăsimilor nesănătoase

• Politici voluntare care să promoveze vânzarea alimentelor mai sănătoase și limitarea comercializării celor 
dăunătoare sănătății

• Reglementări de sănătate publică susținătoare, îndrumări și infrastructură pentru a ajuta industria să 
realizeze aceste obiective, incluzând o convenție cadru pentru sisteme alimentare sănătoase și viabile
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Realizarea creșterii 
Sistemul alimentar comercial a 
înregistrat o creștere economică 
neîntreruptă printr-o gamă de 
acțiuni: creșterea productivită-
ții agriculturii, care scade costul 
materiilor prime; creșterea pro-
cesării, care conduce simultan la 
reducerea costurilor de produc-
ție și a celor distribuție, scăderea 
prețurilor și creșterea palatabili-
tății și a comodității alimentelor 
pentru consumatori;31 promova-
rea intensivă și țintită a alimen-
telor cu cea mai mare atractivi-
tate obținută prin procesare32 și 
creșterea economiilor de scară, 
a consolidării și extinderii piețe-
lor în lume. Economiile de sca-
ră au fost obținute prin achizi-
ții, fuziuni, integrare verticală și 
orizontală în cadrul lanțului de 
aprovizionare, proliferarea com-
paniilor multinaționale și folosi-
rea economiilor cu salarii mici.11   

 Alimentele intens procesa-
te sunt apetisante și satisfac pre-
ferința oamenilor pentru gus-
tul sărat și dulce,9 dar sunt criti-
cate pe scară largă pentru că nu 
contribuie la o dietă sănătoasă.34 
Promovarea lor agresivă, ade-
sea asociată cu pretinse benefi-
cii pentru sănătate și nutriție (de 
exemplu, "bogate în vitamine"), 
stimulează și denaturează cere-
rea consumatorului.35 Astfel, ali-
mentele prelucrate industrial re-
prezintă o dilemă pentru sănăta-
tea publică, politica alimentară 
și opțiunile consumatorului.  

Creșterea vânzărilor de ali-
mente procesate, în special de 
băuturi răcoritoare, înregistra-
tă recent în statele cu venituri 
mici și mijlocii, a fost extraordi-
nar de rapidă.36 În  multe țări, 
un număr mic de companii ali-
mentare și de distribuitori de-
țin o putere economică substan-
țială, datorită dimensiunii lor și 
eforturilor colective ale asocia-
țiilor comerciale.37 Această for-
ță se traduce printr-o conside-
rabilă influență politică la ni-
vel național și internațional.1 În 
astfel de circumstanțe primea-
ză, de obicei, profiturile, ceea ce 

ale consumatorilor. Această re-
gulă reține clienți și stimulează 
vânzările, dar implică și dificul-
tăți de logistică, putând duce la 
stocuri excedentare și generând 
consecința firească a risipei, în 
special prin alterarea produselor 
proaspete.28  

Un exemplu de adaptare a sis-
temului alimentar este răspun-
sul comercial al impozitului din 
industria băuturilor răcoritoa-
re în Marea Britanie, introdus 
în 2018, ce aplică băuturilor ră-
coritoare o structură de taxare 
gradată, cu trei niveluri, în func-
ție de conținutul de zahăr: nive-
lul maxim (0,24 £/l pentru bău-
turile cu >8 g de zahăr/100 ml), 
mai mic (0,18 £/l pentru bău-
turile cu 5-8 g/100 ml) și zero 
(fără impozit) (pentru băuturi-
le cu <5 g/100 ml). Producătorii 
de băuturi cu un conținut mai 
mare de zahăr au următoarele 
opțiuni: să nu-și schimbe produ-
sele și să asimileze costul ori să-l 
transfere la clienți prin crește-
rea prețurilor; să reducă nivelul 
de zahăr pentru a evita impo-
zitul sau să facă alte schimbări, 
precum diversificarea gamelor 
de produse și combinația vo-
lumelor produselor și prețuri-
lor. Toate aceste modalități de 
răspuns au fost întâlnite de la 
anunțarea impozitului, cu toa-
te că tiparul reacțiilor nu a fost 
previzibil.29  

 

determină o politică de sănăta-
te publică și o guvernanță în in-
dustria alimentară care nu echi-
librează corect interesele publi-
ce și cele comerciale.22 Mai grav 
este că sistemul alimentar co-
mercial nu justifică adecvat cos-
turile externe, ca efectele agri-
culturii intensive și ale procesă-
rii alimentelor asupra mediului, 
costurile sociale ale bazării pe 
economiile cu salarii mici și im-
pactul asupra sănătății al consu-
mului excesiv de alimente boga-
te în ingrediente dăunătoare și 
sărace în ingrediente sănătoase 
(figura).37 De aceea, prețurile a-
limentelor sunt adesea, în mod 
artificial, mici.38 

Sisteme alimentare  
comerciale mai sănătoase,  
mai sustenabile și viabile 
comercial 
Atunci când o piață generea-
ză prețuri artificial mici, care nu 
justifică externalitățile sociale, 
ale mediului și sănătății, este ne-
cesară intervenția guvernului. 
În plus, companiile alimentare 
care urmăresc profitul prin vân-
zarea de alimente nesănătoase 
vor face în continuare eforturi 
pentru a se asigura că mediul de 
reglementare favorizează status 
quo-ul.39 În acest caz, va fi ne-
cesar ca guvernele să ia măsuri 
și mai ferme pentru a restrân-
ge influența companiilor asupra 
politicii sănătății – de exemplu, 
prin acorduri comerciale, regle-
mentare a reclamelor publici-
tare, politici fiscale, obligativi-
tate a etichetărilor nutriționale 
și transparenței cu privire la in-
gredientele din alimente și, po-
sibil, folosirea legilor competi-
ției. Grupurile de sprijin, profe-
sioniștii din domeniul sănătății 
și consumatorii vor trebui să se 
implice mai serios pentru a re-
cunoaște și a contracara tacticile 
comerciale inacceptabile și a în-
curaja o transparență mai mare 
a proceselor de elaborare a poli-
ticilor și a deciziilor. 

Companiile alimentare co-
merciale își pot schimba de 

Posibilități de a mânca mai sănătos în oraș
Mâncarea preparată în oraș tinde să fie mai puțin 
sănătoasă decât cea pregătită acasă, iar consumul ei a 
fost asociat cu un aport mai mare de energie, grăsimi sa-
turate și sare și cu exces ponderal.54, 55 În Marea Britanie, 
peste un sfert din adulți și o cincime din copii mănâncă în 
oraș mai mult de o dată pe săptămână și atât o cincime 
din adulți cât și din copii mănâncă meniuri comandate și 
livrate acasă cel puțin o dată pe săptămână.56  

Cercetarea s-a concentrat, în principal, pe conținutul în 
calorii al alimentelor consumate în afara casei, în special 
pe felul cum sunt menționate pe etichetele produselor.  

 O măsură potențial mai puternică și cu efecte mai 
mari asupra populației este de a stimula schimbarea 
rețetelor.62 S-a demonstrat că unele intervenții struc-
turale – de exemplu, încurajarea unor porții mai mici, 
folosind împachetarea sau tacâmurile,63 adaptările doza-
toarelor (ca solnița, care să dea mai puțină sare), în cazul 
alimentelor luate acasă,64 și impozitele pe alimentele mai 
puțin sănătoase în restaurante65 – stimulează cumpăra-
rea și consumul de produse mai sănătoase.  
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bună voie orientarea spre  dez-
voltarea pieței pentru alimente 
mai sănătoase și sustenabile, re-
ducând simultan disponibilita-
tea celor mai puțin sănătoase. O 
atare reorientare necesită o pu-
ternică motivație pentru schim-
bare, precum și inovații tehnice 
și în modelul de afacere (figura). 
Dificultățile sunt considerabile, 
dar companiile care le vor pu-
tea depăși ar trebui să obțină  
un avantaj competitiv semnifi-
cativ.   

Apar inițiative de mică am-
ploare, dar tot mai numeroase, 
cu privire la investiții de impact 
și modele de afaceri "sociale" 
alternative.40, 41 Aceste mode-
le includ și companiile pentru 
interesul comunității și certifi-
carea "corporației B", care cer 
firmelor să urmărească benefi-
ciul public odată cu profitul.42 
Campania pentru un astfel de 
obiectiv social se concentrea-
ză, în general, pe cauze socia-
le sau legate de mediu – de pil-
dă, drepturile muncitorilor și re-
ducerea carbonului și rareori 
pe sănătate.2 Includerea exter-
nalităților sănătății în criteriile 
corporației B ar oferi o pârghie 
nouă pentru schimbare. 

Tot mai multe dovezi ara-
tă că acele companii care pun 
mai mult accent pe obiective-
le sociale își pot întrece compe-
titorii pe termen lung45 și că a-
limentele sănătoase stimulează 
inovația și creșterea sectorului. 
Într-adevăr, există câteva do-
vezi că oferta de alimente mai 
sănătoase pentru consumatori 
are potențial comercial (caseta). 
Rămâne de văzut dacă acesta se 
va reflecta mai pe larg și într-un 
caracter mai sănătos al alimen-
telor și în vânzările asociate.   

