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Pandemia de coronavirus a pus 
sistemele de sănătate în fața unor 
provocări de o amploare nemaiîntâlnită 
până acum în lumea modernă, 
potențată fiind de lipsa de informații, 
de abundența dezinformărilor, de 
panica firesc umană corelată ideii 
de moarte, de campaniile media 
care ținteau în direcții prea puțin 
suprapuse misiunii reale a presei. 

Autoritățile medicale dar mai ales 
cele politice s-au regăsit în fața acestei 
noi experiențe total dezorientate, 
reacționând în primul moment 
emoțional, ca noi toți, de altfel, dar 
apoi cu o lipsă de logică – cel puțin 
aparentă – ce scapă deopotrivă și 
specialiștilor din sistemul de sănătate, 
dar și logicii simple a bunului simț. 

Chiar și specialiștii în epidemiologiei 
au denunțat reacțiile disproporționate 
și exagerările, însă vocea lor, mai 
pregnantă la început, se aude din ce în 
ce mai slab, odată ce politica dă măsura 
responsabilității pe care și-o asumă 
vizavi de alegători. Deocamdată, 

sănătatea pare să fie aceeași monedă 
de schimb, aceeași pedală pe care se 
apasă până la capăt înainte de alegeri, 
pentru a se elibera cu relaxare după. 

Îmi amintesc de un exercițiu pe care îl 
făcea anual un mare spital din Israel, 
Soroka, pe care l-am vizitat acum 
câțiva ani, împreună cu orașul în care 
era, simulând într-un an un eveniment 
biologic, în următorul an unul nuclear 
și apoi unul chimic. E adevărat că 
viața poate depăși orice exercițiu 
prealabil, dar tot te ajută pregătirea. 

Gândindu-mă la maeștrii extrem 
orientali, aș spune că soluția se află 
urmând calea de mijloc, pe linia fină 
unde se întâlnesc pregătirea serioasă, 
minuțioasă, a unui eveniment extrem 
de grav, cu responsabilitatea personală 
a profesioniștilor, a politicienilor și a 
fiecăruia dintre noi, la egală distanță 
de foamea de beneficii personale, dar 
și de paranoia care te paralizează sau 
te împinge la gesturi disperate.  

Delia Budurcă
redactor șef
delia.budurca@tarus.eu

Linia de mijloc
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Radioterapie pentru pacienți  
cu infecție severă cu Covid-19
Pacienții cu infecție severă cu Covid-19 ar pu-
tea beneficia de tratamentul cu doze reduse de 
radiație, cel puțin așa arată rezultatele obținute 
de o echipă medicală din Universitatea Emory, 
condusă de Prof. Mohammad Khan, specialist în 
radioterapie oncologică. Conform Forbes.com, 
echipa sa a tratat cu radioterapie cinci pacienți 
cu vârsta medie de 90 de ani, care aveau ne-
voie de oxigen și a căror stare de sănătate se 
deteriora rapid. 
Pacienții au primit o doză unică de radiație (1,5 
Gy) pe ambii plămâni, pentru 10- 15 minute. 
În 24 de ore, starea de sănătate a patru dintre 
pacienți s-a îmbunătățit rapid, iar în 12 zile au 
fost externați. Testele de sânge și imagistica au 
confirmat eficiența și siguranța tratamentului, 

care nu a generat efecte adverse dermatologice, 
pulmonare, gastrointestinale sau genitourinare. 
Unitatea de măsură gray (Gy) este unitatea 
de radiație ionizată definită ca absorbția unui 
joule de energie radiantă per kg de materie. Gy 
înlocuiește vechea unitate de măsură, rad, iar 
1 Gy=100 Rad. 
Tratamentul devine critic deoarece cazurile severe 
de Covid-13 generează o furtună de cytokine, 
generând un răspuns imun care nu mai poate 
fi controlat, factor esențial pentru producerea 
sindromului de detresă respiratorie, ARDS, care 
provoacă, de fapt, decesul. Există demarate mai 
multe studii clinice referitoare la tratamentul 
prin radioterapie, în Italia, Spania, Statele Unite, 
Iran și India. (Delia Budurcă) 

Tratament inovator pentru scleroza multiplă, în România 

Colaborări pentru potențiale vaccinuri și terapii anti COVID-19 

Pacienții adulți cu scleroză multiplă au 
acces de la 1 iunie la un medicament 
destinat celor cu forme recurente (SMR), 
cu boală activă. Terapia, produsă de Roche, 
este disponibilă compensat în cadrul 
Programului Național de Neurologie. 
Pacienţii diagnosticaţi cu forma primar 
progresivă (SMPP) a bolii vor putea 
beneficia de acest tratament, singurul 
aprobat pentru această formă a bolii, 
din 1 septembrie. La nivel global, peste 

Compania farmaceutică MSD a anunțat 
achiziția Themis Bioscience și colaborarea 
cu ONG-ul IAVI în direcția dezvoltării de 
vaccinuri, precum și colaborarea cu Ridgeback 
Bio pentru un nou antiviral în tratamentul 
COVID-19, potrivit unui comunicat de presă. 
Compania urmărește accelerarea dezvoltării 
a două vaccinuri candidate, aflate în fază 
preclinică de cercetare, și a unei molecule 
antivirale. MSD a încheiat un acord de 
colaborare cu IAVI, organizație de cercetare 
științifică non-profit, pentru dezvoltarea unui 
vaccin împotriva SARS-CoV-2. Acest vaccin 
candidat utilizează tehnologia virusului 
recombinant al stomatitei veziculare (VrSV), 

160.000 de pacienţi au fost trataţi cu acest 
medicament până acum; terapia fiind 
singura cu administrare o dată la șase luni; 
este indicată atât pentru scleroza multiplă 
recurent remisivă, cât și pentru tratamentul 
sclerozei multiple primar progresive. 
În România, scleroza multiplă este o boală 
rară – 7500 persoane, din care 5000 cu boală 
activă – însă este cea mai invalidantă afecţiune 
a adultului tânăr, cu vârsta medie la momentul 
diagnosticării de 37 de ani. (Raluca Băjenaru) 

care stă la baza vaccinului împotriva virusului 
Ebola Zaire dezvoltat de MSD, primul vaccin 
VrSV aprobat pentru utilizare la om. 
Themis Bioscience este axată pe dezvoltarea 
de vaccinuri și terapii imuno-modulatoare 
pentru boli infecțioase și cancer. MSD 
intenționează să-și aplice capabilitățile 
de dezvoltare a vaccinurilor la programul 
de vaccin SARS-CoV-2 inițiat de Themis și 
Institutul Pasteur. MSD și Ridgeback Bio, 
o companie de biotehnologie, au încheiat 
o colaborare pentru dezvoltarea EIDD-2801, 
un antiviral, aflat în curs de dezvoltare 
clinică timpurie pentru tratamentul 
COVID-19. (R. Băjenaru) 



Marea Britanie va utiliza  
dexametazona pentru a trata COVID-19
Sistemul Naţional de Sănătate (NHS) din Marea 
Britanie va utiliza dexametazona, un medica-
ment din familia steroizilor ce permite reducerea 
mortalităţii din cauza bolii COVID-19, a anunţat 
ministrul Sănătăţii, Matt Hancock, citat de AFP. 
“Lucrăm cu NHS pentru a include dexameta-
zona în tratamentul standard contra COVID-19 
începând din această după-amiază”, a declarat 
Hancock pe 16 iunie într-un mesaj video publicat 
pe contul său de Twitter, precizând că Regatul 
Unit dispune de 200.000 de tratamente gata 
de utilizare, stocate din martie. 
Dexametazona reduce mortalitatea cu o treime 
la pacienţii cei mai grav bolnavi de COVID-19, 
potrivit primelor rezultate ale unui studiu clinic 
de amploare, calificat drept “un pas important 
înainte”, notează AFP și Reuters. 
“Dexametazona este primul medicament despre 
care se constată că îmbunătăţește supravieţui-
rea în cazurile de COVID-19”, au indicat într-un 
comunicat responsabili din cadrului studiului 
britanic Recovery. 
Potrivit acestora, “un deces din opt ar putea 
fi evitat datorită acestui tratament la pacienţii 
ventilaţi artificial”. 
“Acesta este un pas important înainte în căuta-
rea de noi modalităţi de tratare a pacienţilor cu 
COVID”, a declarat într-un alt comunicat profe-
sorul Stephen Powis, directorul medical al NHS. 
“Beneficiul în ceea ce privește supravieţuirea 
este semnificativ la pacienţii care sunt îndea-
juns de bolnavi pentru a necesita oxigen, pentru 
care dexametazona ar trebui să devină de acum 
înainte tratamentul de bază”, a precizat unul 
dintre autorii studiului Recovery, profesorul 
Peter Horby de la Universitatea Oxford. 
“Dexametazona nu este scumpă, este deja co-
mercializată și poate fi folosită imediat pentru 
a salva vieţi în întreaga lume”, a adăugat el. 
Acest medicament este deja utilizat în nume-
roase afecţiuni pentru efectul său puternic 
antiinflamator. 
În cadrul studiului Recovery, 2.104 pacienţi au 
primit acest tratament (pe cale orală sau intra-
venoasă), timp de 10 zile. 
Prin comparaţie cu 4.321 de alţi pacienţi cărora 
nu le-a fost administrat, cercetătorii au con-
cluzionat că tratamentul a redus cu o treime 
mortalitatea la pacienţii ventilaţi mecanic. 
În plus, mortalitatea a fost redusă cu o cinci-
me la pacienţii cu simptome mai ușoare, cărora 
le-a fost administrat oxigen printr-o mască, fără 

intubare. Pe de altă parte, tratamentul nu a de-
monstrat niciun beneficiu în cazul pacienţilor 
care nu necesitau asistenţă respiratorie. 
Martin Landray, Univ. Oxford, unul dintre autorii 
studiului clinic, a declarat că dexametazona, 
un medicament utilizat încă din anii ’60, s-ar 
putea dovedi un mijloc “remarcabil de ieftin” 
pentru combaterea pandemiei de coronavirus. 
Nu există niciun vaccin contra noului coronavirus, 
care a infectat peste 8 milioane de persoane la 
nivel mondial – potrivit cifrelor oficiale – de la 
răspândirea sa din centrul Chinei, la sfârșitul 
anului 2019. Peste 430.000 de decese au fost 
confirmate în rândul persoanelor testate pozitiv 
cu acest virus. 
Studiul clinic Recovery a fost lansat în aprilie 
pentru testarea unei game de tratamente poten-
ţiale contra COVID-19, printre acestea numă-
rându-se dexametazona și hidroxiclorochina, 
notează Reuters. Testele cu hidroxiclorochină 
au fost sistate la începutul acestei luni după ce 
Horby și Landray au declarat că rezultatele au 
demonstrat că substanţa este “inutilă” în tra-
tarea pacienţilor cu COVID-19. (Agerpres) 
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Israel: Prima imunoglobulină anti-COVID
Compania biofarmaceutică Kamada a finalizat 
producția primului lot de imunoglobulină deri-
vată din plasmă pentru boala COVID-19, care 
poate fi deja administrată pacienților critici din 
Israel. Autorizat deja de autoritățile sanitare 
israeliene, produsul e disponibil deocamdată 
pentru tratatmentul compasional al pacienților 
critici. 
Din trimestrul al III-lea al acestui an vor începe 
și studiile clinice de fază 3, pe pacienți spitalizați 
cu COVID-19 din Israel. 
Compania biofarmaceutică Kamada împreună 

cu Kedrion Biopharma lucrează la un program 
de dezvoltare clinică în Statele Unite. O întâlni-
re cu autoritățile de reglementare americane, 
Food and Drug Administration (FDA), pentru 
aprobarea programului de studii clinice, ar 
urma să aibă loc în trimestrul al 3-lea al anului. 
Compania Kamada va continua cu producția 
unor noi șarje de imunoglobulină din plasma 
colectată de compania Kedrion de la pacienții 
vindecați de COVID-19, în cadrul a 23 de cen-
tre situate pe întreg teritoriul Statelor Unite, 
aprobate de asemenea de FDA. (D.B.) 