Pentru o schimbare relevan-
tă a alimentației este nevoie de 
măsuri structurale și la nivel de 
sistem. Directorii executivi ai 
unor companii alimentare au 
declarat că preferă reglementa-
rea în locul schimbării volunta-
re, pentru că, în acest caz, toți 
vor fi obligați să respecte ace-

soluții pentru dificultățile întâm-
pinate de sănătatea publică în 
mediul de afaceri are și riscuri, 
dar și beneficii. Va fi importan-
tă crearea unor "spații sigure" 
pentru a negocia și a fi de acord 
cu rezultatele folosind cadre ad-
ministrative solide. Un prim 
pas ar fi dezvoltarea unei înțele-
geri comune a ceea ce înseam-
nă un sistem alimentar comerci-
al sănătos, vibrant și sustenabil 
– adică unul care echilibrează 
și optimizează rezultatele pen-
tru mediu, populație și profit.80 
Discuțiile începute pentru a ge-
nera viitoarea strategie alimen-
tară națională a guvernului bri-
tanic, implicând evenimente de 
deliberare cu cetățenii,81 ar pu-
tea furniza un astfel de model.82  

Pentru a obține o mai bună 
aliniere a obiectivelor comercia-
le și de sănătate publică va fi ne-
voie de o conducere puternică 
din partea guvernelor și organi-
zațiilor internaționale. Va mai fi 
nevoie de curaj, modestie și vo-
ință de a schimba atât din par-
tea sănătății publice, cât și a ac-
ționarilor comerciali.
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leași reguli.68 Reglementarea fo-
losind inovația și structuri adec-
vate de taxare pentru alimen-
tele nesănătoase și, respectiv, 
stimulente pentru cele sănătoa-
se, sprijinite prin acțiuni volun-
tare, ar putea facilita o mișcare 
mai rapidă a sistemului alimen-
tar comercial în direcția furniză-
rii de mâncare sănătoasă.69 

Implicațiile pentru politică, 
practică și cercetare 
Guvernele vor trebui să acțione-
ze atât în calitate de catalizatori 
ai schimbării cât și ca factori de 
reglementare a ei.73 Activitățile 
catalitice, incluzând intermedi-
erea informațiilor, coordonarea 
și mobilizarea resurselor, trebu-
ie să fie sprijinite de sisteme de 
contabilitate pentru o mai bună 
promovare a valorificării com-
paniei dincolo de profit, ceea 
ce necesită în continuare schim-
barea practicilor de contabilita-
te și indicatori mai buni pentru 
măsurarea impactului social, a-
supra sănătății și mediului, care 
sunt în prezent explorați.74 

Exemplele de sisteme de con-
tabilitate le includ pe cele cre-
ate de Access to Nutrition 
Foundation (Fundația pentru 
accesul la nutriție), care evalu-
ează progresul companiilor ali-
mentare majore spre portofo-
lii de produse mai sănătoase și 
mai transparente. O "conven-
ție cadru globală pentru sis-
teme alimentare sănătoase și 
sustenabile" (folosind mode-
lul Convenției Cadru pentru 
Controlul Tutunului a OMS)77 

la care guvernele naționale ar 
fi obligate să se conforme-
ze, ar asigura o bază lega-

lă pentru a determina 
acțiuni în toate sectoa-

rele.8 
 Pentru a se 
obține o alini-

ere mai apropi-
ată a mediului 

de afaceri cu sănăta-
tea publică va fi ne-

voie de o schimbare culturală 
substanțială.78 Coproducția de 
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Managementul dependenţei de opioide ilicite 
Caroline Mitchell,1 Neil Dolan,2 Kenneth M Dürsteler3, 4 

1Academic Unit of Primary Medical Care, Faculty of Medicine,  
Dentistry and Health, University of Sheffield    
2University of Sheffield      
3Center for Addictive Disorders, University of Basel Psychiatric Hospital, Basel    
4University Hospital of Psychiatry Zurich, Department for Psychiatry,  
Psychotherapy and Psychosomatics, Centre for Addictive Disorders, Zurich   
Coresponden’a la: C Mitchell 
c.mitchell@sheffield.ac.uk 

educaţie

Folosirea opioidelor ilicite, cea mai frecventă fiind a heroinei, are un 
impact complex asupra indivizilor și societății.1 Poate conduce la 
dependență, care este cel mai bine conceptualizată folosind modelul 
unei "boli cronice": există tratamente eficiente, dar boala este adesea 
caracterizată de recăderi, remisiuni și risc de moarte prematură.2, 3   

dele și alta de mărire a numărului utilizatori-
lor de opioide pe termen lung cu vârsta peste 
40 de ani.4 De asemenea, "epidemia" deceselor 
asociate opioidelor în SUA și Canada, raporta-
tă pe scară largă, este de interes global și a fost 
atribuită prescrierii medicale insuficient regle-
mentate a opioidelor sintetice cu potență înaltă 
și dezvoltării lanțurilor de distribuție pe inter-
net.5-7 Utilizarea concomitentă a altor substanțe 
– de exemplu, alcool, cocaină, benzodiazepine, 
agenți neuropatici și droguri noi, ca "spice" – 
accentuează riscul unor consecințe negative ale 
folosirii opioidelor în toate mediile.8-10  

În sinteza de față descriem o strategie de co-
laborare bazată pe dovezi pentru îngrijirea per-
soanelor dependente de opioide ilicite (heroină 
sau opioide sintetice obținute ilegal și folosite 
abuziv) care solicită ajutor pentru dependența 
lor.11-13  

Strategia de evaluare şi management 

Strategia noastră constă în patru faze: evalua-
rea completă, luarea deciziilor împreună cu pa-
cientul, intervențiile psihosociale conduse de 

În Europa se remarcă în prezent patru tendin-
țe: una de scădere a utilizării heroinei intrave-
noase, una de creștere a folosirii opioidelor sin-
tetice cu potență înaltă (de exemplu, fentanil), 
alta de înmulțire a deceselor asociate cu opioi-

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA PREZENTULUI 
ARTICOL
Neil Dolan a avut experiența îngrijirilor intensive pentru consumul de opioide și 
lucrează în serviciile pentru abuzul de droguri și alcool în asistența primară. 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Utilizatorii de opioide ilicite au nevoi complexe și necesită 
colaborarea agențiilor pentru a-i ajuta să acceseze asistență 
medicală, educație, obținerea de locuri de muncă și locuințe 

• Utilizatorii pot avea multiple probleme de sănătate asociate cu 
dizabilitate prematură și cu mortalitate 

• Adoptați o atitudine constantă proactivă și necritică în toate 
contactele terapeutice cu utilizatorii de opioide pentru a combate 
stigmatizarea și pesimismul privind eficiența tratamentului 

• Instruiți pacienții și persoanele care îi îngrijesc în primul ajutor în 
supradoza de opioid, incluzând folosirea kiturilor de tratament cu 
naloxonă 

• Durata terapiei cu agoniști de opioide este cel mai puternic factor 
predictiv al unor rezultate bio-psihosociale pozitive, reducând 
mortalitatea prematură 



supra individului și comunității (figura). Baza 
de dovezi actuală este greu de distilat, în spe-
cial pentru intervențiile psihosociale, din cau-

un asistent social dedicat și sprijinul reciproc 
între persoanele dependente ("ajutor mutual"), 
pentru a reduce la minimum efectele nocive a-

O strategie de evaluare și management în patru faze

Caseta 1 | Criteriile de diagnostic ICD-10 pentru dependența de opioide (adaptate din recomandările actuale)14  
Dependența de opioide nu se instalează fără o perioadă de uz regulat, deși e posibil ca folosirea regulată să nu inducă singură dependența. În 
general, un diagnostic definitiv de dependență ar trebui să fie pus numai dacă, la un moment dat, în ultimele 12 luni, au fost prezente concomi-
tent trei sau mai multe din criteriile de diagnostic următoare: 
1. Dorință intensă ori impuls necontrolat de a lua opioide 
2. Dificultăți de a controla folosirea opioidelor în privința începerii, terminării sau nivelului folosirii
3. Stare de sevraj fiziologic apărută după încetarea ori reducerea utilizării, evidențiată printr-unul din următoarele: 

a) sindromul de sevraj caracteristic (transpirații fierbinți/reci, dureri abdominale etc.) 
b) folosirea opioidelor (sau a substanțelor înrudite) cu intenția de a calma simptomele de sevraj sau de a le evita 
c) dovezi de toleranță, ca nevoia de a mări dozele de opioide pentru a obține efectele produse inițial de doze mai mici

4. Neglijarea progresivă a celorlalte plăceri ori preocupări din cauza consumului de opioide; tot mai mult timp petrecut pentru a procura opioide 
sau a-și reveni după efectele lor 
5. Persistența folosirii opioidelor în ciuda dovezilor clare de consecințe nocive, cum ar fi stările depresive după perioade de abuz de substanță ori 
deteriorarea funcțiilor cognitive asociată drogului.

Istoricul folosirii substanței 
"Vă rog, dați-mi câteva 

informații despre substanța 
pe care o folosiți"

Istoric medical 
"Luați vreun medicament 
cu sau fără prescripție?"

Istoric social  
"Vă rog, dați-mi câteva 

informații despre condițiile 
de viață, locuință, partener, 

copii!"

Tratamentul cu un agonist opioid (OAT) 
Inițierea unei substituții cu o doză prea  
mică sporește dificultățile sevrajului.  

O doză terapeutică (protocoale locale) 
mărește șansa menținerii abstinenței și 

stabilității

Tratamentul asistat pentru renunțarea  
la opioide 

Regimul de tratament implică o reducere 
gradată a tratamentului OAT până la un 

nivel specificat, urmată de programul de 
renunțare în ambulator sau prin spitalizare 

Menținerea antagonistului opioid 
Naltrexona (antagonist opioid) blochează 
ori anulează acțiunea agoniștilor opioizi, 
descurajând, astfel, utilizarea opioidelor 

ilicite

Evaluarea fizică 
Intoxicație/sevraj 

Locurile de injectare
Teste pentru virusurile cu transmitere 

prin sânge 
Analiza urinei

Faza 1 – Evaluarea

Faza 2 – Planul de tratament (angajarea)

Faza 3 – Schimbarea comportamentului

Faza 4 – Recuperarea timpurie

Intensitatea sprijinului 
Standard: 1-1 Asistent social comunitar 

specializat 
Intervenții – de exemplu, stabilirea obiectivelor 

Intensiv:  reabilitare rezidențială în cadrul 
unei comunități terapeutice – de exemplu, 

CBT de mare intensitate sau 12 pași

Reducerea efectelor nocive 
Schimbul de ace/echipament steril 

Imunizarea anti hepatita A+B 
Activitate sexuală în mai multă siguranță 

(prezervative gratuite) 
Susținerea unui mediu cu condiții de siguranță 

pentru folosirea în continuare a drogurilor

Îngrijiri de urgență – supradoza de opioid
Kiturile de naloxonă de luat acasă, instruirea 
celor care le acordă pacienților asistență în 

primul ajutor și în administrare

Asistență medicală și socială 
Contactul regulat cu asistentul social, 

evaluând nevoile – de exemplu, asistența 
medicală primară, locuința și protecția 

copiilor

Grupurile de ajutor mutual 
SMART (management personal și instruire 

pentru recuperare) și Narcotics Anonymous 
(Narcoticii anonimi) permit capital social și 
furnizează sprijinul din partea persoanelor 

cu aceleași probleme

Instruirea și sprijinirea angajării 
Implicarea în voluntariat și instruirile 

sporesc stima de sine și eficiența personală
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za contextului sociopolitic și cultural al folosirii 
opioidelor ilicite și a heterogenității protocolu-
lui de lucru al studiului, intervențiilor și rezulta-
telor acestuia.    

Faza întâi: evaluarea

Evaluarea pacientului poate avea loc într-un 
serviciu de specialitate pentru droguri și al cool, 
la o clinică de medicină generală, ca un servi-
ciu comisionat integrat de sănătate  publică, 
sau la un cabinet de medicină generală, în tim-
pul unei consultații obișnuite. Evaluarea permi-
te unui GP să aprecieze nivelul de dependență 
al persoanei, să recomande intervenții pentru 
a reduce efectele nocive și să trimită persoana 
mai departe pentru a accesa tratamentul, inclu-
zând intervenții psihosociale. Evaluarea iniți-
ală este cel mai bine efectuată printr-o consul-
tație semistructurată pentru a identifica natura 
și tipul substanței folosite. Apreciați dacă per-
soana îndeplinește criteriile pentru dependența 
de opioide (caseta 1). Explorați nevoile sale fizi-
ce și psihosociale, precum și nevoile celor care 
o îngrijesc și ale copiilor.15-17 Adoptați o atitudi-
ne necritică, de sprijin, pentru a construi o re-
lație terapeutică trainică, bazată pe încredere și 
respect.18  

Istoricul folosirii substanței 
• Spuneți-mi de ce ați venit astăzi aici și ce așteptați 

de la tratament? Explorați factorii motivațio-
nali, obiectivele tratamentului, rețelele 
de sprijin (cum ar fi Drug Rehabilitation 
Requirement autorizat de sistemul britanic 
de justiție penală – program obligatoriu de 
reabilitare în urma consumului de droguri). 

• Spuneți-mi ce substanțe folosiți în prezent și 
cum preferați să le luați? Aceasta ne va ajuta să 
elaborăm împreună cel mai bun plan de îngrijiri. 
Puneți întrebări referitoare la utilizarea 
recentă a opioidului, la simptomele actuale de 
sevraj ori la intoxicație și la durata folosirii. 
Evaluați nivelul dependenței de opioid a 
persoanei și întrebați despre utilizarea altor 
substanțe și căi de administrare (injectare, 
inhalare, folosire în comun a echipamentului 
de administrare a drogului). 

• Ați urmat înainte vreun tratament pentru 
problema dvs. cu drogul? Ce anume a mers și ce 
nu?  

• Cât de mult cheltuiți în prezent și cum plătiți 
pentru droguri? Aceasta poate dezvălui 
criminalitate, abuz, trafic sau prostituție 
forțată. 

• Vă îngrijorează ceva în legătură cu sănătatea 
dumneavoastră sexuală? Aveți nevoie de 
contracepție? V-ați planificat o sarcină?  

Istoric medical 
• Luați vreun alt medicament? Aveți vreo problemă 

de sănătate? Tulburările de sănătate asociate 
cu folosirea drogurilor ilicite sunt sintetizate 
în caseta 2.   

• Evaluați sănătatea mintală, ținând cont de 
starea de dispoziție actuală a persoanei și de 
eventualele dovezi ce atestă existența unei 

Caseta 2 | Tulburări ale sănătății și probleme sociale asociate cu 
dependența de opioide ilicite 

Tulburări fizice acute 
• Supradoză și deces 
• Infecție acută virală transmisă prin sânge 
• Vasculare: hemoragie acută prin lezarea arterială 

la injectare, tromboembolism venos, embolism 
arterial și anevrism 

• Embolie pulmonară/tromboembolism venos 
• Sepsis 
• Traumatisme violente/fracturi 
• Astm acut 

Tulburări cronice fizice, sexuale și de reproducere 
• Comorbidități multiple 
• Vasculare: tromboembolism venos recurent, ulcerație venoasă cronică, 

boală vasculară periferică 
• Amputare: secundară insuficienței arteriale/venoase, infecției, lipsei de 

îngrijire personală 
• Cutanate: prurit cronic, infecțiile rănilor, ulcerații cronice ale membrelor 

inferioare 
• Gastrointestinale: constipație cronică, greață 
• Infecție cronică virală transmisă prin sânge: hepatită C, B, HIV/SIDA 
• Boală hepatică: hepatită cronică asociată infecției virale transmise prin sânge, 

ciroză, carcinom hepatocelular 
• Boală respiratorie: boală pulmonară obstructivă cronică cu debut timpuriu, 

astm necontrolat, pneumonie, TBC19-21

• Stare dentară proastă: degradarea dinților, abcese, extracții 
• Sexuale și de reproducere: subfertilitate, infecții cu transmitere sexuală, 

testosteron scăzut la bărbați, disfuncție erectilă22, 23  
• Rezultate negative legate de sarcină: sarcini nedorite, nutriție proastă, lipsa 

vitaminelor în perioada din jurul concepției, programare întârziată la controlul 
antenatal, omiterea vaccinării pentru influenza/pertussis, naștere prematură, 
întârzierea dezvoltării intrauterine, sindroame de adicție fetală, moartea 
mamei 

Sănătate mintală 
• Depresie, anxietate, tulburarea de stres posttraumatic 
• Autovătămare sau sinucidere 
• Boală mintală severă: psihoze comorbide ori induse de substanțe, tulburare 

de personalitate, tulburare de delir, tulburare bipolară 
• Co-dependență de alcool și/sau alte substanțe 

Probleme sociale 
• Sărăcie: dizabilitate cronică și impactul asupra 

serviciului și venitului familiei 
• Întreruperea educației și a dobândirii compe-

tențelor 
• Violență domestică, destrămarea familiei 
• Probleme de protecție a copilului: copii "luați în 

grijă"; înregistrarea protecției; accesul copiilor 
la droguri și supradoza accidentală; observarea 
comportamentelor de folosire a drogurilor 

• Protecția adultului: exploatare, prostituție, adulți 
vulnerabili, trafic uman 

• Criminalitate: furt legat de droguri, violență, 
omucidere
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• a stabiliza mediul său de viață și 
• reduce riscul de a relua folosirea opioidului 

ilicit.27

Identificați obiectivele persoanei, descrieți 
tratamentele disponibile, abordați grijile și aș-
teptările și dați-i timp să analizeze opțiunile de 
tratament. Țineți cont de motivația persoanei 
de a se schimba. Puteți dori să aplicați un mo-
del trans-teoretic de modificare a comporta-
mentului (caseta 3, bmj.com).29  

Tratamentul medicamentos 
Modalitățile terapeutice includ tratamentul cu 
un agonist opioid, cel asistat pentru renunța-
rea la opioide și menținerea antagonistului opi-
oid. Medicația care constă într-un agonist opi-
oid este considerată prima linie de tratament la 
nivel global. Dacă optează pentru ea, prescrip-
torul trebuie să verifice răspunsurile pacientu-
lui la medicația anterioară, nivelul dependen-
ței fizice, toleranța la opioide și preferințele per-
sonale.31-33  

Tratamentul cu un agonist opioid 
Calcularea și titrarea dozajului tratamentu-
lui cu agonist opioid sunt supuse protocoale-
lor locale, pentru a ajuta persoana să renunțe 
la consumul de opioide ilicite și a iniția în con-
diții de siguranță medicația cu un agonist opi-
oid. Folosirea unui regim de substituție cu un 
dozaj adecvat și responsiv îmbunătățește sub-
stanțial rezultatele, facilitează recuperarea și re-
duce riscul de administrare a unei supradoze.34 
Dimpotrivă, inițierea unei substituții la o doză 
prea mică accentuează dificultățile întreruperii 
și fatalismul.35 De obicei, serviciile de tratament 
de specialitate monitorizează terapia pe bază 
de agonist opioid supravegheat, iar farmaciile 
livrează medicamentul.36 

O sinteză sistematică a raportat o reducere 
substanțială a riscului de mortalitate globală 
și prin supradoză la persoanele dependente 
de opioide care urmează tratamente cu 
un agonist opioid.37 Ratele cumulate ale 
mortalității globale au fost de 11,3 și 36,1 
per 1 000 de ani-persoană cu și fără tratament 
cu metadonă (raport fără/cu neajustat 3,20, 
interval de încredere 95% de la 2,65 la 3,86) 
și au fost reduse la 4,3 și 9,5 în tratamentul 
cu buprenorfină (2,20, 1,34–3,61).37 Retenția 
în tratamentul cu un agonist opioid este cel 
mai puternic factor predictiv al rezultatelor 
bio-psihosociale pozitive, tratamentul 
cu buprenorfină fiind asociat cu rate de 
mortalitate mai mici decât cel cu metadonă.30 
Mai multe informații referitoare la terapia 
cu metadonă și buprenorfină pot fi găsite pe 
bmj.com. 

stări de psihoză ori de confuzie; evaluați 
riscul de autovătămare. 

Istoric social   
• Unde și cu cine locuiți? Întrebați persoane 

despre locuință, dacă are un partener sau 
pe cineva care ar putea să o ajute și dacă se 
simte în siguranță. Întrebați dacă partenerul 
sau alți membri ai familiei folosesc droguri 
ori alcool. 

• Există copii acasă sau în altă parte? Copiii ar 
putea locui cu o rudă sau într-un centru de 
îngrijire statutar ("luați în grijă" ori adoptați), 
caz în care vedeți disponibilitatea unor date 
de contact pentru a permite comunicarea cu 
alți furnizori de îngrijiri. Cereți vârstele și 
numele copiilor și explorați impactul folosirii 
drogurilor asupra rolului de părinte și a 
funcționării sociale (rutinele pentru îngrijirea 
copiilor, incluzând frecventarea școlii, con-
troalele de sănătate sau cele dentare), precum 
și depozitarea în siguranță a medicației. 
Discutați trimiterea pentru protecție în con-
cordanță cu nevoile identificate.17  

• Ce servicii ați avut și ce instruiri și programe de 
educație ați urmat după terminarea școlii?  

• Cum vă descurcați cu banii? Întrebați despre 
serviciu, asigurare de sănătate și datorii. 