Wuhan, Covid-19: Nu mai sunt pacienți noi, 300 asimptomatici

GSK și Sanofi, colaborare pentru vaccinul anti-COVID-19 

În orașul Wuhan din China, de unde a 
început pandemia de Covid-19, nu au mai 
apărut cazuri noi, este concluzia unei campanii 
de testare care a cuprins aproape toată 
populația, au anunțat oficialii chinezi, conform 
Reuters. Testarea a relevat și existența a 300 
purtători asimptomatici ai virusului. 
Campania de testare a fost lansată pe 14 
mai și a cuprins 9,9 milioane din 11 milioane 
de persoane, după ce un nou focar a ridicat 
îngrijorări legate de apariția unui al doilea val. 
China nu ia în calcul – ca si cazuri confirmate 
– pe persoanele infectate cu virusul 
Covid-19, dar care nu au simptome. 
Oficialii chinezi au anunțat într-o conferință de presă 
că nu au noi cazuri confirmate, iar în ceea ce-i privește 
pe purtătorii asimptomatici, testarea a relevat 
faptul că aceștia nu au potențial de infecțiozitate. 

Sanofi și GSK au semnat o scrisoare de 
intenție pentru a dezvolta un vaccin cu 
adjuvant împotriva COVID-19, folosind 
tehnologie inovatoare de la ambele companii, 
potrivit unui comunicat de presă. Sanofi va 
contribui cu antigenul proteina S COVID-19, 
care se bazează pe tehnologia ADN-ului 
recombinant. Această tehnologie a dezvoltat 
un antigen cu potrivire genetică exactă cu 
proteinele găsite pe suprafața virusului, iar 
secvența ADN care codifică acest antigen a fost 
combinată în ADN-ul platformei de expresie 
baculovirus, baza vaccinului gripal recombinant 
produs de Sanofi și autorizat în SUA. 

Măștile, periuțele de dinți, telefoanele 
mobile, clanțele și butoanele de la lift atinse 
de ei nu au prezentat urme de virus. 
Orașul Wuhan, capitala provinciei Hubei, 
a fost închis pe 23 ianuarie, iar restricțiile 
au fost ridicate pe 8 aprilie. Wuhan a fost 
orașul cel mai puternic lovit de pandemie 
din China, și de aici a provenit cea mai mare 
parte a celor 4.634 de decese și a celor 
83.022 de cazuri confirmate de infectare 
raportate în China continentală. 
Costul campaniei de testare s-a ridicat 
la 126 milioane de dolari. 
O altă campanie de testare pe scară largă va 
fi lansată în orașul Mudanjiang din provincia 
Heilongjiang, au anunțat autoritățile provinciei pe 
site-ul propriu, după ce au fost descoperite mai mult 
de o duzină de cazuri asimptomatice. (D.B.) 

GSK va contribui cu tehnologia de adjuvant 
pandemic. Utilizarea unui adjuvant poate 
avea o importanță deosebită într-o situație 
pandemică, deoarece poate reduce cantitatea 
de proteine de vaccin necesară per doză, 
permițând producerea mai multor doze 
de vaccin și, prin urmare, contribuind 
la protejarea mai multor oameni. 
Companiile intenționează să inițieze studii clinice 
de fază I în a doua jumătate a anului 2020 și, 
dacă au succes, sub rezerva unor considerente de 
reglementare, urmăresc să finalizeze dezvoltarea 
necesară pentru disponibilitate până în a doua 
jumătate a anului 2021. (Raluca Băjenaru) 
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Comisia Europeană 
aprobă actualizarea schemei de  
vaccinare Bexsero

Noua schemă Bexsero de 2+1 doze, aprobată 
de Comisia Europeană, este valabilă în Ro-
mânia începând cu luna mai 2020. Aceasta 
oferă posibilitatea începerii protejării suga-
rilor cu prima doză la vârsta de 2 luni, conti-
nuarea cu a doua doză la 4 luni şi finalizarea 
acesteia cu rapelul la 12 luni, încheindu-se, 
astfel, schema începută la 2 luni cu mai puţine 
doze de vaccin.1-3

Anterior actualizării informaţiilor de prescri-
ere, profesioniştii din domeniul sănătăţii pu-
teau începe vaccinarea cu Bexsero la 2 luni, 
doar dacă administrau 3 doze înainte de rapel 
(schema 3+1). Începând cu luna mai 2020, 
vaccinatorii din România pot alege începerea 
imunizării cu Bexsero 2+1 la vizita de două 
luni a sugarului.3 Bexsero poate fi administrat 
concomitent cu vaccinurile de rutină, inclusiv 
vaccinul hexavalent, vaccinul pneumococic 
heptavalent, antirujeolic, antiurlian, antiru-
beolic şi antivaricelic şi vaccinul antimenin-
gococic conjugat grupuri A, C, W, Y.3 Noua op-
ţiune de administrare a schemei de vaccinare 
ar putea duce la scăderea numărului de vizite 
la cabinetele medicale, vaccinatorii având 
acum mai multe variante de gestionare a ca-
lendarului de vaccinare al sugarilor. 

“Boala meningococică invazivă este o boală po-
tenţial fatală sau cu grave sechele permanente 
pentru supraviețuitori, chiar şi în cazul admi-
nistrării unui tratament adecvat. Boala progre-
sează rapid şi este, de cele mai multe ori, dificil 
de diagnosticat. La recomandarea medicilor, 

pacienţii din România au posibilitatea de a se 
proteja împotriva Meningitei B, începând cu 
vârsta de 2 luni”, a declarat Dana Constanti-
nescu, Director General GSK PH România. 

Actualizarea schemei de vaccinare la nivel 
european se bazează pe date categorice evi-
denţiate în Marea Britanie (UK) şi publicate în 
New England Journal of Medicine, la începutul 
acestui an. Datele de la Public Health England 
(PHE) cu privire la introducerea Bexsero în 
programul naţional de imunizare, începând 
cu vârsta de 2 luni, au arătat o reducere cu 
75% a cazurilor de Meningită B la sugari, esti-
mativ 277 de cazuri, în decurs de trei ani.4 

Actualizarea realizată de Comisia Euro-
peană are o semnificație importantă pen-
tru Bexsero, acesta fiind primul vaccin 
împotriva Meningitei B din Europa care, 
în informaţiile de prescriere (RCP), are do-
vezi din viaţa reală şi indicaţie începând cu 
vârsta de 2 luni.3 

“Profesioniştii în domeniul sănătăţii din Europa 
au acum dovezi din viaţa reală, de la colegii din 
UK, privind modul în care Bexsero ajută la pro-
tejarea sugarilor împotriva bolii meningococice 
invazive cauzate de serogrupul B”, a declarat 
Dr. Thomas Breuer, Senior Vice President şi 
Chief Medical Officer al GSK Vaccines. “Aceas-
tă boală poate pune viaţa în pericol în doar 24 
de ore iar o opţiune suplimentară de a începe 
imunizarea la 2 luni, cu mai puţine doze, ar 
putea salva mai multe vieţi.”

•  Noile informaţii de prescriere Bexsero, valabile 
în România începând cu luna mai 2020, confirmă 
posibilitatea imunizării împotriva Meningitei B cu 
mai puţine doze, încă de la 2 luni de viaţă

•  Boala meningococică invazivă (BMI) cauzată de 
serogrupul B este o afecţiune rară, dar care pune 
viaţa în pericol, vârful de incidenţă fiind la sugarii 
în vârstă de 5 luni



Mai mult, Bexsero este primul vaccin la con-
ceperea căruia s-a folosit secvenţializarea 
genomică pentru a se identifica proteinele de 
suprafaţă ale bacteriei de Meningită B, care 
ar putea fi utilizate drept componente ale 
vaccinului.5 Această tehnică, denumită ul-
terior vaccinologie inversă, a identificat 4 
componente antigenice care se regăsesc în 
Bexsero.

“Suntem încântaţi să fim martori ai evolu-
ţiei vaccinologiei inverse”, spune Prof. Rino 
Rappuoli, GSK Chief Scientist şi Head of 
External Research and Development. “Dar 
ceea ce este realmente important este faptul că 
acum, datorită posibilităţii începerii schemei 
2+1 de la 2 luni, în baza dovezilor din viaţa re-
ală publicate recent, acest vaccin ajută la con-
struirea protecţiei copiilor împotriva meningi-
tei B, mai devreme şi cu mai puține doze.”

Despre Meningita B 
Boala meningococică invazivă cauzată de se-
rogrupul B, cunoscută sub denumirea de Me-
ningită B, este principala cauză a meningitei 
care pune viaţa în pericol în majoritatea ţări-
lor industrializate.6 Deşi rară, boala meningo-
cocică invazivă cu serogrup B are o evoluţie 
rapidă şi afectează de cele mai multe ori copiii 
şi adolescenţii sănătoşi, cu rate de morbiditate 
şi mortalitate ridicate. Primele simptome are 
bolii sunt asemănătoare unei răceli obişnuite, 
ceea ce face dificilă diagnosticarea.1,7-8 Aproxi-
mativ 1 din 10 pacienţi care contractează boa-
la decedează, în pofida îngrijirilor medicale 
acordate.8 În plus, aproximativ 20% dintre su-
pravieţuitori pot rămâne cu sechele fizice sau 
neurologice grave (amputarea unui membru, 
pierderea auzului sau convulsii).8 

Meningita B în România: 69% din toate ca-
zurile de meningită meningococică confirmate 
în ultimii 4 ani au fost cauzate de serogrupul 
B. Numai în anul 2018 au fost confirmate 73 de 
cazuri, incidenţa cea mai mare fiind la copiii cu 
vârsta cuprinsă între 0-1 an şi 1-5 ani. 9

Vaccinul Bexsero  
este disponibil  
în România
Bexsero este autorizat în mai mult de 40 de 
ţări.10 Printre acestea se numără ţări din 
Uniunea Europeană, Argentina, Austra-
lia, Chile, Israel, Noua Zeelandă, Turcia şi 
Uruguay, ţări unde Bexsero este indicat per-
soanelor începând cu vârsta de 2 luni şi mai 
mari, sau Canada, unde Bexsero este indicat 

persoanelor între 2 luni şi 25 ani.11 În Statele 
Unite ale Americii, Bexsero este autorizat 
persoanelor între 10 şi 25 ani.12 În Brazilia, 
Bexsero este autorizat persoanelor între 2 
luni şi 50 ani.13

Informaţii  
de siguranţă3

La sugari şi copii (cu vârsta sub 2 ani) cele 
mai frecvent observate reacţii adverse locale 
şi sistemice constatate în studiile clinice au 
fost sensibilitatea şi eritemul la nivelul locu-
lui de administrare, febra şi iritabilitatea. La 
adolescenţi şi adulţi, cele mai frecvent obser-
vate reacţii adverse locale şi sistemice au fost 
durerea la nivelul locului de injectare, starea 
generală de rău şi cefaleea.

Despre GSK 
GSK este una dintre cele mai importante 
companii din lume din domeniul farmaceu-
tic şi medical, a cărei activitate se bazează pe 
cercetare. GSK este o companie globală din 
domeniul sănătății, care îşi desfăşoară ac-
tivitatea cu misiunea de a-i ajuta pe oameni 
să realizeze mai multe, să se simtă mai bine 
şi să trăiască mai mult. Obiectivul GSK este 
de a contribui, prin toate acțiunile sale, la 
creşterea speranței de viață a românilor. Pen-
tru mai multe informații, vă rugăm să vizitați 
www.gsk.ro.

Contact: Dan Nițu,  
Country Medical Head, GSK PH Romania 

dan.x.nitu@gsk.com
Tel +40 213 028 208  
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“DE ALTFEL, CU IGNORANȚA SA DE CARE CU GREU ÎȘI 
DĂ SEAMA ȘI CU MODUL SĂU PREA DEFECTUOS DE A 
RAȚIONA, OMUL N-AR FI PUTUT INTERVENI ÎN ACTE DE 
O GINGĂȘIE ȘI DE O FINALITATE ATÂT DE MINUNATE, 
FĂRĂ SĂ PRODUCĂ DEZORDINILE CELE MAI GRAVE.” 