• Există riscul ca anumite persoane să vă facă 
rău? Aceasta ar putea include abuzul fizic, 
emoțional ori sexual de către un membru al 
familiei sau un partener intim. Luați în con-
siderare folosirea unor metode de screening, 
ca HARK.24, 25  

Evaluarea fizică și testele de rutină 
Observați persoana, căutând dovezi de folo-
sire a opioidului, ce ar putea include simpto-
me de intoxicare și de sevraj (de exemplu, tran-
spirații fierbinți ori reci, colici abdominale).26 
Examinați locurile de injectare. Efectuați tes-
te de urină sau de salivă pentru opioide și alte 
substanțe (conform protocoalelor locale) pen-
tru a confirma prezența ori absența drogurilor 
înainte de inițierea tratamentului cu un agonist 
opioid. Oferiți testare pentru hepatita A, B, C 
și HIV (pretestarea nu este o barieră împotriva 
imunizării pentru hepatita A și B). Evaluarea fi-
zică suplimentară poate continua pe baza rațio-
namentului clinic. 

Faza a doua: acordul cu privire la un plan de 
tratament 

Scopul îngrijirilor este de-a integra tratamente-
le farmacologice și pe cele psihosociale pentru 
• a construi rezistența, sănătatea și starea de 

bine a persoanei 
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Tratamentul asistat pentru renunțarea la opioide 
Medicația poate fi prescrisă dacă pacientul are 
ca obiectiv abstinența de la opioide. Un astfel 
de regim implică inițial tratamentul cu un ago-
nist opioid și reducerea gradată a acestuia, ur-
mată de un program de renunțare în ambulator 
sau prin internare, în conformitate cu protocoa-
lele locale și adaptat circumstanțelor individu-
ale. Lofexidina, un receptor agonist a-2a-adre-
nergic, poate fi folosit pentru suprimarea simp-
tomelor de sevraj la un pacient care a luat o 
decizie informată, susținută clinic, de a nu 
urma tratamentul cu agonist opioid pentru re-
nunțare sau care are o dependență ușoară.40  

Menținerea antagonistului opioid (naltrexonă) 
Naltrexona este un antagonist opioid ce blo-
chează ori anulează acțiunea agoniștilor opi-
oizi, descurajând astfel folosirea opioidelor ili-
cite. Naltrexona cu eliberare imediată este 
cost-eficientă, dar pacienții semnalează o ade-
rență slabă față de formula cu eliberare prelun-
gită.41  

Faza a treia: sprijin pentru schimbarea 
comportamentului

Intervențiile psihosociale sunt folosite pe sca-
ră largă pentru a sprijini o schimbare a com-
portamentelor legate de consumul de droguri, 
deși asimilarea și disponibilitatea lor variază în 
funcție de locul tratamentului.12, 42 Există două 
categorii de intensitate a intervenției: îngri-
jiri "standard" și "intensive". Ambele modalități 
de îngrijire utilizează o strategie multiagenție, 
multidisciplinară.42 

În îngrijirile standard, intervențiile oferite de 
un asistent social specializat includ interviul 
motivațional și intervențiile scurte, prevenția 
recăderii, stabilirea obiectivelor, rezolvarea pro-
blemelor și planificarea recuperării.

Îngrijirile intensive trebuie să fie prescrise în 
cazul unui răspuns slab la îngrijirile standard 
ori în cel al pacienților cu nevoi mai complexe. 
Comorbiditățile psihiatrice ale pacienților de-
pendenți de opioide le depășesc cu mult pe ale 
celor din marea masă a populației, influențea-
ză rezultatele și ar trebui să fie tratate conform 
ghidurilor.47, 48 Este de dorit ca pacienților cu di-
agnostice duble să li se prescrie tratamente inte-
grate pentru boală mintală și abuz de substan-
țe, cu monitorizare pe termen lung și interven-
ții psihosociale personalizate.49, 50  

Reducerea efectelor nocive
Mulți pacienți continuă să folosească droguri 
injectate, iar progresul poate fi lent. Scopul 
este de a sprijini schimbarea în sensul adop-

tării unor comportamente mai sănătoase – de 
exemplu, utilizare în condiții de mai mare si-
guranță (prin inhalare, evitând injectarea soli-
tară, cu eliminarea corectă a echipamentului 
de administrare a drogului) și practici sexua-
le mai sigure. Educația, accesul ușor la acceso-
riile sterile ale drogului și prezervativele gratu-
ite pot reduce riscul de sepsis, transmisia viru-
surilor prin sânge și tromboembolismul venos. 
Recomandați imunizarea pentru tipurile de he-
patită A și B.30, 51  

Tratamentul de urgență pentru supradoza de 
opioide
Oferiți tuturor pacienților kituri de tratament 
cu naloxonă "de luat acasă", iar celor care îi în-
grijesc, instruire în prim ajutor și administra-
re.50-52 Cel mai mare risc este la pacienții mai ti-
neri, la bărbați, la cei mai vârstnici cu comorbi-
dități fizice/de sănătate mintală, la utilizatorii 
de droguri injectate sau la cei recent eliberați 
din închisoare.53, 54 Dacă se suspectează o su-
pradoză, administrați naloxonă (furnizată în ki-
turi cu două doze de injecție) și repetați la nevo-
ie în timp ce așteptați sosirea serviciilor de ur-
gență.  

Faza a patra: recuperarea 

Principiul fundamental al recuperării timpu-
rii (atingerea unei stări mentale, fizice și soci-
ale mai bune, incluzând abstinența de la dro-
gul ilicit) îl constituie susținerea stabilității prin 
acoperirea nevoilor de sănătate și sociale, recu-
noscând că determinanții sociali și efectele bio-
psihosociale ale dependenței de opioide sunt in-
terdependente.11, 12

Conflicte de interese: niciunul de declarat.

CLINICAL UPDATES  
Management of dependent use of illicit opioids 
A se cita: BMJ 2020;368:m710    

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m710

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ

• Cum ar putea fi influențată consultația dvs. de folosirea 
modelului de îngrijiri pentru boli cronice la pacienții care 
iau opioide ilicite? 

• Cum ați putea crește asimilarea educației și instruirii 
privind managementul supradozei, incluzând modul 
de administrare al naloxonei, la nivelul pacientului, al 
îngrijitorilor și al comunității? 
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ÎNDRUMAR PRACTIC

Mesageria mobilă cu pacienţii
Laura Martinengo,1 Pier Spinazze,1, 2 Josip Car1, 2  

te vârstele, 69% doresc să poată contacta o fir-
mă prin text,5 mai multe industrii orientând 
adoptarea serviciilor de mesagerie cu clien-
ții, incluzând vânzările cu amănuntul, servici-
ile bancare, cele hoteliere, educația și călători-
ile.6 În domeniul asistenței medicale, pacienții 
o consideră, în general, o completare utilă la 
întâlnirile față-în-față.7-10 În același timp, me-
dicii folosesc și canalele de comunicare digita-
lă, în special pentru comunicarea interprofe-
sională.11 

În prezent continuă dezbaterea cu privire la 
riscul ca folosirea mesageriei mobile în asis-
tența medicală să adâncească inegalitățile le-
gate de sănătate.12, 13 Susținătorii cred, însă, că 
mesageria mobilă o completare la modalită-
țile existente de-a accesa îngrijirile medicale, 
nu o înlocuire. Un studiu din 2017 a arătat că 
aproape 40% din totalitatea cabinetelor de me-
dicină de familie britanice au utilizat mesage-
ria cu text pentru a comunica cu pacienții, iar 
numărul de mesaje este în creștere.7 În 2018, 
un sondaj efectuat în Irlanda a indicat că, în 

De ce mesageria mobilă? 

Mesageria mobilă include toate formele de co-
municare electronică accesibile de pe un dis-
pozitiv mobil (tabelul 1). Publicul consideră 
mesageria mobilă mai confortabilă, timp-efi-
cientă, mai puțin intruzivă și mai ieftină decât 
apelurile vocale.4 Dintre consumatorii de toa-

1Centre for Population Health Sciences (CePHaS), Lee Kong Chian School of 
Medicine, Nanyang Technological University, Singapore   
2Global Digital Health Unit, Department of Primary Care and Public Health, 
School of Public Health, Imperial College London, UK  
Coresponden’a la: J Car  
josip.car@ntu.edu.sg  

Telefonul mobil a transformat comunicarea. În ziua de azi, mesageria 
mobilă este folosită pe scară largă în toate grupurile de vârstă,1, 2 
depășind apelurile vocale la persoanele sub 50 de ani.3 Furnizorii 
de îngrijiri medicale din întreaga lume adoptă, din ce în ce mai mult, 
sisteme de management digital integrat ce includ funcții de mesagerie. 
Actualul îndrumar practic oferă o prezentare a mesageriei mobile pentru 
a comunica cu pacienții și cu cei care îi îngrijesc, precum și sugestii 
privitoare la modul în care pot fi introduse aceste sisteme. 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Mesageria mobilă poate 
sprijini practica clinică și ar 
trebui să fie oferită ca un 
serviciu opțional 

• Înainte de a începe să folosiți 
mesageria mobilă cu pacienții 
dumneavoastră, elaborați 
o procedură care să includă 
domeniul comunicării, rolul și 
timpul de răspuns așteptat 

• Oferiți alte canale de 
comunicare pacienților care 
decid să renunțe la mesageria 
mobilă 

• Documentați toate comu-
nicările în fișele medicale 
electronice ale pacienților 

• Utilizați un furnizor de 
mesagerie mobilă în 
conformitate cu legile de 
protecție a datelor din țara 
dumneavoastră 
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re fără a crea o sarcină de muncă suplimentară 
pentru furnizorii de îngrijiri de sănătate. Mai 
jos (fig. 1) este un exemplu de mesaj:   

Repetarea rețetelor 
Pacienții cu tratamente pe termen lung pentru 
boli stabile și bine controlate pot solicita repe-
tarea rețetelor prin trimiterea unui mesaj pe 
telefonul mobil. 