NICOLAE C. PAULESCU
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Actuala pandemie de coronavirus (SARS 
CoV 2 sau COVID 19), aflată în multe zone 
ale lumii deja pe panta descendentă, a pus la 
grea încercare sistemele de sănătate publică 
din majoritatea țărilor lumii, chiar și pe cele 
considerate mai performante, cum ar fi cel 
spaniol, italian, britanic, german și chiar 
american. Abstracție făcând de odiseea 
apariției acestui virus în spectrul patologiei 
infecțioase (mutație naturală sau produs de 
laborator), în plină dezbatere astăzi, trebuie 
reținută patogenitatea câștigată pentru 
om și, mai ales, gradul extrem de înalt de 
contagiozitate și virulență, ceea ce a făcut ca 
în mai puțin de două luni să cuprindă practic 
întreg mapamondul. 

Sistemul medical și epidemia 
de coronavirus 
Până când OMS-ul declară răspândirea 
pandemică a virusului, până când statele 
încep să aplice măsurile cuvenite și adaptate 
situației, viroza deja lovea predilect și 
năpraznic în două categorii de populație: 
populația vârstnică și populația purtătoare 
de boli cronice (diabet zaharat, obezitate, 
patologie neoplazică, bronhopneumopatii 
cronice, boli cardiovasculare, renale etc). Cine 
are curiozitatea să cerceteze mortalitatea 
generată de COVID 19 va avea surpriza să 
constate că nici măcar vârsta nu a fost ținta 
predilectă, ci mai degrabă comorbiditățile pe 
care vârsta le adună. Mai mult, după ezitările 
pricinuite de informările tardive privind 
izbucnirea epidemiei, sistemul medico-sanitar 
avea să constate existența unor carențe 

grave în resurse medicale, resurse umane și 
materiale necesare pentru a face față situației, 
ceea ce la început pentru sistemul medical 
însemna a intra în luptă fără arme și muniții. 

Se poate spune, fără exagerare, că 
până sistemul medical și-a pus la punct o 
strategie de abordare preventivă, sub aspect 
epidemiologic și curativ, sub aspect terapeutic, 
de la medicamente și până la aparatură de 
ventilație asistată, molima făcea victime, 
deopotrivă, în populația țintă și personalul 
medical, concomitent cu răspândirea rapidă 
prin contaminarea masivă a populației. Așa 
încât, dacă astăzi suntem pe punctul de a intra 
pe panta descendentă a evoluției naturale a 
bolii, aceasta se datorește creșterii gradului de 
imunitate a populației, care a atins o anumită 
cotă, și nu măsurilor haotice și în pripă luate 
de autorități, măsuri cu care se vor găsi destui 
să se împăuneze după ce pericolul va fi trecut. 

Este interesant de constatat că deși avem un 
sistem de urgență prespitalicească și urgență 
spitalicească, pe care doctorul Raed Arafat l-a 
moșit preț de aproape două decenii, printre 
atâtea situații catastrofice și chiar cataclismice 
cu care ne-a obișnuit nu a prevăzut și o 
catastrofă biologică. Am fi avut probabil 
un set de norme, protocoale și proceduri în 
plus, de la care dacă te abați poți fi încadrat 
la “zădărnicirea măsurilor de prevenire a 
îmbolnăvirii”, noțiune interpretabilă care 
face trimitere către domeniul eticii medicale 
și chiar al bioeticii, pentru că aduce atingere 
drepturilor și libertăților fundamentale ale 
omului. Poate singura consolare pentru cei 
chemați sau numiți să gestioneze situația 
este că dezastrul s-a regăsit și la case mai 
mari, care au tratat amenințarea cu un soi de 

Pandemia de coronavirus 
și sistemul medico-sanitar

emcstrategii în sănătate

Medic primar pediatru, 
doctor în științe medicale, 
Spitalul Județean Vaslui

Dr. Valeriu Lupu
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aroganță și încredere, repede transformată 
într-un jalnic mieunat de pisică rănită, deși 
până atunci erau cu coada pe sus. 

Realități românești
Din păcate, aceeași atitudine o vom regăsi și 
în România care, deși alarma generală a fost 
dată încă din ianuarie 2020 prin evenimentele 
din Wuhan, prin alerta OMS-lui și dezastrul 
care începuse în Italia și Spania, clasa 
diriguitoare era extrem de preocupată cu 
probleme de ordin politic (alegeri anticipate, 
dispute politice, răfuieli și acțiuni denigratorii 
la toate nivelele) care, privite retrospectiv 
astăzi, par de un ridicol absolut. Alerta pentru 
autoritățile române apare pe 26 februarie, 
odată cu confirmarea primului caz de infecție 
COVID 19, ca pe 22 martie să fie anunțate 
primele decese atribuite aceluiași virus. 
S-au constituit în pripă Comitetul Național 
pentru situații speciale de urgență, Consiliul 
Științific, Grupul Strategic de Comunicare, 
toate formate din elita infecționistă și 
epidemiologică a țării, adusă brusc în prim 
plan, dar cu mijloace de acțiune extrem de 
limitate. 

S-au transmis recomandări pentru 
populație, s-au luat măsuri la nivel comunitar, 
s-a încercat mobilizarea rețelei de asistență 
primară (medicina de familie), mobilizarea 
rețelei de urgență prespitalicească și 
spitalicească, evacuarea spitalelor și 
transformarea lor peste noapte în spitale 
COVID și non COVID sau cu circuite COVID și 
nonCOVID, ceea ce avea să bulverseze întreg 
sistemul medical al țării. Cât de eficiente au 
fost aceste măsuri? S-a văzut imediat, prin 
izbucnirea a numeroase focare în comunități, 
unități sanitare, azile pentru îngrijirea 
persoanelor vârstnice, creând o stare de 
panică copios exploatată de media și îndeosebi 
de canalele comerciale de știri. Sigur, privite 
evenimentele retrospectiv, oricine poate fi 
suspectat de subiectivism critic în analiza 
sa, dar totuși nu se pot trece cu vederea 
unele abordări nefericite, lentoarea în luarea 
deciziilor și, mai ales, cât de nepregătit era 
sistemul pentru a face față unei asemenea 
situații. 

Prima mare greșeală a fost izolarea 
voluntară la domiciliu ca metodă de 
carantinare pentru valul uriaș de români 
(preponderent emigranți economici și nu 
diaspora) care se întorceau acasă, practic 
goniți de realitățile țărilor în care lucrau 
(Italia, Spania, Franța, Marea Britanie, 
Germania, Austria etc.), și care au contribuit 

decisiv la răspândirea de facto a virusului în 
toată țara. Aici carantinarea clasică, cunoscută 
încă din secolul al XIV-lea, de pe vremea 
ciumei (moartea neagră), trebuia aplicată prin 
instituirea unui cordon de protecție sanitară 
la granița de vest a țării și reținerea într-un 
sistem carantinal instituționalizat de-a lungul 
întregii frontiere de vest, ușor de realizat 
prin rețeaua hotelieră a zonei sub jurisdicția 
armatei și autorităților locale, pentru că 
urmarea era previzibilă. 

Orientarea către această soluție devenise și 
mai clară când cifrele comunicate de ministrul 
sănătății în funcție la data de 19 martie 
anunțau că din cele 277 de cazuri confirmate 
până atunci, marea lor majoritate erau de 
import (Italia) sau contacți direcți ai acestora. 
Situația se va complica și mai mult odată 
cu pătrunderea în țară a peste un milion de 
persoane netestate pentru coronavirus într-un 
interval record, mai ales că în țările de unde 
veneau evoluția pandemiei era deja explozivă. 
În aceste condiții este evident că pentru 
situația momentului,  dat fiind contextul 
pandemic în ascensiune, carantinarea 
instituționalizată trebuia să prevaleze, iar 
pătrunderea în țară să fie permisă doar 
după cele 14 zile stabilite pentru carantină, 
perioadă în care eventuala contaminare s-ar fi 
putut manifesta clinic ca boală. 

Medicina primară și 
supravegherea epidemiologică
Acest sistem de izolare voluntară la domiciliu a 
pus la grea încercare sistemul de supraveghere 
care trebuia să fie rețeaua medicinei primare, 
reprezentată la noi de medicii de familie și, 
desigur, de structurile de resort din cadrul 
direcțiilor de sănătate publică teritoriale. 
Ori, după cum se știe, medicul de familie 
nu gestionează medical o zonă geografică 
determinată și nici populația aferentă acesteia, 
ci o listă de pacienți în care izolatul sau familia 
lui poate să figureze sau nu, ca să nu mai 
vorbim de supravegherea epidemiologică sau 
a stării de igienă a comunității care, prin fișa 
postului, îi este complet străină pentru că nu 
intră în atribuțiile sale contractuale. 

Reamintim faptul că altădată structura 
medico-sanitară sub forma circumscripțiilor 
medico-sanitare nu numai că era implicată 
direct și cu responsabilități precise în 
gestionarea stării epidemiologice și de 
igienă a teritoriului arondat, dar avea și un 
cadru specializat în domeniu, în persoana 
asistentului de igienă și cea a oficiantului 
sanitar, care gestionau focarele epidemice sau 
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cu potențial epidemic, obiectivele sanitare 
(unități de alimentație publică, surse de 
apă, colectivități școlare etc.), starea de 
igienă a comunității, imunizarea populației, 
registrul de vaccinări și orice situație cu 
impact epidemiologic într-o comunitate. Este 
ușor de imaginat, în situația pe care o trăim 
astăzi, cât de ușor și profesionist ar fi fost de 
supravegheat izolarea la domiciliu, fără echipe 
de la centrul de județ sau de la poliție. 

S-a constatat repede că această modalitate 
de supraveghere, prin cabinetul medicului de 
familie, este limitată ca eficiență, pentru că 
nevoile contextului epidemiologic excedau 
prevederilor contractuale sau posibilităților 
cabinetelor medicilor de familie. S-a recurs 
atunci la implicarea mai largă a Direcțiilor 
de Sănătate Publică și Inspecției Sanitare de 
Stat, sau Direcției de Medicină Preventivă, 
altădată instituții cu o puternică implicare în 
ceea ce îndeobște numim sănătate publică 
(unități medicale spitalicești și ambulatorii 
de specialitate, dispensare medicale, 
epidemiologie, igiena muncii, igienă 
comunală, mediu, aprovizionare cu apă, 
alimentație publică etc.). 

Cu încadrare pe măsură ca resursă umană 
(igieniști, epidemiologi, compartimente 
de specialitate bine încadrate, putere 
decizională și responsabilități precise în 
gestionarea problemelor de sănătate publică 
la nivelul unei regiuni sau județ), s-au obținut 
rezultate spectaculare pe tărâmul igienei, 
epidemiologiei și prevenției atât pe linie de 
igienă generală, cât, mai ales, în eradicarea 
unor boli ca poliomielita, holera, tifosul 
exantematic, malaria, difteria, tetanosul, 
febra tifoidă, tuberculoza, tusea convulsivă, 
rujeola etc. 

Din fericire, pentru acest trecut glorios 
sub aspect epidemiologic mai avem încă 
personalități care pot depune mărturie 
despre războiul cu aceste molime (unele cu 
caracter endemic pentru țara sau zona noastră 
geografică), cum ar fi eminentul profesor 
Geza Molnar de la Cluj sau distinsul doctor Ion 
Buzdugan de la Iași, mărturii vii ale marii școli 
de epidemiologie și microbiologie românească 
care, prin corifeii săi, devenise emblematică în 
Balcani și nu numai, personalități pe care nu le 
mai consultă nimeni astăzi. 

În locul acestor structuri teritoriale, 
sănătatea publică s-a trezit cu niște birouri 
teritoriale, cu dublă subordonare, în care 
epidemiologii sunt o raritate, cadrele de 
specialitate pe domenii sunt de asemenea 
o raritate, funcționând ca o structură 

birocratică greoaie, excelând, după 
posibilități, în gestionarea unor programe 
sau în supraveghere și raportare statistică. 
Ba chiar unele voci din rândul “reformiştilor” 
şi “progresiştilor”, de care nu ducem lipsă 
astăzi, găseau de cuviință limitarea, dacă nu 
chiar desființarea acestor structuri pe care, în 
viziunea lor îngustă, le găseau inutile.

Sănătatea publică și mediul 
Dintru început trebuie subliniat faptul 
că astăzi, mai mult ca oricând, sănătatea 
publică în accepțiunea ei largă, și mai ales 
din perspectiva bioeticii, depășește cu 
mult starea de sănătate a indivizilor care 
alcătuiesc o colectivitate. Ea privește în egală 
măsură, dacă nu chiar decisiv, și sănătatea 
mediului în care individul trăiește, prin 
calitatea și riscurile dintotdeauna pe care le 
presupune un mediu nesănătos. Pentru că 
până la urmă nu se poate vorbi de individ 
sănătos într-o comunitate bolnavă, așa cum 
nu se poate vorbi nici despre o comunitate 
sănătoasă alcătuită din indivizi bolnavi, ceea 
ce face ca relația între sănătatea individului și 
mediul său de viață (climă, zonă geografică, 
risc epidemiologic, structură demografică, 
patologie cronică) să fie mai strânsă ca 
niciodată. 

Cu un număr insuficient de specialiști 
și cu echipe alcătuite ad-hoc din personal 
care nu rareori nu avea nicio tangență cu 
epidemiologia și cu rigorile ei, este ușor 
de închipuit ce calitate aveau anchetele 
epidemiologice și ce calitate avea 
supravegherea epidemiologică a teritoriului 
arondat. În aceste condiții, gestionarea unei 
situații epidemice majore, cum pare să fie 
cea pe care o parcurgem, alimentată copios 
de un aflux uman (ca sursă de infecție greu 
de controlat) a devenit o problemă extrem 
de dificilă, ceea ce a și dus la introducerea 
stării de urgență cu ordonanțele militare de 
rigoare, cu impunerea unor restricții în care 
restrângerea drepturilor cetățenești era dintre 
cele mai dure. 

Iată de ce teritorializarea asistenței 
medicale în structuri care să cuprindă în 
egală măsură asistența medicală curativă și 
preventivă, dar și supravegherea sanitară a 
teritoriului comunității respective, redevine 
o necesitate care poate fi adaptată desigur 
la realităților timpurilor noastre. În cadrul 
acesteia, redimensionarea activității medicale 
primare în alți parametri decât cei actuali, 
completarea ei cu activitatea în domeniul 
prevenției și prezența asistentului de igienă 
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în echipa unității de asistență primară devin 
absolut necesare.

Serviciul de urgență în 
context epidemic 
Un rol discutabil l-au avut și serviciile de 
asistență de urgență prespitalicească și 
spitalicească, în rândurile cărora aveau 
să apară primii contaminați, pentru că 
solicitările celor întorși acasă la apariția 
simptomelor se făceau doar prin numărul de 
urgență. Aici avea să se vadă cât de nefastă 
pentru unitățile spitalicești a fost crearea 
acestui serviciu, pentru că devenise o rutină 
ca pentru orice problemă medicală de oriunde 
din teritoriu, urgență sau nu, se apela serviciul 
de urgență, care în felul acesta devenise un fel 
de taximetrie medicală. 

Astfel, toată patologia din teritoriu, adusă 
în spital în această manieră, trebuia să treacă 
prin unitatea de primiri urgențe, realizându-se 
astfel un adevărat melanj de patologie de 
urgență sau curentă, acută sau cronică, 
infecțioasă sau neinfecțioasă, contagioasă sau 
necontagioasă, mergând până acolo încât se 
gestionau chiar internările în spital. 

Staționarea obligatorie în aceste unități 
pentru evaluarea în urgență și evaluarea 
de specialitate au deschis o cale largă și 
sigură de intercontaminare, cel puțin în 
primele 2 săptămâni, până la amplasarea 
corturilor de triere epidemiologică în curtea 
spitalelor (deservite de același personal), cu 
introducerea echipamentelor de protecție 
pentru personal (între care celebrele izolete 
pentru transportul bolnavilor – absolut 
inutile), a criteriilor de selecție a bolnavilor 
și a testelor rapide de diagnostic. Evident că 
emigranții economici, cu sau fără izolare 
voluntară la domiciliu, care se revărsau 
în țară goniți de realitățile occidentului, 
la apariția simptomelor apelau serviciile 
medicale prin sistemul de urgență, 
contribuind astfel la răspândirea infecției cu 
coronavirus. 

Era evident, de asemenea, că transmisia 
bolii devenise comunitară, moment în care 
se poate considera că epidemia a scăpat 
de sub control. Din acest moment orice 
persoană, orice suprafață atinsă, orice zonă 
suprapopulată, orice spațiu neigienizat, orice 
deplasare dincolo de habitat se putea constitui 
într-un factor de risc pentru contaminare. 
A urmat carantinarea instituționalizată 
la graniță concomitent cu măsuri de 
limitare a revenirii în țară a emigranților, 
introducerea restricțiilor prin starea de 

urgență și introducerea ordonanțelor militare, 
internarea obligatorie a celor depistați 
pozitivi în unități spitalicești desemnate ca 
spitale covid și spitale de suport, indiferent de 
modul de manifestare a bolii: asimptomatică, 
forme ușoare, forme medii, severe sau grave, 
criteriul unic fiind testul pozitiv și definiția de 
caz. 

Spitalizarea nejustificată pentru primele 
două categorii (asimptomatice și forme 
ușoare), relativitatea testului rapid de 
diagnostic, care după cum se știe are o marjă 
de eroare importantă (2 - 20% rezultate 
fals pozitive sau fals negative, ca orice test 
rapid, de altfel), au creat un climat extrem de 
tensionat atât în rândul personalului medical, 
insuficient pregătit și echipat pentru a face față 
situației, dar și al pacienților asimptomatici 
sau cu forme ușoare, care s-au trezit internați 
cu forța. Rezultatul a fost contaminarea 
spitalelor care au început să cadă unul după 
altul, a personalului din unitățile de terapie 
intensivă și, desigur, creșterea numerică a 
contaminărilor în populație. 

Aceste aspecte, care se succedau cu 
repeziciune, preluate de mass media ca știri 
de senzație însoțite de bilanțuri apocaliptice, 
cu intervenții inoportune și prezentări 
ignorante, comentate de tot felul de vedete de 
conjunctură și lideri de opinie, cu prezentări 
bizare ale unor secvențe din secțiile ATI 
deservite de figuri, la rândul lor bizare, 
într-un echipament incomod (un adevărat 
supliciu pentru cei care îl purtau), care 
mima costumațiile astrale, mișcându-se cu 
dificultate printre monitoare, ventilatoare, 
aspiratoare, oxigenatoare și perfuzoare, au 
creat o stare de angoasă colectivă până la 
panică, o adevărată psihoză de masă. 

Spitalul și corpul medical 
în mentalul colectiv
În cadrul aspectului pompieristic în abordarea 
evenimentelor generate de această epidemie, 
apare și ordinul Ministrului Sănătății (533/29-
03-2020) de a evacua spitalele într-un timp 
record, prin externarea forțată a pacienților 
internați, reducerea cu 80% a programărilor 
și cu 50% a activității ambulatoriilor 
de specialitate, închiderea cabinetelor 
stomatologice și a laboratoarelor. Se reduce 
astfel asistența medicală doar la activitatea 
în urgență, paralizând efectiv un sistem, de 
parcă altă patologie în afară de cea legată de 
coronavirus nu ar mai fi existat, ca și cum 
problemele de sănătate acute sau cronice ale 
populației au dispărut brusc. 
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Dincolo de efectul asupra sănătății în 
general, această decizie a avut un impact 
devastator asupra stării de spirit în rândul 
personalului medical, dar mai ales în rândul 
populației, prin inducerea unei stări de 
neliniște, nesiguranță și frică până la panică. 
Asta pentru că în percepția publică spitalele 
au devenit brusc zone periculoase care 
trebuiau evitate, în care riscul contaminării 
și al diagnosticării COVID pozitive, cu toate 
consecințele draconice în plan personal, 
familial și microsocial efectiv înspăimântau. Și 
aveau de ce. 

Mai mult, a apărut o anumită reținere 
față de lucrătorii în domeniu, fie ei medici, 
paramedici, asistenți medicali, infirmiere, 
ambulanțieri, care au mers până la 
manifestări ostile (considerați apriori ca 
purtători de viruși), în pofida prezentărilor 
apoteotice din mass media, de care, în 
paranteză fie spus, corpul medical chiar nu 
are nevoie, pentru că el face ceea ce a făcut 
dintotdeauna în vremuri de restriște: luptă 
pentru viață până la sacrificiul propriei sale 
vieți. 

Un scurt recurs la istoria noastră ne aduce 
aminte că în epidemia de tifos exantematic 
din iarna anului 1917, de exemplu, au căzut 
victimă molimei 350 de medici și 1000 de 
sanitari dintr-un total de 300.000 de victime 
(125.000 de militari și 175.000 din rândul 
populației civile), epidemie stinsă în cinci luni 
prin măsurile întreprinse de marele nostru 
savant, colonel dr. Ioan Cantacuzino, aflat 
atunci la conducerea Serviciului Sanitar al 
Armatei. Și sunt numeroase exemple în istoria 
noastră, și nu numai, care consemnează 
marile sacrificii pe care corpul medico-sanitar 
le-a adus pe altarul sănătății publice în context 
epidemic sau pandemic, fără publicitate 
ieftină și aspirații eroice. 

Fără îndoială că după ce lucrurile se vor 
liniști, prin faptul că însăși viroza își va domoli 
expansiunea în cadrul evoluției naturale, 
caracteristică, de altfel, oricărei manifestări 
epidemice de tip pandemic, evaluările și 
bilanțurile care se vor face vor putea analiza 
părțile pozitive sau negative ale intervenției 
umane în cadrul evoluției acestei calamități, 
fie ea naturală sau artificială. 

Până atunci însă, este de reținut că acest 
climat de nesiguranță și spaimă colectivă 
a căpătat o amploare deosebită, favorizată 
de creșterea cazurilor noi de îmbolnăvire, 
a internărilor în terapie intensivă și, mai 
ales, a deceselor care se contabilizau doar în 
spectrul SARS-CoV 2, a focarelor de infecție 

care apăreau cu predilecție în spitale și 
stabilimente pentru vârstnici, a lipsurilor de 
medicamente, echipamente de protecție și 
materiale sanitare.

Întrebări pertinente și necesare
De reținut este și faptul că orientarea 
asistenței medicale în cvasitotalitatea ei 
spre zona pandemică a prejudiciat grav 
asistența medicală curentă, al cărei grad de 
încărcătură era și așa suficient de mare și 
cu destule probleme. Și atunci, întrebarea 
firească: cine își asumă blocarea asistenței 
medicale timp de două luni, perioadă în care 
patologia curentă, dar mai ales patologia 
cronică nu a putut fi diagnosticată, evaluată 
și tratată corespunzător?! Câți bolnavi nu 
au putut beneficia de proceduri, tratamente 
specifice, intervenții chirurgicale și alte terapii 
specifice, funcție de patologia lor și, mai ales, 
câte decese au rezultat ca urmare a lipsei unor 
îngrijiri medicale adecvate? 