Comunicarea informațiilor 
Mesageria mobilă este utilă pentru comuni-
carea informațiilor, cum ar fi o schimbare în 
orele de funcționare, notificări de retragere 
a unor dispozitive medicale sau produse far-
maceutice și pentru a furniza instrucțiuni, de 
exemplu, modul de administrare a unui me-
dicament nou ori pregătirea corectă înaintea 
unui test sau unei proceduri.24  

Management personal  
Aderența la medicație 
O meta-analiză a unor studii clinice rando-
mizate a constatat că mesageria mobilă creș-
te cu 17,8% ratele aderenței la medicație, du-
blând aproximativ probabilitatea aderenței.25  
Mesajele bidirecționale, personalizate pen-
tru nevoile clinice ale participanților și tri-
mise mai rar decât zilnic sunt mai eficiente.17 
În funcție de boală și de medicație, mesajele 
"personalizate" mai pot include numele paci-
entului, o frază încurajatoare sau o recoman-
dare legată de boală. Mesajul poate fi formulat 
după cum urmează (fig. 2)   

Rezultatele testelor 
Mesajele mobile pot fi o alternativă viabilă la 
o consultație pentru comunicarea rezultate-
lor unor teste,26 în special când rezultatele sunt 

total, 66% dintremedicii generaliști au trimis 
mesaje-text pacienților și 27% aveau o politică 
scrisă pentru aceasta. Mesageria cu text este 
folosită, în principal, unidirecțional, pentru a 
trimite rezultatele testelor (71%), a recomanda 
pacientului să telefoneze la cabinet (52%) și a-i 
aminti programările (43%).14 Barierele în calea 
adoptării acestei tehnologii includ problemele 
legate de confidențialitate, finanțare, standar-
de și efectele asupra volumului de muncă și a 
fluxului activității.7-16  

Există o bază de dovezi internaționale com-
plexe și variate, din ce în ce mai numeroa-
se, ce atestă efectele pozitive ale mesageri-
ei mobile în promovarea comportamentului 
sănătos, aderenței la medicație și manage-
mentului de susținere al bolilor de lungă du-
rată.17-22 Acestea sunt sintetizate în tabelul 
suplimentar 1 (bmj.com).

Utilizările practice ale mesageriei mobile 

Servicii clinice sau practice 
Atenționări cu privire la programări
Serviciile automate de mesaj-text oferă o me-
todă practică și cost-eficientă de a îmbunătăți 
prezența.19, 23 Dacă sistemul de mesagerie este 
conectat la cel de programări clinice, permite 
un răspuns de confirmare sau de reprograma-

Tabelul 1 | Tipuri de mesagerie mobilă  

Canale Exemple*

Mesagerie mobilă Platforme de   
 comunicare clinică 
În trecut, mesageria mobilă era definită prin protocolul comunicării  AccuRX (UK) (SMS)
(de exemplu, SMS și MMS); ea s-a dezvoltat dinamic odată cu  Clickatell (SMS și 
apariția aplicațiilor de mesagerie mobilă sociale/generale ca  app mobilă)
WhatsApp, Viber, WeChat etc. și a aplicațiilor de sănătate cu  Cortext
funcții de conversație. Astfel, granițele dintre canalele de  Doc Halo
comunicații pure și funcțiile platformelor s-au estompat în timp.  OhMD
Prin platformă ori aplicație, mesajele pot fi "înaintate" spre  QliqConnect
utilizatorii din serverul central, iar aceștia sunt anunțați că au  TigerConnect (SUA)
primit un mesaj. Comunicările legate de sănătate pot conține date 
sensibile legate de sănătate, motiv pentru care există servicii 
dedicate de comunicare sigură, dezvoltate special în acest scop, 
cu siguranță sporită și funcții care asigură respectarea regulilor 
de protecție a datelor – de exemplu, mesajele să nu fie reținute 
în serverele de distribuire etc.

Dosarele medicale electronice (EHR) și programele de soft de EHR și mesageria 
management clinic  mobilă  
Câteva EHR oferă acum o gamă de aplicații sau servicii pentru  EMIS Health, INPS
managementul pacienților, incluzând mesageria mobilă  Vision, TPP
securizată. Există și furnizori terți, meniți să sprijine  SystmOne (mesagerie
managementul clinic sau al pacienților, incluzând servicii  myGP),
medicale financiare, administrative și pentru pacienți – de  Cerner (CareAware),
exemplu, programări, notificări pentru medicația de luat și  EPIC– (MyChart)
mesagerie. Acestea sunt adesea integrate cu EHR – de exemplu,  MEDITECH (Portal de
serviciul iPLATO Patient Care Messaging este apt de conectare cu  sănătate)
EMIS Health, TPP SystmOne și INPS Vision pentru a furniza  Servicii de manage-
pacientului servicii de mesagerie. Grupurile sau consorțiile de  ment clinic:
îngrijiri de sănătate – de exemplu, Kaiser Permanente, furnizează  Cureatr (SUA) 
sistemele lor proprii, incluzând EHR și portaluri de mesagerie  DrDoctor (UK) 
pentru pacienți iPLATO
*Exemplele prezentate în casetă sunt ilustrative, iar dezvăluirea numelor lor nu implică niciun fel 
de promovare sau evaluare de către autori

Stimate – numele pacientului, vă rugăm 
să CONFIRMAȚI, reprogramați sau anulați 
programarea dumneavoastră prin web-link 
pentru – data și ora la – furnizorul/clinica... 

Pentru orice altă problemă, vă rugam să 
sunați la – număr de telefon

Bună dimineața (numele pacientului), v-ați 
luat medicamentele săptămâna aceasta? 

Vă rugăm, răspundeți cu 1 dacă le-ați luat pe 
toate; cu 2 dacă le-ați luat pe majoritatea; cu 
3 dacă ați luat doar câteva și cu 4 dacă nu ați 
luat niciunul. 

Vă dorim o săptămână bună!
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normale ori testele sunt de rutină. Dacă re-
zultatele sunt anormale, atât medicii cât și pa-
cienții preferă un apel telefonic sau o întâlni-
re față-în-față.27 Pacienții preferă, în general, 
să primească rezultatele testelor prin mijloace 
electronice, deși primirea pe această cale a re-
zultatelor anormale ar putea provoca anxieta-
tea.7, 2

Gestionarea bolilor de lungă durată 
Mesageria mobilă poate fi folosită de pacienți 
pentru a comunica cu furnizorii lor de îngri-
jiri medicale în privința rezultatelor automoni-
torizării bolilor de lungă durată – de exemplu, 
concentrațiile glucozei în sânge la persoanele 
cu diabet sau creșterea folosirii bronhodilata-
toarelor cu acțiune de scurtă durată la pacien-
ții cu astm.17-30  

Promovarea sănătății și educația
Mesajele cu text (sau SMS) au fost folosite pen-
tru a încuraja renunțarea la fumat,31, 32 schim-
barea stilului de viață pentru a preveni di-
abetul de tip 2,33 creșterea cuantumului de 
vaccinări34 și intensificarea participării la pro-
gramele de screening.35 Ele pot fi folosite și 

pentru educarea pacienților și furnizarea de 
informații legate de sănătate.36  

Cum să utilizaţi mesageria mobilă în practică

Înainte de-a utiliza un serviciu de mesagerie 
mobilă, recomandăm comunicarea cu pacien-
ții pentru a le lua în considerare nevoile și pre-

Tabelul 2 | Tipuri de mesagerie mobilă  

Avantaje  Dezavantaje

• Mesageria mobilă poate reduce numărul programărilor  • Probleme legate de confi-
uitate și îmbunătăți aderența la medicație și  dențialitate și manipularea
automanagementul bolilor cronice   informațiilor confidențiale

• Sprijinirea sănătății și educația cu privire la aceasta,  • Securitate: un raport despre
furnizate prin mesajele mobile, pot ajunge rapid la un  încălcarea securității în 
număr mare de persoane, ceea ce este în mod special util  industrii a arătat că asistența
în urgențele de mari proporții, cum sunt pandemiile   medicală a devenit industria  
 atacată cel mai frecvent în  
 201539

• Asigură o înregistrare scrisă a comunicării, permițând  • Înființarea unui sistem de 
pacienților și furnizorilor să o acceseze de câte ori este  mesagerie sigur poate necesita 
nevoie   costuri inițiale și de mente - 
 nanță regulate, deși câțiva  
• Potențialul de a diminua costurile prin scăderea furnizori au lansat aplicații de
programărilor omise, reducerea nevoii pacienților de mesagerie sigure, gratuite – de  
a veni la clinică, creșterea aderenței la tratamentele exemplu, AccuRX și OhMD  
prescrise, îmbunătățirea gestionării afecțiunilor pe (caseta 1) 

termen lung 

• Creșterea productivității, răspunsul la mesaje devenind • E posibil ca medicii și organi-
o sarcină independentă, potențial automată zațiile să nu primească decon-
  tarea serviciilor de comunicare
 electronică.

• Persoanele cu dizabilități senzoriale pot beneficia –  • Comunicarea scrisă nu bene-
de exemplu, folosind comunicările bazate pe text dacă  ficiază de indiciile verbale și
prezintă deficit auditiv, sau tehnologie de asistare pentru  non-verbale pe care le presu-
"citirea ecranului" dacă utilizatorul are un deficit vizual pune întâlnirea față-în-față

• Mesageria mobilă poate furniza accesul la îngrijiri  • Mesageria mobilă poate
medicale oamenilor din zone îndepărtate,37 permițând  adânci decalajul digital. În
comunicarea directă între pacienți, furnizori de îngrijiri  2018, circa 10% din populația
medicale și specialiști, incluzând schimbul de imagini.  Marii Britanii erau "non-utiliza-
Începând din 2018, 96% din populația globală a fost  tori de internet" (definiți ca
deservită de o rețea mobilă de 2G, iar 90% au avut o  persoane care nu au folosit
acoperire de rețea de 3G.38 niciodată internetul sau nu au  
 mai făcut-o în ultimele  
 trei luni)40

SURSE ȘI  CRITERII DE SELECȚIE    

Am căutat în PubMed, biblioteca Cochrane și Google 
Scholar cercetări originale și analize sistematice folosind 
termenii "mesaj text", "SMS", "mesaj instant", "WhatsApp", 
"mesaj mobil", iar pe Google am căutat literatura gri 
relevantă despre industrie. Am analizat ghidurile despre 
comunicațiile electronice ale American Medical Association 
și NHS, ca și legile de protecție a datelor relevante. 

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

Am rugat 10 pacienți să își evalueze experiența de folosire 
a mesageriei mobile pentru a comunica cu furnizorii lor de 
îngrijiri medicale. Feedback-ul lor ne-a ajutat să modelăm  
ghidurile de implementare. De asemenea, am discutat 
manuscrisul cu opt pacienți și am introdus unele dintre 
comentariile lor pentru a ne îmbunătăți articolul. Conținu-
tul casetei 1 (Ce trebuie să știe pacienții despre folosirea 
mesageriei mobile cu furnizorii lor de îngrijiri medicale) a 
fost elaborat cu ajutorul feedback-ului de la pacienți.

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ

• Cum ar putea mesageria mobilă să sprijine mai mult 
îngrijirea și automanagementul pacientului?