De ce nu s-au folosit ca spitale de 
suport rețeaua de spitale militare, oricum 
supradimensionate pentru nevoile reale, 
pentru că ele au fost concepute pentru a 
deservi o armată de 350.000-400.000 de 
militari, cât avea armata română cândva?! 
În această abordare s-ar fi putut introduce 
managementul și disciplina militară cu care 
Ministrul Sănătății amenința sistemul și la 
care chiar a recurs în cazul spitalelor din 
Suceava și Deva. Acestora li se putea adăuga 
și rețeaua de spitale CFR, de asemenea 
supradimensionate, unități care împreună 
ar fi egalat numărul spitalelor de suport (34) 
din rețeaua publică desemnate prin ordin de 
ministru. 

În această formulă s-ar fi acoperit cu 
siguranță nevoile de asistență medicală 
generată de epidemie, mai ales dacă nu s-ar 
fi recurs la internarea asimptomaticilor și a 
formelor ușoare, obligate în mod irațional să 
se interneze în spital. S-ar fi putut satisface 
astfel necesarul de paturi, ca să nu mai 
vorbim de secțiile ATI care au funcționat 
la un sfert din capacitatea lor. În plus, l-ar 
fi scutit pe Ministrul Sănătății să alerge 
în urma dricului, acuzând în dreapta și în 
stânga managementul defectuos, de parcă în 
calitatea lui de fost manager de spital nu ar fi 
știut ce înseamnă managementul unui spital 
subfinanțat. 

De altfel, este de așteptat o evaluare și 
eventual o nouă reformă a sistemului medical 
pe care Ministrul Sănătății a promis-o de 
îndată ce epidemia va fi trecut. Va reuși 
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numai dacă va ține cont de istoria organizării 
sistemului medico-sanitar din România, 
atât de performant altădată, și va renunța 
la principiile liberale de organizare care 
s-au dovedit total ineficiente în condițiile 
pandemiilor moderne.

Coronavirusul în 
perspectiva viitorului
Odată cu venirea verii, virulența și 
contagiozitatea virusului SARS CoV 2 va 
scădea treptat, în mod natural, concomitent 
cu creșterea gradului de imunizare prin 
boală a populației. Trebuie subliniat faptul 
că după evoluția sa genetică, cu deja patru 
mutații pe parcursul său pandemic, se pare 
că și acest virus va intra mai devreme sau 
mai târziu în categoria virusurilor sezoniere, 
alături de alte surate din aceeași familie, cu 
aceeași capacitate mutagenă caracteristică 
acestor virusuri, asemănătoare întrucâtva 
virusurilor gripale. 

În acest context, imunizarea prin vaccin – 
atunci când va fi disponibil – devine necesară 
doar pentru populația țintă, adică populația 
purtătoare a unor boli cronice: diabet, 
obezitate, patologie cardiovasculară, renală, 
respiratorie, neoplazică etc. și eventual 
populația vârstnică, cu două condiții: 
vaccinarea să nu devină o miză comercială și 
vaccinul să fie produs în țară. 

În rest, ideile cum că această pandemie 
va schimba lumea, că nimic nu va mai 
fi ca înainte, că umanitatea trebuie să-și 
revizuiască principiile și modul de abordare 
a vieții, toate acestea trebuie considerate ca 
aprecieri de conjunctură și puse pe seama 
stării emoționale induse de necunoscut și 
promovată apocaliptic de media – fericită că 
are un subiect de tocat – și de clasa politică 
– fericită că poate avea o miză, desigur, 
politică. De altfel, multe dintre măsurile 
întreprinse au amprenta presiunii publice 
induse de aceste două categorii. Mai greu 
de explicat va fi crahul economic produs 
prin măsurile disproporționate față de 
realitatea fenomenului, anticipat oarecum 
de profesorul Adrian Streinu Cercel, singura 
minte luminată și singurul om cu viziune 
din acel faimos comitet (din care a și fost 
eliminat), care acționa după cum bătea 
vântul. 

Ceea ce trebuie reținut însă este faptul 
că sistemul medico-sanitar trebuie gândit și 
sub aspect epidemic sau pandemic pentru 
că, dintre cele trei calamități cu impact 
devastator asupra populației (războiul, 

foametea și epidemiile), de departe cele mai 
grave și periculoase au fost, sunt și rămân 
epidemiile și pandemiile, pentru că ele lovesc 
otova. 

Afirmația că România a trecut printr-o 
situație nemaiîntâlnită în istoria sa este 
total gratuită. Un simplu recurs la istoria 
noastră, și nu numai, va dovedi cu prisosință 
contrariul. Problema este a rezolvării 
raționale și la nivel global, pentru că privește 
viața în ansamblul ei. O cale posibilă este 
aplicarea cu rigurozitate a principiilor 
bioeticii cu cele trei ramuri ale sale; etica 
medicală, etica animală și etica mediului, 
pentru că în definitiv și omul este o formă 
de viață care coabitează cu alte forme de 
viață, prietenoase sau ostile, într-un mediu 
comun și destul de limitat, în care până la 
urmă adaptarea este condiția supraviețuirii. 
Măcar sub acest aspect omul va trebui să-și 
reconsidere locul și rostul său pe pământ și să 
nu uite că NATURA lovește năpraznic în cel 
care-i încalcă legile. 

Aș mai face o remarcă cu privire la lecțiile 
pe care istoria medicinei și îndeosebi istoria 
pandemiilor ni le oferă. Parcurgându-i 
parcursul vom vedea că epidemiile și 
pandemiile fac parte integrantă din istoria 
umanității. Locul bacteriilor în producerea 
epidemiilor (lepra, ciuma, febra tifoidă 
etc.) a fost luat treptat de virusuri (variolă, 
poliomielită, tifos exantematic, gripă, HIV, 
Ebola, COVID 19). 

O privire atentă asupra pandemiilor 
secolului XX arată că ele au fost dominate 
de virusul gripal, care a intrat puternic în 
scenă prin gripa spaniolă a anilor 1918-
1919, producând peste 50 de milioane de 
decese, infectând între 20-50% din populația 
Terrei. A fost urmată apoi de pandemia din 
1934-1935, care în țara noastră va produce 
peste 240.000 de îmbolnăviri cu 46.000 de 
decese, dintre care 14.000 de copii, de gripa 
din 1957 cu virusul gripal A/H2N2, care l-a 
nivel mondial a produs 2 milioane de decese, 
de gripa cu virusul A/H3N2 Hong Kong din 
1971-1972 cu 1 milion de victime (14.000 
în România) și de gripa aviară A/H1N1 din 
2009 cu 18.156 decese la 622.482 cazuri, 
devenind cu timpul o viroză sezonieră cu 
efectele cunoscute și acceptate ca firești. 

Secolul XXI se pare că va fi secolul 
coronavirusului care, deși exista în spectrul 
patologic al virozelor respiratorii, intră în 
scenă în 2003 cu tipul SARS CoV 1 care 
s-a oprit în zona asiatică, apoi cu MERS 
CoV care s-a oprit în Orientul Mijlociu și în 
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sfârșit cu SARS CoV 2 sau COVID 19, care 
are răspândire pandemică deja pe panta 
descendentă și care a lovit cu predilecție zona 
opulenței, aroganței și disprețului față de 
valorile umanității. Nu am auzit de nici un 
focar epidemic care să fi izbucnit în taberele 
de refugiați din Turcia, de exemplu, sau, mai 
aproape de noi, printre oamenii străzii la 
care numai măsurile și regulile de igienă în 
combaterea epidemiei nu pot fi invocate.

În loc de încheiere
Șansa României nu a fost eficiența sistemului 
său medical (pe care o vor specula mulți și 
îndeosebi autoritățile), ci amplasamentul 
său geografic, structura demografică a 
populației, modul de viață mai simplu și 
mai apropiat de natură. De aceea, când 
se fac analize și evaluări, comparația 
trebuie făcută cu țările din zona noastră 
geografică: Bulgaria, Ungaria, Ucraina, 
Rusia, Serbia, care au aceleași rezultate 
ca și noi în combaterea pandemiei, fără să 
impună măsuri atât de draconice ca la noi. 
Comparația cu țările occidentale, de regulă 
în cifre absolute și nu în procente, cum ar fi 
normal, este forțată și inoportună, pentru 
că ne raportăm la parametri cu totul diferiți, 
între care: populație, durata medie de viață 
(cu peste 10 ani mai mare decât la noi), 
structură demografică, zonă geografică, stil 
de viață, mod de trai și morbiditatea cronică 
crescută prin boli ale civilizației. 

Un singur exemplu este suficient de 
ilustrativ în acest sens: nici una dintre țările 
menționate mai sus nu a impus interzicerea 
manifestărilor religioase cu ocazia 
sărbătorilor pascale, cum au fost impuse la 
noi, aspect care a produs un gol imens în 
sufletul creștinului român, deoarece pentru 
prima dată în 2000 de ani, biserica i-a fost 
închisă, cimitirul i-a fost ferecat, comuniunea 
creștină i-a fost interzisă, împărtășirea 
sfintelor taine condiționată. 

Nimeni nu a observat însă, sau s-a făcut 
că nu observă, că deși în țările ortodoxe 
din jur manifestările pascale au fost libere, 
cu aglomerațiile de rigoare în asemenea 
împrejurări și cu măsurile de protecție mai 
mult decât precare, nu a apărut totuși nici 
o explozie epidemică de care diriguitorii 
noștri au făcut atâta caz, speriindu-se ca niște 
iepuri fricoși. Este o dovadă că la noi clasa 
politică nu a înțeles că pentru “omul de rând” 
(sintagmă folosită de o manieră arogantă 
și disprețuitoare, cu privire la capacitatea 
de înțelegere a acestuia), mai important 

decât orice raționalism de conjunctură este 
familia și bunăstarea ei, valorile morale 
în care a crescut, tradiția creștină în care 
s-a născut și tot ce ține de spiritualitatea sa 
creștină. În acest context, gestul domnului 
Viorel Cataramă nu face altceva decât să 
demonstreze firescul lucrurilor în viața unui 
creștin. 

Ba mai mult, în manifestările unora dintre 
actorii principali ai momentului, între care 
nu mă sfiesc deloc să-i nominalizez pe Klaus 
Iohannis, Ludovic Orban, Raed Arafat, 
Nelu Tătaru, s-a simțit o atitudine vădit 
anticreștină, fără ca vreunul din ei să-și dea 
seama că în mintea românului “de rând” 
această atitudine poate fi asimilată ca una 
antiromânească. 

Dincolo de această experiență tristă 
pentru umanitate – pentru că și-a călcat în 
picioare spiritualitatea care i-a dat valoare 
– consider că este și tragică pentru om, care 
nu-și dă seama că prin raționalismul său 
păgubos își riscă propria sa existență într-un 
context biologic în care nu este decât o ființă 
viețuitoare, care trebuie să-și cunoască locul 
și rostul printre alte ființe viețuitoare de care 
depinde efectiv. 

Și atunci ne întoarcem la înțelepciunea 
marilor noștri gânditori “De altfel, cu ignoranța 
sa de care cu greu îşi dă seama şi cu modul său 
prea defectuos de a raționa, omul n-ar fi putut 
interveni în acte de o gingăşie şi de o finalitate 
atât de minunate fără să producă dezordinile 
cele mai grave”, cum spunea profetic și pe bună 
dreptate marele nostru savant Nicolae C. 
Paulescu când se referea la atitudinea omului 
față de lumea în care trăiește. 

Altfel, omul riscă în fiecare moment 
ca dintr-o trestie gânditoare, așa cum l-a 
numit Blaise Pascal, să devină o salcie 
plângătoare.  
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Educaţia medicală pentru sănătate este 
considerată de către specialiştii în sănătate 
un instrument de acţiune specific promovării 
sănătăţii care, la rândul ei, cuprinde trei sfere 
de activitate ce se intersectează, realizând 
sectoare de acţiune comună: educaţia pentru 
sănătate, prevenţia sănătăţii şi protejarea 
sănătăţii. 

Promovarea sănătăţii este procesul 
care oferă individului şi colectivităţilor 
posibilitatea de a-şi creşte controlul asupra 
determinanţilor sănătăţii şi, prin aceasta, de 
a-şi îmbunătăţi starea de sănătate. Totodată, 
reprezintă un concept unificator pentru 
cei care recunosc nevoia fundamentală de 
schimbare atât a stilului de viaţă, cât şi a 
condiţiilor de trai. Pe de altă parte reprezintă 
o strategie de mediere între individ şi 
mediu, combinând alegerea personală cu 
responsabilitatea socială şi având drept scop 
asigurarea în viitor a unei stări de sănătate 
mai bune (WHO-EURO, Health Promotion 
Glossary, 1989). 

În asigurarea sănătății populației sunt 
implicate numeroase instituții publice. 
Dintre acestea, rolul cel mai important revine 
personalului medical, atât medicilor din 
spitale, cât și medicilor de familie. În plus, în 
implementarea măsurilor de prevenție la nivel 
național participă autoritățile de sănătate 
prin programe specifice, dar și administrația 
publică locală, agențiile guvernamentale și 
sectorul neguvernamental (Figura 1, după 
NHSME, 1991).

În contextul patologiilor ce necesită 
programe de prevenție bine structurate, se 

înscriu și bolile respiratorii, extrem de variate, 
care includ o gamă largă de afecţiuni, de la 
bolile inflamatorii și obstructive la cancerele 
pulmonare sau cele contagioase, când 
discutăm despre tuberculoza pulmonară. 

Bolile respiratorii cronice (astmul bronșic, 
bronhopneumopatia obstructivă cronică – 
BPOC, sindromul de apnee în somn, cancerul 
bronhopulmonar) fac parte din grupul Bolilor 
Cronice Netransmisibile, alături de bolile 
cardiovasculare, cerebrovasculare, diabetul, 
obezitatea care, așa cum indică datele 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, reprezintă 
a patra cauză de mortalitate din lume, în 
contextul în care aceste boli netransmisibile 
înregistrează la nivel mondial cea mai mare 
rată de mortalitate, peste 70% în țările 
dezvoltate. 

Mai mult decât atât, interesul pentru 
studiul bolilor respiratorii, în special a 
sindromului de apnee în somn, a crescut 
foarte mult în ultimii ani atât la nivel 
mondial, cât şi la nivel naţional, somnologia 
devenind astfel o ramură importantă a 
pneumologiei. Cunoscut fiind că somnul este 
baza triunghiului vieții sănătoase alături de 
nutriție și activitate fizică, educația medicală 
este importantă pentru conștientizarea în 
rândul populației a importanței unui somn 
sănătos, pentru prevenirea și managementul 
tulburărilor de somn şi complicaţiilor 
acestora. Somnul este o necesitate la baza 
existenţei umane, precum harna şi apa, şi este 
crucial pentru sănătatea populației. 

Prevenţia bolilor respiratorii reprezintă 
acţiunile întreprinse pentru eradicarea 
sau minimizarea efectului unei boli, cea 
primară presupunând intervenţia înainte de 

Educația pentru sănătate – 
un deziderat fundamental 
pentru prevenție și diagnostic 
precoce în bolile respiratorii
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declanşarea bolii și se adresează populaţiei 
sănătoase. Prevenţia primară are, pe 
termen lung, un rol important în scăderea 
morbidităţii şi în reducerea costurilor asociate 
tratamentelor și spitalizărilor. Pe parcursul 
anilor, în cadrul Societății Române de 
Pneumologie s-au desfășurat numeroase 
campanii de sensibilizare și conștientizare 
asupra factorilor de risc implicați în apariția 
și dezvoltarea bolilor respiratorii, menite să 
modifice comportamentul şi modul de viaţă în 
populația generală. 

Între cauzele care determină apariția 
bolilor respiratorii cronice (bronşita cronică, 
emfizemul pulmonar, bronhopneumopatia 
obstructivă cronică/BPOC, cancerul 
bronhopulmonar etc.), cercetările au 
evidențiat o serie de factori predispozanți, 
cel mai important fiind consumul de tutun. 
Pachetul de măsuri anti-fumat MPOWER 
(între care M – Monitorizarea consumului 
de tutun, P – Protecția față de fumul asociat 
cu consumul de tutun, O – Oferirea de ajutor 
pentru renunțare, W – Avertismentele pe 
ambalaje, E – Interdicțiile privind publicitatea, 
R – Creșterea taxării tutunului), promovat de 
Organizația Mondială a Sănătății, a reușit să 
contracareze diferite aspecte ale epidemiei 
tabagice mondiale, contribuțiile cele mai 
însemnate venind de la aplicarea pe ambalaje 
a avertismentelor de sănătate și campaniile 
mass-media anti-fumat. 

Fumatul, deprindere extrem de dăunătoare 
sănătăţii, a devenit un important factor de 
risc, iar pe termen lung, efectele fumatului 
devin evidente, deoarece sunt inhalate o 
serie de gaze toxice cu potenţial cancerigen 
(monoxid de carbon, formaldehidă, acetonă, 

clorură de vinil, acid cianhidric, hidrogen 
sulfurat, amoniac, poloniu radioactiv). 

Aproximativ 85% dintre cazurile de 
cancer bronhopulmonar sunt asociate 
direct cu fumatul. Iritaţia produsă de gazele 
menţionate are drept consecinţă hipersecreţia 
bronşică, cu creşterea cantităţii de mucus 
secretat, care nu mai poate fi eliminat eficient 
în mod natural, datorită efectului paralizant 
al nicotinei asupra cililor vibratili. Inhibarea 
cililor vibratili, care reprezintă mecanismul 
natural de purificare a plămânilor, rezultă 
în acumularea de mucus adânc infiltrat 
în plămâni şi crearea unui mediu propice 
de dezvoltare a bacteriilor, cu risc crescut 
de dezvoltare a infecţiilor de căi aeriene 
inferioare. Dincolo de efectele nocive 
enumerate, fumatul intensifică şi alte riscuri 
pentru sănătatea organismului, fiind asociat 
mai frecvent cu osteoporoza, glaucomul, 
cancerul oral, cancerul esofagian şi laringian, 
cancerul de vezică urinară, cancerul de 
pancreas, cancerul de rinichi şi cancerul de 
col uterin etc. 

Principalele mijloace de prevenire ale 
fumatului constau în educaţia pentru 
sănătate, promovarea unor programe de 
combatere a tabagismului, măsuri legislative 
coercitive care să interzică fumatul în instituţii 
publice, în locurile publice, în mijloacele de 
transport în comun, în restaurante, precum 
şi interzicerea achiziționării ţigărilor de către 
minori. Educaţia pentru sănătate orientată 
spre factorii de risc are ca şi scop diminuarea 
factorilor de risc specifici pentru a preveni 
diversele boli cu care aceşti factori de risc sunt 
asociați. Astfel, Subprogramul naţional de 
prevenire şi combatere a consumului de tutun 
poate să fie benefic atât pentru prevenirea 
bolilor respiratorii obstructive cronice (în 
special BPOC), a cancerului, cât şi pentru 
prevenirea bolilor cardio-vasculare. Ordinea 
mortalităților specifice tutun-dependente 
este reprezentată de cancerele (pulmonar în 
special), accidentul vascular cerebral, boala 
ischemică cardiacă (infarctul miocardic), alte 
boli vasculare, alte boli respiratorii. 

Astmul bronşic este o boală cu o prevalenţă 
crescută, fiind o cauză majoră de morbiditate 
în populaţie, în special pentru cea din 
mediul urban. Este binecunoscut faptul că, 
la pacienţii atopici, sensibilizarea la alergenii 
alimentari apare mult mai precoce comparativ 
cu sensibilizarea la pneumo-alergeni, factori 
triggeri ai astmului bronşic. Pe plan mondial, 
alergia alimentară reprezintă o problemă 
de sănătate publică de mare actualitate, cu 

Figura 1. Implicarea diverselor foruri în asigurarea sănătății populației
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o incidenţă în continuă creştere, mai ales la 
copiii din marile oraşe. În ceea ce privește 
astmul bronșic, protecția primară este 
potențial îndreptată către persoanele expuse 
riscului și asigură prevenirea sensibilizării 
alergice (formarea de anticorpi IgE). În 
implementarea măsurilor de prevenție, 
trebuie a fi luați în considerare anumiți factori 
de predicție: un istoric familial pozitiv de astm 
bronșic sau alergii, mai ales dacă ereditatea 
este prezentă pe linie maternă;  dacă copilul 
are şi alte boli alergice (dermatită atopică, 
rinită alergică); niveluri ridicate de IgE total 
(> 30 UI/ ml) în combinație cu detectarea IgE 
specific pentru laptele de vacă/ouăle de pui 
sau pentru alergenii din aer (ceea ce confirmă 
existența unui teren atopic). 

Între factorii de risc pentru bolile 
respiratorii se menționează și poluarea 
atmosferică, observându-se o incidență 
crescută a bolilor obstructive respiratorii 
în zonele puternic industrializate și în cele 
urbane. Principalii factori poluanți implicați 
în dezvoltarea și agravarea acestor boli sunt: 
dioxidul de sulf, pulberile și dioxidul de azot. 
Factorii ocupaționali cresc riscul de expunere 
la: praf, gaze toxice, praful cu fibre de azbest 
(risc crescut pentru apariţia mezoteliomului), 
radonul, cristalele de siliciu etc. Bolile 
respiratorii cronice se pot reduce mai ales prin 
evitarea fumatului şi a poluării aerului, în 
general. 

Infecțiile de asemenea sunt importante, 
studiile epidemiologice indicând că infecția 
cu rhinovirusuri și pneumonia virală 
severă cresc riscul de dezvoltare a bolilor 
obstructive respiratorii. Tot atât de important 
ca factori de risc sunt cei genetici, factorii 
familiali,  carenţa în vitamina A, alimentația 
nesănătoasă, sedentarismul. 

O altă patologie respiratorie extrem de 
importantă este tuberculoza pulmonară, 
o boală contagioasă provocată de bacilul 
Koch, care se localizează şi se dezvoltă cu 
precădere la nivelul plămânilor, evoluând 
de la minime modificări tisulare până la 
distrugerea anumitor zone pulmonare 
prin excavare şi formarea de caverne, cu 
consecinţe nefaste asupra sănătăţii pacienților 
respectivi. Deosebit de importante sunt 
măsurile de prevenire a bolii prin aplicarea 
vaccinării antituberculoase, examinările 
periodice pulmonare, testele cutanate cu 
intradermoreacția la tuberculină, prin 
care se pot descoperi eventualele infecţii 
tuberculoase, în fazele lor incipiente. În cazul 
când boala s-a instalat se impun măsuri 

severe de excludere a cauzei care le-a produs, 
de tratament energic etiologic, precum şi de 
evitare a reîmbolnăvirii. 

În ceea ce privește patologia oncologică, 
în tabloul mortalităţii din ţara noastră, 
cancerele ocupă locul II, fiind precedate 
de bolile cardio-vasculare. Mortalitatea 
prin cancere reprezintă 13% din totalul 
deceselor, iar incidenţa tumorilor maligne 
este de 175 cazuri noi la 100 000 locuitori. 
La bărbaţi cancerul de plămân este prima 
cauză de deces prin tumori maligne (24 %), 
urmat de cancerul digestiv (stomac, colon, 
rect) şi de cancerul de prostată. La femei, 
prima cauză de deces prin tumori maligne 
este reprezentată de cancerul de sân (22 %), 
urmată de cancerul genital, cancerul gastric şi 
cancerul pulmonar. 