• Este instruit tot personalul relevant din organizația 
dumneavoastră pentru a aplica politicile cu privire la 
mesageria mobilă? 

Caseta 1 | Ce trebuie să știe 
pacienții despre folosirea 
mesageriei mobile cu furnizorul 
lor de servicii medicale 

• Informați-vă furnizorul de servicii 
medicale dacă nu vă simțiți 
confortabil folosind mesageria 
mobilă

• Furnizorul dumneavoastră de 
asistență medicală ar trebui să 
vă dea instrucțiuni clare despre 
ceea ce puteți sau nu să comunicați prin mesageria 
mobilă și timpul de răspuns așteptat 

• Parola vă protejează dispozitivul mobil; luați în consid-
erare schimbarea setărilor de  notificare cu "nu arătați 
niciodată previzualizări" ale mesajelor primite pe ecranul 
blocat (așa că veți primi doar o notificare că a fost 
recepționat un mesaj, și nu conținutul acestuia) 

• Cereți informații despre politica de procesare a datelor a 
furnizorului dumneavoastră și verificați dacă au instrucți-
uni valabile pentru a preveni ori a răspunde la o încălcare 
a confidențialității, precum și cine are acces la mesajele 
dumneavoastră

Atunci când 
introduceți 
un serviciu 
de mesagerie 
mobilă, 
asigurați-vă 
că este în 
conformitate 
cu legile de  
protecție a 
datelor, având 
în vedere că 
acestea variază 
de la o țară la 
alta 
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ferințele (caseta 1), analizând cu grijă avantaje-
le și dezavantajele (tabelul 2).

Atunci când introduceți un serviciu de me-
sagerie mobilă, asigurați-vă că este în confor-
mitate cu legile de protecție a datelor, având 
în vedere faptul că acestea variază de la o țară 
la alta. 

Conformitatea cu legile de confidenţialitate 

Problemele legate de cerințele legale și etice 
de securitate și confidențialitate a informații-

lor constituie un impediment important în ca-
lea adoptării mesageriei mobile.15 În general, 
legile respective sunt aplicate între granițele 
statului emitent, deși Regulamentul General 
privitor la Protecția Datelor din Uniunea 
Europeană (GDPR) include gestionarea da-
telor personale ale oricărui cetățean din UE 
aflat în interiorul sau în afara UE.42, 43 

Conform GDPR, datele referitoare la sănă-
tate intră în categoria datelor personale sensi-
bile (vedeți caseta "Definiții legate de protec-
ția datelor" de pe bmj. com) și, ca atare, nece-
sită o bază legală (de exemplu, procesarea este 
în interesul public) și o condiție suplimentară 
(de pildă, procesarea este necesară pentru sco-
purile sănătății ocupaționale, furnizarea de în-
grijiri medicale sau sănătatea și siguranța pu-
blică). Consințământul nu este considerat o 
cerință legală pentru procesarea datelor perso-
nale în asistența medicală44, 45 și nu este nece-
sară obținerea consimțământului unui pacient 
înainte de a introduce mesageria mobilă.

Conflicte de interese: niciunul de declarat.

PRACTICE POINTER 
Mobile messaging with patients
A se cita: BMJ 2020;368:m884  

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m884

REGULI DE POLITEȚE ÎN MESAGERIA MOBILĂ    
• Scrieți pe un ton clar, activ și folosiți propoziții scurte. Evitați jargonul, 

abrevierile sau acronimele 
• Țineți cont cu grijă de toate interpretările/înțelesurile posibile ale mesajului 

(inclusiv cele improbabile, pentru a evita dublul sens sau neînțelegerea 
neintenționată) 

• Scrieți mesajele cu respect. Evitați agresivitatea, sarcasmul ori critica 
• Evitați folosirea tuturor literelor majuscule, pentru că sugerează țipatul 
• Evitați folosirea semnelor de exclamație și a emoticoanelor sau altor 

simboluri grafice
• Revedeți mesajele înainte de a le trimite, incluzând ortografia, gramatica și 

punctuația 
• Semnați mesajele cu numele dumneavoastră sau al cabinetului medical  
• Stabiliți un răspuns automat pentru a confirma primirea mesajelor și timpul 

de răspuns. Modificați funcția de răspuns automat pentru a vă anunța 
pacienții că lipsiți, adăugând numele medicului care vă ține locul și detaliile 
de contact 

• Rezervați-vă timp în rutina zilnică pentru a trimite mesaje și a le răspunde. 
Sfătuiți-vă personalul administrativ să urmeze o procedură similară

CONSULTAŢIE DE 10 MINUTE  

Boala Bowen
Padma Mohandas,1 Martyn Lowden,2 Sandeep Varma1, 3  

1Nottingham NHS Treatment Centre, Nottingham University Hospitals NHS Trust    
2Cropwell Bishop Health Centre, Cropwell Bishop, Nottingham   
3School of Medicine, University of Nottingham  

Coresponden’a la: P Mohandas  
pmohandas@nhs.net    

Acesta este unul dintr-o serie de articole ocazionale despre problemele 
frecvent întâlnite în asistența primară. The BMJ se bucură să primească 
materiale de la medicii generaliști.

acest motiv, boala Bowen este cunoscută, în ge-
neral, și drept carcinom cu celule scuamoase in 
situ sau carcinom intraepidermic ori intraepi-
telial. Mai demult se credea că boala Bowen 
avansează spre carcinomul cu celule scuamoase 
în 3-5% din cazuri.1 Un studiu din 2017 sugera, 
însă, că procentul ar putea fi mult mai mare, în 
16,3% din 566 de cazuri de boală Bowen con-
firmată prin biopsie găsindu-se carcinom cu ce-
lule scuamoase la intervenția chirurgicală.2 
Articolul de față prezintă evaluarea și gestiona-
rea bolii Bowen în asistența primară. Variante 
mai rare de boală Bowen se pot prezenta cu 
plăci pigmentate, cu distrofia ori decolorarea 
unghiilor sau pete și plăci pe organele genita-
le, dar în cazul de față ne axăm pe prezenta-
rea obișnuită, care are o mai mare probabilita-
te de a fi întâlnită în cadrul sectorului de asis-
tență primară.

În boala Bowen, epidermul este displazic pe în-
treaga sa grosime, cu keratinocite atipice, dar 
care nu au rupt încă membrana bazală pentru a 
deveni un carcinom cu celule scuamoase. Din 

O femeie în vârstă de 68 de ani, având tipul 1 de piele, se prezintă cu o 
pată eritematoasă solzoasă, bine circumscrisă, cu diametrul de 10 mm, 
pe tibia stângă, apărută în urmă cu 18 luni. După pensionare a locuit 
în Spania o parte a anului, iar acum s-a întors în Marea Britanie și este 
îngrijorată că dimensiunile petei au crescut. 
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Întrebați despre modificări la nivelul scalpului 
ori al unghiilor și despre boli cutanate anterioa-
re, ce pot fi indicii pentru alte posibile diagnos-
tice diferențiale. 

Examinarea
Cea mai bună practică standard este de a exa-
mina întreaga suprafață a pielii (scalp, unghii și 
organe genitale), dar poate să nu fie aplicabilă 
într-un centru aglomerat din asistența primară. 
Recomandăm o examinare a pielii concentrată 
pe leziune (leziuni) și pe zonele expuse la soare, 
sfătuind pacientul să se autoexamineze acasă, 
dacă este necesar. 

Notați ce tip de piele are persoana. Tipurile 1 
și 2 (care se ard mai mult decât bronzul după 
expunerea la soare) tind să fie predispuse la a-
pariția leziunilor cronice produse de radiații-
le solare ultraviolete (cu modificări ca pistruii, 
lentigo sau elastoza solară).

Examinarea specifică zonei include:
• Starea generală a pielii. Este uscată ori afec-

tată de soare? Dacă leziunea este pe mem-
brele inferioare, există semne de modificări 

Ce aspecte ar trebui să abordaţi

Prezentarea clasică a bolii Bowen constă în-
tr-o pată sau placă asimptomatică, bine circum-
scrisă, solitară, eritematoasă, de obicei cu di-
ametrul de 10-15 mm, într-o zonă expusă la 
soare (tipic cap, gât sau membre), cu creștere 
lentă (fig. 1). Leziunile de lungă durată pot de-
păși 2 cm în dimensiuni prin extindere latera-
lă. Suprafața poate fi uscată, solzoasă, hiper-
keratozică ori fisurată, cu margini neregula-
te. Ulcerația, sângerarea, durerea sau apariția 
unui nodul trebuie să ridice suspiciunea evoluți-
ei spre carcinomul cu celule scuamoase.   

Istoric 
Majoritatea pacienților au vârste peste 60 de 
ani și pielea de tip 1 sau 2. Partea distală a 
membrelor inferioare este mai frecvent afectată 
la femei decât la bărbați.3 Alți factori de risc re-
levanți includ expunerea la lumina ultravioletă, 
imunosupresia și carcinogenele. 

Întrebați pacientul care este ritmul creșterii. 
Boala Bowen are tendința de evoluție lentă, în 
decurs de mai multe luni și ani, în timp ce mo-
dificările într-un carcinom cu celule scuamoa-
se tind să se petreacă în doar câteva săptămâni 
și luni. 

Mâncărimea persistentă poate indica un 
proces inflamator, ca eczema sau psoriazisul. 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Boala Bowen este o dermatoză precanceroasă cu evoluție lentă, 
precursoare a carcinomului cu celule scuamoase 

• Existența mai multor opțiuni terapeutice arată faptul că 
managementul poate fi individualizat în funcție de numărul, 
dimensiunea și localizarea leziunilor 

• Prognosticul este excelent, cu rate de vindecare mari 

CUM A FOST REALIZAT PREZENTUL ARTICOL   
Am realizat o analiză a articolelor și ghidurilor din literatură, am analizat 
manualele de dermatologie și am cerut sfatul experților medici generaliști și 
dermatologi consultanți cu privire la boala Bowen.