În cancerul bronhopulmonar, principalul 
factor de risc este reprezentat de fumat. 
Vârsta înaintată şi sexul masculin măresc 
riscul, care devine evident la grupa de vârstă 
40-60 de ani, la marii fumători. Riscul pentru 
cancerul bronho-pulmonar cauzat de tutun 
depinde şi de numărul ţigărilor fumate zilnic, 
de vârsta la care se începe fumatul (tineri), 
durata practicării fumatului, inhalarea în 
plămâni, felul ţigaretelor (cu/fără filtru), 
principalele substanţe conţinute în ţigări 
cu rol în cancerul bronho-pulmonar fiind 
benzpirenul, benzfluorantracenul, polifenoli, 
nitrozamine. Poluarea este un alt factor de 
risc atribuibil cancerului pulmonar, în special 
fumul industrial, gazele rezultate din arsurile 
incomplete, praful cu fibre de azbest (risc 
crescut pentru apariţia mezoteliomului), 
unii compuşi de arsenic, nichel, crom, 
diclormetil eter. Alte substanţe chimice cu rol 
carcinogenic sunt gudroanele din cărbune, 
fibrele de sticlă, iperita, policlorura de 
vinil, prafuri metalice, unele medicamente 
imunosupresoare şi alchilante. Au fost citaţi 
ca factori de risc şi unele boli ca tuberculoza, 
BPOC, factori genetici, imunodepresia 
(limfocitopenie), carenţa în vitamina A sau 
consumul exagerat de acid citric. 

Prevenţia primară constă în combaterea 
tabagismului, alcoolismului, sau promovarea 
unor obiceiuri alimentare sănătoase. Studii 
multiple au arătat că în grupurile cu risc 
crescut care au fost urmărite prospectiv 
(4-5 ani) şi în grupurile în care s-au redus 
principalii factori de risc (tutun, expunerea la 
noxe profesionale, sedentarismul și, secundar, 
obezitatea), incidenţa decelor s-a redus 
semnificativ. Aceste studii demonstrează că 
personalul medical poate juca un rol major în 

emc
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prevenţia primară, participând la difuzarea 
de informaţii asupra importanţei factorilor de 
risc şi deţinând elementul cheie în campania 
de depistare. 

Diagnosticul precoce al acestor patologii 
joacă un rol crucial în programele de sănătate. 
În ceea ce privește bronhopneumopatia 
obstructivă cronică, aceasta ar trebui 
suspectată la toți pacienții fumători sau cu 
expunere profesională la noxe respiratorii 
care prezintă dispnee de efort. BPOC este 
o boală ireversibilă, iar orice exacerbare ce 
necesită internare este amenințătoare de 
viață. De obicei, intervenția terapeutică nu 
reușește să readucă capacitatea respiratorie 
spre valorile normale, ci doar să-i reducă, 
în timp, declinul funcțional respirator; prin 
urmare, depistarea precoce a bolii este foarte 
importantă. 

În ceea ce privește astmul bronșic, acesta 
trebuie suspectat la pacienții tineri care 
prezintă simptome respiratorii precum 
dispnee de efort sau tuse seacă accentuată 
nocturn și care au teren atopic. 

În bolile obstructive (astmul bronșic, 
BPOC) diagnosticul precoce este important, 
cu atât mai mult cu cât evoluția bolii este una 
cronică, cu reducerea volumelor, a debitelor 
pulmonare și, nu în cele din urmă, cu 
alterarea calității vieții pacientului. 

Pe de altă parte, screeningul cancerului 
bronhopulmonar este necesar a fi făcut la 
pacienții cu istoric de fumat sau fumători 
activi și în special la cei diagnosticați deja 
cu BPOC, deoarece acesta este un factor 
trigger de declanșare a neoplasmului 
pulmonar. Dintre măsurile de prevenție a 
bolilor respiratorii, prima care se impune și 
are o importanță deosebită este renunțarea 
la fumat, alături de controale medicale 
periodice. 

Totodată, societatea actuală se confruntă 
cu o creștere alarmantă a obezității în 
rândul populației generale și, consecutiv, 
cu patologiile asociate acesteia. Una dintre 
acestea este sindromul de apnee în somn, 
care trebuie avut în vedere în special 
la pacienții obezi care prezintă sforăit 
zgomotos, oboseală matinală, somnolență 
diurnă excesivă, tulburări de concentrare și 
memorie. Este o patologie tot mai frecvent 
diagnosticată în ultimii ani, prin programele 
de informare massmedia, care au reușit 
să sensibilizeze opinia publică devenind 
veritabile instrumente de prevenție primară. 
Diagnosticul precoce și inițierea terapiei 
cu presiune pozitivă sunt importante, cu 

atât mai mult cu cât sindromul de apnee în 
somn este asociat de cele mai multe ori cu 
sindromul metabolic și multiple patologii 
cardiovasculare, crescând riscul morții subite 
la acești pacienți. 

În general, sănătatea nu este preţuită 
până în momentul în care este afectată şi 
apare o boală. Traversăm o perioadă în 
care ne confruntăm cu creşterea costurilor 
serviciilor medicale şi  creşterea impactului 
bolilor asupra întregii populaţii a ţării. Deşi 
sloganul “este mai ieftin să previi decât să 
tratezi” poate părea demodat, noi credem 
că este mai adevărat decât oricând. Este 
necesar să facem educaţie pentru sănătate 
şi să promovăm sănătatea în România în 
concordanţă cu standardele Uniunii Europene 
şi internaţionale. 

În concluzie, medicul pneumolog are un rol 
deosebit de important în educarea populaţiei 
în vederea prevenirii apariţiei și răspândirii 
unor afecţiuni respiratorii sau necesităţii 
tratamentului precoce al unor afecţiuni deja 
existente. Campaniile de conştientizare cu 
privire la riscurile consumului de tutun s-au 
dovedit eficiente mai ales pentru diagnosticul 
timpuriu şi tratamentul precoce al BPOC, 
cancerului bronhopulmonar și nu numai. Deşi 
au un rol important, programele de educaţie 
pentru sănătate nu sunt suficiente pentru 
prevenirea răspândirii bolilor respiratorii. 
Sunt necesare programele de prevenire şi 
tratare a bolilor pulmonare prin care să poată 
fi diagnosticaţi şi trataţi în special pacienţii 
fără resurse materiale, dar şi asigurarea 
accesibilităţii la tratamente eficiente pe 
piaţa romanească, acestea reprezentând un 
deziderat important în pneumologie. Ceea 
ce este esențial, eforturile în secolul 21 ar 
trebui să se concentreze nu doar pe detectarea 
precoce, ci și pe eradicarea factorilor de risc în 
patologia respiratorie.  
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Scurt istoric
Din 1873, cand Josef Brandt a efectuat 
la Cluj prima nefrectomie din România 
și a doua la nivel mondial, până în 2019, 
când tot la Cluj se efectuează de către 
Prof. Dr. Ioan Coman nefrectomie pe cale 
laparoscopică și apoi utilizând robotul, 
au trecut 146 de ani. Cu toate acestea, 
atunci, ca și acum, la nivel național s-au 
pus cu celeritate în practică cele mai noi 
descoperiri în domeniul urologiei, ceea ce 
a dus la rezultate remarcabile atât în plan 
medical, cât și în plan științific. 

În anul 1959 au început mai multe 
programe de endourologie joasă în 
clinicile de urologie de la nivel național. 
Profesorul Niculescu a fost inițiatorul 
unor tipuri de intervenții chirurgicale 
endourologice în țara noastă, creând 
în anii ’80, la Târgu Mureș, un centru 
de instruire în endourologie joasă, 
un centru de endoscopie înaltă sub 
coordonarea Prof. Boja și centrul SWL 
sub coordonarea doctorului Virgil Oșan.1 
Printre tehnicile efectuate la acea dată se 
numără rezecția transuretrală a prostatei 
și a vezicii urinare, uretrotomia optică 
internă și litotriția vezicală, ureteroscopia 
retrogradă. 

Mai merită remarcat faptul că în anul 
1986 a fost efectuată la Tg. Mureș, de către 
Prof. Dr. Radu Boja, prima nefrolitotomie 
percutanată din țară, iar în 1987 au 
fost efectuate prima endopielotomie și 
respectiv prima endoureterectomie în 
1988.1 

Acum, toate aceste proceduri se 
desfășoară într-un cadru standardizat, 

fiind prevăzute protocoale de diagnostic 
și tratament pentru marea majoritate a 
patologiilor urologice, recunoscute la nivel 
european și fiind prevăzute în Ghidul 
European de Urologie. 

Chirurgia minim invazivă se aplică 
astăzi în peste 70-80% dintre intervențiile 
urologice, fiind aplicată la nivelul 
aparatului inferior pentru patologii foarte 
diverse precum: strictura de uretră, 
traumatismul uretral, tumora uretrală, 
adenomul de prostată, deblocarea 
paliativă în cazul adenocarcinoamelor de 
prostată, scleroza de col vezical, litiaza 
vezicală sau tumora vezicală etc. De 
asemenea, la nivelul aparatului urinar 
superior s-au cunoscut progrese enorme 
ale tehnicii ce permit tratamentul modern 
endoscopic al calculilor indiferent de 
locația lor, al tumorilor uroteliale înalte, 
al stenozelor de joncțiune pieloureterală, 
precum și al refluxului vezico-ureteral. 

Actualități tehnologice 
Urologia modernă se aliniază la 
dezvoltarea tehnologică incredibilă 
din ultimii ani și aduce în prim plan 
chirurgia minim invazivă reprezentată 
de endoscopia urologică, chirurgia 
laparoscopică și chirurgia robotică.2 
Toate aceste proceduri au ca scop 
principal creșterea calității vieții printr-o 
îmbunătățire a eficienței și siguranței 
chirurgicale, prin obținerea unor rezultate 
funcționale superioare și, nu în ultimul 
rând, printr-o recuperare post procedurală 
simplă și rapidă.3 

De asemenea, dispozitivele recent 
introduse, cu rol în diagnosticul bolilor, 
utilizarea de aplicații IT și includerea 
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acestora în prevenția primară ajută 
semnificativ în diagnosticarea precoce a 
multor afecțiuni, care în mod normal ar fi 
fost diagnosticate întru-un stadiu avansat 
de boală.3 

Rinichiul, organ de importanță 
vitală, beneficiază de multe variante 
de tratament modern, atât în patologia 
adultului, cât și a copilului. 

În anumite cazuri în care datele clinice 
și paraclinice nu pot stabili un diagnostic 
cert se impune explorarea endoscopică 
a căii urinare superioare. Complexitatea 
anatomică a bazinetului și calicelor 
limitează utilizarea ureteroscopului semi-
rigid, acesta neputând explora sistemul 
pielo-caliceal în întregime. Utilizarea 
ureteroscoapelor flexibile a făcut posibil 
abordul minim invaziv al căii urinare 
superioare și explorarea sistematică a 
acesteia la orice nivel al său, devenind 
un component foarte util al protocolului 
de investigaţie,4 împreună NBI (narrow 
band imaging) și SPIES (sistemul Storz de 
îmbunătățire a imaginii) (Fig. 1-2).

Cea mai importantă patologie, cu o 
frecvență în creștere continuă și cu un 
puternic impact negativ asupra calității 
vieții, este litiaza renală. Apariția noilor 
modele de ureteroscoape și nefroscoape 
flexibile, destinate exclusiv uzului 
urologic, permit abordul litiazei renale 
într-o manieră cât mai puțin invazivă 
(Fig. 3).5 Conform Ghidului European 
de Urologie 2019, chirurgia endoscopică 
retrogradă reprezintă prima linie de 
tratament pentru calculii ureterali și 
renali cu dimensiuni mai mici de 15 mm.6 
Utilizarea de ureteroscoape cât mai 
miniaturale, cu vârful mai mic de 8 F, pot 
fi folosite pe toată distanța ureterului.7 

Calculii localizați la nivelul sistemului 
pielo-caliceal pot fi abordați minim 
invaziv prin utilizarea ureteroscopului 
digital flexibil și fragmentați cu ajutorul 
laserului (Fig. 4).6

O altă utilizare importantă a 
chirurgiei endoscopice retrograde este 
în tratamentul tumorilor de cale urinară 
superioară. Indicațiile sunt foarte bine 
stabilite, iar în cazuri bine selecționate 
tratamentul conservator poate reprezenta 
o alternativă viabilă (Fig. 5).