Fig. 1 | Boala Bowen, demonstrând (stânga) o pată solzoasă eritematoasă, bine 
definită, solitară, inelară, de 10 mm, pe tibie; (în dreapta) o pată neregulată, 
hiperkeratozică, pe partea dreapta a feței

Fig. 2 | Caracteristicile dermatoscopice ale bolii Bowen sunt 
aspectul pătat și cu vase glomerulare (săgeata de jos), eritem 
și descuamare (săgeata din mijloc), pe un fond fără structură, 
roz-alb (săgeata de sus)

Caseta 1 | Când este necesară trimiterea la specialist
Zonă cu risc crescut – Leziune pe cap și gât, unghii sau organe genitale   
Pacient cu risc crescut – Imunocompromis ori cu multiple cancere de piele  
Răspuns slab la tratament sau recurență 
Dilemă de diagnostic 

Caseta 2 | Tratament în asistența secundară 
Cremă imiquimod 5% – Neautorizată pentru folosire, se utilizează numai dacă 
alte opțiuni de tratament nu sunt potrivite   
Terapie fotodinamică – Pentru leziuni mai mari sau multiple pe membrele infe-
rioare   
Chirurgia micrografică Moh – Pentru localizările cu risc crescut (leziuni faciale, 
digitale ori penile)  
Radioterapie – Dacă nu este aplicabilă chirurgia 



– Edi’ia în limba român[ | Nr. 5, 2020 | VOLUM 27 215

Ce trebuie să faceţi

Luați în considerare diagnosticele diferențiale 
enumerate în figura 3. Un diagnostic clinic de 
boală Bowen poate fi pus în asistența primară 
dacă se detectează o pată sau placă nedureroa-
să, solzoasă, eritematoasă, bine demarcată, în-
tr-o zonă expusă la soare la o persoană cu pie-
lea de tip 1 sau 2. Cereți o a doua opinie dacă 
există dubii de diagnostic ori planificați o biop-
sie (puncție) cutanată. Atunci când poate fi pus 
un diagnostic sigur, câteva opțiuni de tratament 
sunt disponibile în asistența primară. Alegerea 
va depinde de numărul, localizarea, mărimea și 
grosimea leziunilor, alte comorbidități și prefe-
rința pacientului.    

Dacă se ia în considerare opțiunea de a nu se 
trata, explicați-i pacientului că, potrivit studii-
lor existente, 3-16% din leziunile cu risc crescut 
pot avea modificări de carcinom cu celule scu-
amoase – leziuni cu risc crescut sunt cele de pe 

varicoase? Acestea pot indica o vindecare 
incompletă și influențează opțiunile de 
tratament.

• Localizarea, dimensiunile și culoarea lezi-
unii

• Caracteristicile suprafeței. Prezența sau nu 
a semnelor de descuamare cu zonă clară 
centrală, cruste, sângerare, lichenificare. 
Trăsături ale marginilor: perlate ori ridicate 
(pot fi sugestive pentru un carcinom cu celu-
le bazale). Sunt semne de excoriație?

• La palpare se observă vreo sensibilitate 
dureroasă sau formațiune nodulară?
Dacă este disponibil serviciul de telederma-

tologie, pot fi trimise imagini de dermatoscopie 
pentru a fi analizate de un dermatolog.4 Pentru 
că displazia keratinocitelor reprezintă un spec-
tru de tulburări, caracteristicile dermatosco-
pice trebuie să fie combinate cu indexul clinic 
de suspiciune. Trăsăturile dermatoscopice sunt 
prezentate în figura 2.

Fig. 3 | Diagnosticele diferențiale ale unei pete sau plăci solzoase eritematoase și trăsăturile esențiale

Diagnostic Caracteristici esențiale Diagnostic Caracteristici esențiale

Carcinom cu celule scuamoase Carcinom cu celule superficiale bazale 

Keratoză actinică Placă de psoriasis

Eczemă discoidală Tinea corporis

Lichen simplex Lichen planus

• Leziune ce crește rapid, 
dureroasă, cu hiperkeratoză, 
ulcerantă

• Zone expuse la soare sau 
zone cu ulcerație cronică 

• Placă ușor solzoasă, 
neregulată, lucioasă, 
eritematoasă 

• Margine subțire, 
translucentă, cu limită 
rulată, în contrast cu boala 
Bowen

• Dermatoscopia poate arăta 
"telangiectazie arborizantă"

• Pete discrete ori confluente 
de eritem și descuamare sau 
hiperkeratoză

• Predominant pe pielea 
expusă la soare

• Multiple pete sau plăci 
bine demarcate, cu solzi pe 
suprafețele extensorilor

• Verificați scalpul, unghiile și 
flexiurile pentru indicii

• Adesea există un istoric de 
familie 

• Pete excoriate 
• De obicei pe membre
• Bilateral și asimetric
• Secreție seroasă în cazurile 

acute

• Roșie, inflamată, cu pustule 
dacă este acută sau uscată, 
solzoasă, cu zonă clară 
centrală dacă este cronică 

• Căutați modificări ale 
unghiilor, cutelor pielii și 
zonelor intertriginoase 
pentru indicii

• Pete uscate, deshidratate, 
excoriate, cu proeminență 
foliculară 

• Adesea solitar și unilateral 
De obicei afectează partea 
dominantă a pacientului

• Verificați spatele scalpului 
și gâtului, organele genitale, 
gleznele, antebrațele și 
picioarele

• Papule și plăci poligonale 
pruritice, purpurii ("SPs")

• Verificați scalpul pentru alopecia 
cicatricială, unghiile pentru 
distrofie sau pterygium, mucoasa 
orală pentru striurile Wickham și 
organele genitale

• Schimbări recente în medicație? 
De exemplu, AINS, diuretice 
tiazide, antihipertensive
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ratele de recurență variind între 2% și 20%.7 
Într-un studiu comparativ, ratele de clearance 
la trei luni după tratament au fost de 93% la 
chiuretaj și cauterizare, de 87% pentru 5-fluoro-
uracil și de 61% pentru crioterapie.8 

Excizia – Luați în considerare excizia în plă-
cile solitare cu diametul ≤15 mm. Aceasta este 
simplă și eficientă dacă localizarea, vindeca-
rea și cosmetizarea sunt considerate potrivite. 
Oferă beneficiile potențiale ale analizei histolo-
gice, descoperirii invaziei și îndepărtării com-
plete. Exciziile de pe zonele distale ale mem-
brelor inferioare pot fi asociate cu o morbi-
ditate mai mare. Ratele recurenței depind de 
marginile exciziei și sunt raportate ca 5% în-
tr-un interval de la un an la cinci ani.1 

Monitorizare și trimitere 
Monitorizarea depinde de tratament. La paci-
enții care aleg terapia topică sau crioterapia, 
este recomandabil un control la 4-6 luni pen-
tru a fi siguri de vindecare. Sfătuiți pacienții să 
se întoarcă mai repede dacă fie leziunea se re-
face, fie la locul respectiv apare un nodul, sân-
gerare ori durere. Dacă tratamentul nu a aju-
tat, rugați pacientul să vă explice cum l-a fo-
losit. Înțelegerea motivului pentru care un 
tratament nu a fost utilizat conform prescrierii 
poate determina opțiunile terapeutice viitoare. 
Reevaluați diagnosticul dacă tratamentele pre-
scrise nu au fost eficiente. Caseta 1 sintetizează 
situațiile în care este necesară trimiterea la con-
sult de specialitate. În caseta 2 sunt prezentate 
alte opțiuni terapeutice disponibile în asistența 
secundară. 

10-MINUTE CONSULTATION  
Bowen’s disease
A se cita: BMJ 2020;368:m813    

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m813

Traducere: Dr. Roxana }ucra

urechi, nas, buze sau pleoape ori cele cu un dia-
metru mai mare de 10 mm.2 Explicați variatele 
opțiuni de tratament în funcție de localizarea și 
dimensiunile leziunii, de starea generală de să-
nătate și de circumstanțele pacientului. Ratele 
de vindecare și de clearance variază după loca-
lizare și starea de sănătate generală. Oferiți re-
comandări generale cu privire la protecția față 
de ultraviolete și administrarea de suplimente 
cu vitamina D. 

Opțiuni de tratament 
Luați în considerare ținerea sub observație și 
emolientele la pacienții fragili cu multiple co-
morbidități și leziuni subțiri, ce progresează 
lent, în special în zonele corpului cu vindecare 
greoaie a rănilor (ca partea distală a membrelor 
inferioare).   

Crioterapie – Luați în considerare crioterapia 
în situațiile cu risc scăzut, la pacienți cu o leziu-
ne Bowen solitară care preferă să evite încerca-
rea mai multor tratamente topice consumatoare 
de timp. Este simplă, rapidă și ieftină. Practica 
noastră este de a trata leziunea cu două ci-
cluri de înghețare-dezghețare de 10-15 secun-
de. Evitați crioterapia pe partea distală a mem-
brelor inferioare, întrucât accentuează riscul 
de ulcerare. Alte efecte secundare includ du-
rerea, apariția de vezicule și cicatrizarea cu hi-
popigmentare. Ratele clearance-ului variază în 
funcție de clinician și de regimul terapeutic.5 

5-fluorouracil – Disponibilă pe scară largă în 
Marea Britanie, crema cu 5-fluorouracil 5% 
este autorizată pentru utilizare în cazul bo-
lii Bowen.1 De obicei se prescrie folosirea cre-
mei de două ori pe zi timp de 3-4 săptămâni. 
Un studiu european de mari dimensiuni a re-
levat existența unor rate de clearance de circa 
83% în situația unui regim de aplicare o dată pe 
zi timp de o săptămână, iar apoi de două ori pe 
zi timp de trei săptămâni.5 Oferți consiliere îna-
inte de a prescrie 5-fluoroorouracil, pentru că 
efectele secundare de eritem, durere și forma-
re de cruste pot fi deranjante, în special în regi-
unea capului și a gâtului. Oferiți o broșură in-
formativă pentru pacienți. Luați în considerare 
cure mai lungi și cu frecvență mai mică pen-
tru pacienții cu boala Bowen în zona distală a 
membrelor inferioare care fie sunt fragili, fie au 
pielea subțire, pentru a reduce șansele formă-
rii unui ulcer. Începem cu aplicări de două ori 
pe săptămână și creștem frecvența la interval 
de două săptămâni până la o zi da-una nu, apoi 
zilnic și, în sfârșit, de două ori pe zi. Dacă apar 
eritemul lucios și durerea se reduce frecvența.   

Chiuretajul și cauterizarea constituie unul din-
tretratamentele cele mai simple, ieftine, sigu-
re și eficiente.6 Succesul depinde de operator, 

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA PREZENTULUI 
ARTICOL
În realizarea articolului de față nu a fost implicat niciun pacient.

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ

• Cât de mult din piele examinați atunci când un pacient se prezintă cu o 
leziune cutanată? 

• Ultima dată când ați văzut un pacient cu o placă eritematoasă în evoluție, cum 
ați investigat riscul de malignitate al pielii pacientului? 
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"Am ajuns la concluzia că a ape-
la la consiliere este o autoindul-
gență pe care ar trebui să ne-o 
permitem cu toții," spune Austin 
O’Carroll, medic generalist în 
centrul orașului, care a fost din 

când în când la consiliere timp 
de mai mulți ani. 

În 1997 a preluat un cabinet 
medical într-o zonă defavoriza-
tă din Dublin și în scurt timp a 
ajuns să se simtă sub o presiune 
imensă. "Nu eram decât eu și un 
recepționist și mă confruntam 
cu o mulțime de probleme com-
plexe, sociale și medicale," spu-
ne el. "Erau nopți în care luam 
ceva ca să mă ajute să dorm și 
mi-am dat seama că nu era o 
modalitate bună de a face față 
stresului." 

O’Carroll s-a hotărât să mear-
gă la consiliere și iată ce rela-
tează cu privire la prima ședin-
ță: "Am petrecut cea mai mare 
parte a timpului explicând de 
ce uram vizitele la domiciliu. 
Apoi, după circa 45 de minu-
te, îmi amintesc că am făcut o 

DE CE...�mă�duc�la�consiliere
Medicul generalist Austin O’Carroll îi explică lui Helen Jones cum faptul că are  
pe cineva cu care să vorbească îl ajută să prevină epuizarea

CARIERE

CUM�SĂ�FACI�SCHIMBAREA

• Alegerea consilierului potrivit pentru tine este esențială. 
O’Carroll spune că a dorit să fie cineva empatic, dar care să-i 
provoace în același timp modul de a gândi și să nu-i permită 
"să se lase purtat de val." Cereți recomandări și mergeți la o 
primă ședință cu unul sau doi, apoi alegeți-l pe cel cu care 
simțiți că puteți colabora mai bine 

• Decideți ce tip de consiliere doriți. O’Carroll recomandă 
alegerea mai degrabă a unei metode generice decât o abordare 
freudiană, de exemplu 

• Cât timp îi puteți dedica? O’Carroll are ședințe lunare, dar unele 
persoane optează pentru întâlniri săptămânale 

• Decideți dacă doriți ședințe individuale sau preferați să faceți 
parte dintr-un grup
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"Toată lumea are probleme – 
face parte din viață,  
iar consilierea este o  
modalitate de a le  
gestiona"
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pauză și m-am gândit: de fapt, îmi plac vizitele la domici-
liu, dar sunt obosit, nu pot lua prânzul și nu exită o limită 
a numărului de vizite pe care le fac.’ Antipatia mea față de 
vizitele la domiciliu era provocată de faptul că nu aveam 
control asupra situației, așa că m-am întors la serviciu și 
mi-am restructurat programul de lucru." 

O’Carroll povestește cum consilierea îi oferă ocazia de 
a-și analiza sentimentele și modul în care lucrează cu pa-
cienții. "Mi-am format părerea că medicii generaliști care 
lucrează în zone foarte defavorizate ajung uneori să func-
ționeze pe modul de supraviețuire," spune el. 

"Consilierea mă ajută să nu o iau în jos în acea direc-
ție. Îmi folosește și în interacțiunile complexe cu pacienții. 
Consilierul meu nu este un expert medical sau social dar, 
punându-mi întrebări potrivite, mă ajută să explorez mo-
dalități de a-mi îmbunătăți relațiile cu pacienții." 

O’Carroll spune cât de importantă a fost consilierea 
pentru a preveni epuizarea. "Erau momente în care mă 
apucam de lucru și mă simțeam plin de empatie și alte-
le în care nu simțeam nimic și făceam totul mecanic," spu-
ne el. 

"Pacienții observă acest lucru foarte repede. Ceea ce te 
face să alegi medicina este convingerea că ești capabil să 

simți. Am reînceput consilierea cu doi ani în urmă, pentru 
a face față sentimentului că sunt suprasolicitat și epuizat. 
M-a ajutat, permițându-mi să mă descarc, să raționalizez, 
să-mi creez un echilibru adecvat între viața profesională și 
cea personală și să explorez direcția spre care se îndreap-
tă cariera mea." 

O’Carroll mai spune că există, într-o oarecare măsură, 
un stigmat asociat consilierii. "Poate fi considerată o slăbi-
ciune, ceva pentru oamenii care au probleme. Perspectiva 
mea este că toată lumea are probleme – face parte din via-
ță, iar consilierea este o modalitate de a le gestiona. Le 
spun tuturor că mi se pare extrem de folositoare și cunosc 
și alte persoane care au aceeași părere."

Helen Jones, London

CAREERS
WHY I . . .see a counsellor   
A se cita: BMJ 2020;368:m745

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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Din: Xu S, Yu L, Luo X. Acupunctura manuală versus 
acupunctura simulată și tratamentul obișnuit pentru 
profilaxia migrenei episodice fără aură.  
The BMJRo 2020:5;196-194.

1. Alegeți afirmațiile adevărate cu privire la utilizarea 
acupuncturii manuale pentru tratamentul migrenei episodice:
A. Ar putea reprezenta o opțiune terapeutică pentru pacienții care 
nu optează pentru tratament farmacologic
B. Este o alternativă terapeutică ieftină
C. Este complet lipsită de efecte neplăcute sau adverse
D. Nu este cunoscut mecanismul de acțiune al acupuncturii pentru 
calmarea durerii
E. Beneficiile acupuncturii au fost mai mici decât cele asociate cu 
terapiile preventive recent descoperite (anticorpi monoclonali la 
receptorii petidinei)

Din: Martin White. Rolul sistemului alimentar 
comercial în promovarea sănătății prin diete mai 
bune. The BMJRo 2020:5;201-204.

2. Pentru alinierea sistemului alimentar comercial cu sănătatea 
publică sunt necesare următoarele măsuri:
A. Vânzarea cu amănuntul a alimentelor sănătoase (fructe, legume, 
semințe, cereale integrale minim procesate, fructe de mare)
B. Interzicerea vânzărilor alimentelor foarte procesate, cu densitate 
energetică mare, bogate în grăsimi și zahăr
C. Politici comerciale voluntare care să promoveze consumul și 
vânzarea alimentelor sănătoase
D. Adoptarea unor reglementări de sănătate publică care să ajute 
industria să realizeze obiectivele de sănătate populațională
E. Promovarea agriculturii bio

Din: Caroline Mitchell, Neil Dolan, Kenneth M Dürsteler. 
Managementul dependenței de opioide ilicite.  
The BMJRo 2020:5;205-209.

3. În Europa sunt remarcate următoarele tendințe evolutive 
privitoare la utilizarea opioidelor:
A. Creșterea utilizării intravenoase a heroinei 
B. Creșterea folosirii opioidelor sintetice cu potență înaltă
C. Înmulțirea deceselor asociate cu utilizarea opioidelor
D. Creșterea numărului de utilizatori de opioide cu vârsta  
peste 40 de ani
E. Creșterea numărului de persoane vârstnice, utilizatori de opioide 
pe termen lung

4. Dintre criteriile de diagnostic ICD-10 pentru dependența de 
opioide fac parte:
A. Dorința intensă sau necontrolată de a lua opioide
B. Starea de sevraj organic apărută după reducerea sau încetarea 
utilizării
C. Neglijarea progresivă a celorlalte preocupări sau plăceri din 
cauza consumului de opioide
D. Persistența folosirii opioidelor în ciuda stărilor depresive și a 
degradării cognitive asociate cu consumul lor
E. Controlul eficient al utilizării opioidelor în ceea ce privește 
reducerea dozelor sau întreruperea consumului lor

5. Care dintre tulburările fizice cronice enumerate mai jos sunt 
datorate dependenței de opioide ilicite?

A. Tromboembolismul venos recurent
B. Transmiterea de infecții virale cronice precum HIV, virusul 
hepatitei C, B 
C. Astmul acut
D. Boala pulmonară cronicăobstructivă cu debut timpuriu
E. Supradoza și decesul

Din: Laura Martinengo, Pier Spinazze,  
Josip Car. Mesageria mobilă cu pacienții.  
The BMJRo 2020:5;210-213.

6. Printre utilizările practice ale mesageriei mobile în sistemul 
de asistență medicală se numără:
A. Atenționările cu privire la programări pentru consultații
B. Repetarea rețetelor
C. Prelevarea de probe biologice pentru investigații de control
D. Monitorizarea aderenței pacienților la un tratament de durată
E. Comunicarea rezultatelor unor teste efectuate

7. Utilizarea mesageriei mobile în comunicarea cu pacienții are 
următoarele avantaje:
A. Asigură înregistrarea scrisă a comunicării, permițând reaccesarea 
ei, la nevoie, de către pacient și cadrul medical
B. Respectă confidențialitatea datelor personale
C. Asigură accesul la îngrijiri medicale al pacienților din zone 
îndepărtate, permițând comunicarea acestora cu cadrele medicale 
specializate
D. Poate suplini decalajul digital
E. Ajută la sprijinirea sănătății și a educației pentru sănătate în 
situații excepționale precum pandemiile

Din: Padma Mohandas, Martyn Lowden,  
Sandeep Varma. Boala Bowen.  
The BMJRo 2020:5;213-216.

8. Următoarele afirmații cu privire la boala Bowen sunt corecte:
A. Este o boală dermatologică precursoare a adenocarcinomului 
cutanat
B. Este o boală dermatologică precursoare a carcinomului scuamos 
cutanat
C. Are un prognostic excelent, cu rate înalte de vindecare
D. Epidermul este displazic pe toată grosimea lui, cu keratinocite 
atipice care au depășit membrana bazală
E. Epidermul este displazic pe toată grosimea lui, cu keratinocite 
atipice care nu au depășit membrana bazală

9. Evoluția spre carcinomul cu celule scuamoase a bolii Bowen 
trebuie să fie suspicionată în cazul apariției:
A. Ulcerației
B. Sângerării
C. Durerii
D. Unui nodul la nivelul leziunii
E. Unor ganglioni regionali dureroși

10. Reprezintă opțiuni terapeutice ale bolii Bowen:
A. Ablația leziunii prin radiofrecvență
B. Crioterapia leziunii
C. Excizia chirurgicală a leziunii
D. Terapia topică cu 5-fluorouracil
E. Chiuretajul și cauterizarea
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