Cistoscopia permite vizualizarea directă 
a vezicii urinare și reprezintă, la ora 
actuală, cea mai frecvent utilizată metodă 
endoscopică urologică, fiind o procedură 

diagnostică și terapeutică în același timp. 
De regulă, explorarea endoscopică a 
vezicii urinare examinează concomitent 
și uretra, evaluând astfel întreg tractul 
urinar inferior, procedură care se numește 
uretrocistoscopie. Pentru îmbunătățirea 
rezultatelor au fost introduse unele 
alternative care au îmbunătățit ratele 
de detecție a tumorilor vezicale și au 
permis o rezecție mai sigură a acestor 
leziuni. Acestea sunt cistoscopia în 
fluorescență și cistoscopia în NBI (Narrow 
Band Imaging), un progres important 
în diagnosticul și tratamentul tumorilor 
vezicale non-invazive, tehnici susținute de 
numeroase studii din literatură (Fig. 6-9).8

De asemenea, aceste noi metode de 
diagnostic au un impact remarcabil și 
în perioada de urmărire a leziunilor 
tumorale tratate endoscopic, mai ales 

Fig. 1-2. Papile caliceale hipertrofice, lumină albă (stânga) 
și NBI (dreapta

Fig. 6-7. Formațiune tumorală la cistoscopie în lumină 
albă și în fluorescență

Fig. 3. Aspecte 
intraoperatorii – 
Ureteroscopie semirigidă 
pentru calcul ureteral.

Fig. 4. Litotriție 
laser Ho:YAG prin 
ureteroscopie flexibilă

Fig. 5. Electrorezecţie 
pentru o tumoră 
ureterală prin 
ureteroscopie

Fig. 8-9. Cistoscopie 
și rezecție a tumorilor 
vezicale în NBI
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printr-o bună evaluare a zonelor de 
cicatrice postoperatorie și a posibilelor 
recidive tumorale.9,10 

În ceea ce privește electrorezecția 
endoscopică a prostatei (TUR-P), aceasta 
reprezintă de mult timp “gold standardul” 
de tratament al adenomului de prostată 
sub 80 grame cu indicație de tratament 
chirurgical.11 În permanență sunt studiate 
noi proceduri în vederea obținerii acelei 
variante superioare care prin eficiență, 
siguranță, recuperare postoperatorie 
facilă și rezultate funcționale pe termen 
lung să înlocuiască rezecția standard a 
adenomului de prostată. Multe dintre 
aceste metode de tratament și-au 
demonstrat deja caracteristicile și au 
fost introduse în ghiduri ca variante 
alternative de tratament. Astfel, astăzi 
putem discuta despre rezecția bipolară 
în mediu salin, care pare să reprezinte 
o soluție eficientă și sigură, cu o rată 
scăzută de complicații în comparație cu 
TURP-ul standard și rezultate funcționale 
comparabile cu acesta.12 O îmbunătățire 
adusă rezecției bipolare este vaporizarea 
bipolară cu plasmă utilizând sistemul 
TURis (“transurethral resection in saline”) 
recent introdusă în practica clinică, 
cu rezultate favorabile (Fig. 10-12).13 
Această nouă alternativă terapeutică 
s-a dovedit la fel de eficientă ca TURP, 
prezentând rezultate foarte bune pe 
termen lung și complicații postoperatorii 
imediate minime.14 Utilizarea laserului în 
medicină a reprezentat un pas important. 
Progresele tehnice înregistrate au permis 
să se treacă mai ușor peste costul ridicat 
al aparaturii, astfel că la ora actuală 
în urologie laserul are multe aplicații. 
La nivelul prostatei utilizarea laserului 
a permis enucleerea endoscopică a 
adenomului de prostată, tehnică ce 
imită foarte bine timpii operatori ai 
adenomectomiei transvezicale pentru 
adenoamele de prostată voluminoase, 
care nu puteau fi tratate anterior prin 
chirurgie endoscopică. HoLEP (Holmium 
laser enucleation of prostate) se poate 
folosi acum pentru enucleerea adenomului 
de prostată, tehnică ce se regăsește în 
variantele alternative de tratament pentru 
adenoame voluminoase.15 Costul ridicat al 
laserului a făcut ca cercetarea să meargă 
mai departe și astfel a apărut enucleerea 
bipolară cu plasmă, metodă asemănătoare 
enucleerii laser, doar că în schimbul 

1.  Moţa E, Popa SG, Moţa M et al. Prevalence of chronic kidney disease and its association with cardio-metabolic risk 
factors in the adult Romanian population: the PREDATORR study. Int Urol Nephrol. 2015 Nov;47(11):1831-8.

2.  Blakeman T, Protheroe J, Chew-Graham C, Rogers A, Kennedy A. Understanding the management of early-stage 
chronic kidney disease in primary care: a qualitative study. Br J Gen Pract. 2012 Apr;62(597):e233–242.

3.  Sayin A., Mutluay R., Sindel S.: Quality of life in hemodialysis, peritoneal dialysis, and transplantation patients. 
Transplant Proc. 39:3047-3053,DOI 2007 18089319

4.  Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO clinical practice guideline for the 
evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney Int Suppl. 2013; 3:1-150.

5.  Bartosh SM, Leverson G, Robillard D, et al. Long-term outcomes in pediatric renal transplant recipients who survive into 
adulthood. Transplantation. 2003;76:1195–200
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laserului se folosește ansa bipolară tip 
“button” (Fig. 13). Tehnica și-a demonstrat 
eficiența, siguranța și rezultatele 
postoperatorii în nenumărate articole 
publicate în literatura de specialitate16 și a 
intrat recent ca și recomandare alternativă 
în Ghidul European de Urologie.11

Aceste aspecte au permis o mai 
rapidă recuperare a pacienților, cu o 
scădere semnificativă a mortalității 
și a morbidității cazurilor urologice, 
cu reducerea duratei de spitalizare, a 
timpilor operatori, precum și a duratei de 
recuperare post-operatorie. 

În concluzie, putem afirma că urologia 
modernă românească este în pas cu 
dezvoltarea tehnologică modernă, atât 
din punct de vedere al metodelor de 
diagnostic, cât și în ceea ce privește 
tratamentul minim invaziv.  

Fig. 10. Rezecția bipolară 
a țesutului prostatic

Fig. 11. Vaporizarea bipolară a 
țesutului prostatic

Fig. 12. Vaporizare laser a 
țesutului prostatic

Fig. 13. Enucleere bipolară cu plasmă 
a țesutului prostatic
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TTulburările de personalitate reprezintă 
un domeniu aparte al psihiatriei clinice 
și al psihopatologiei. Structurările 
dizarmonice ale personalității confirmă 
diversitatea antropologică, iar 
particularitățile lor clinico-evolutive 
influențează și condiționează în mod 
variabil atât patologia psihiatrică, cât și 
pe cea non-psihiatrică. 

Caracteristica definitorie a 
tulburărilor personalității este 
deficitul adaptativ în toate rolurile 
vieții și disfuncționalitatea relațiilor 
interpersonale. Astfel, tulburările de 
comportament amprentează precoce 
destinul individual și îl însoțesc în 
permanență. 

Personalitățile patologice reprezintă, 
de asemenea, componenta dominantă 
a terenului pe care apar și evoluează o 
diversitate de episoade și boli psihice și 
somatice. În același cadru, dimensiunile 
structurale ale personalității marchează 
trecerea de la personalitatea normală 
la cele patologice și ulterior la bolile 
Axei I diagnostice. Nivelurile patologice 
ale dimensiunilor personalității sunt 
întotdeauna maladaptative și nu sunt 
conștientizate de individ. Se conturează 
astfel o ego-sintonie paradoxală care 
fundamentează caracterul persistent 
și rezistența la mijloacele educative, la 
sancțiuni și la intervențiile terapeutice 
ale deficitului comportamental - 
adaptativ. 

Diagnosticul tulburărilor 
personalității devine – în contextul 
descris – un demers de o complexitate 
aparte, care trebuie să țină cont de 

dominantele structurale individuale și să 
diferențieze o tulburare de personalitate 
de un deficit adaptativ tranzitoriu. El 
trebuie să scoată în prim-plan elemente 
comune personopatiilor, precum 
deficitul de autocunoaștere și stimă 
de sine, egocentrismul, instabilitatea 
respectiv rigiditatea sau detașarea 
afectivă, capacitatea scăzută de 
autocontrol și caracterul disfuncțional 
al relațiilor cu cei din jur. Este de 
subliniat asocierea frecventă – în peste 
50% din cazuri – cu a doua sau cu mai 
multe tulburări de personalitate și 
în 66% dintre cazuri comorbiditatea 
cu bolile Axei I a căror evoluție este 
întotdeauna modelată sau agravată în 
acest cadru. Aceste asocieri reprezintă 
reperele majore care măsoară gradul 
de severitate al unei tulburări de 
personalitate. 

Diagnosticul tulburărilor de 
personalitate are și o componentă 
culturală importantă confirmată de 
prezența celor Cinci Mari Dimensiuni 
ale modelului Big Five în toate culturile, 
precum și de faptul că nivelul crescut al 
unei dimensiuni precum extroversiunea 
este considerat normal în societățile 
individualiste, și patologic sau anormal 
în societățile colectiviste. De asemenea, 
dintre cele patru dimensiuni latente ale 
personalității descriptibile indiferent de 
mediul cultural – anakasta, nevrotică 
astenică, asocială și antisocială – ultima 
a fost pe larg studiată și s-a dovedit 
racordabilă particularităților structurale 
și dinamice ale societății occidentale 
contemporane. 

O altă componentă de prim rang 
a diagnosticului tulburărilor de 

Importanța diagnosticului 
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personalitate și impactul 
asupra calității vieții
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personalitate este cea morală, și aceasta 
pentru că evaluarea și delimitarea 
nosologică a dizarmoniei Supra Eului 
individual incumbă o ținută morală și o 
responsabilitate aparte care trebuie să 
țină cont de demnitatea ființei umane. 

Astfel descris, diagnosticul 
personalităților patologice este un 
proces etapizat ale cărui componente – 
biografică, clinică, socială, culturală și 
morală se află într-o intercondiționare 
permanentă. 

Există două perspective majore de 
evaluare diagnostică a tulburărilor 
de personalitate. Prima este cea 
categorială sau calitativă, care apelează 
la punerea în evidență a unor atribute 
psiho-comportamentale individuale 
= trăsături, care diferențiază o 
personalitate patologică de una normală 
și, de asemenea, diferitele tipuri de 
personopatii unele de altele. 

Cea de-a doua perspectivă este cea 
dimensională sau cantitativă, care – 
pornind de la dimensiunile structurale 
ale personalității ce integrează 
trăsăturile și de la nivelurile diferite de 
exprimare ale acestora, pledează pentru 
continuumul dintre personalitatea 
normală, cele patologice și bolile Axei 
I și permite o mai mare acuratețe a 
diagnosticului personologic al cazului 
individual. 

Independent de abordarea 
categorială sau dimensională 
a personalităților patologice, 
diagnosticul acestora trebuie să 
integreze atributul precocității 
corespunzător poziției de prim rang 
a dizarmoniei structurale în cadrul 
biografiei maladive individuale. 

Din perspectiva categorială, 
tulburările de personalitate 
de cluster B – TP narcisică, TP 
antisocială, TP borderline și TP 
histrionică – sunt mai dificil de 
diagnosticat în societățile individualiste 
cum este cea occidentală contemporană. 
În schimb, personalitățile patologice 
de cluster A și cele anxioase sunt 
diagnosticate mai greu în societățile 
colectiviste. Explicația rezidă în 
structura și dinamica socială diferită a 
celor două culturi. 

Perspectiva dimensională permite 
într-o măsură mult mai mare înțelegerea 
personalității în raport cu biografia 

personală și cu mediul socio-cultural. 
Astfel, s-a constatat faptul că valorile 
crescute ale nevroticismului, alături 
de valorile scăzute ale agreabilității 
și conștiinciozității caracterizează 
majoritatea tulburărilor de 
personalitate în toate culturile. Pe de 
altă parte, în socio-cultura occidentală 
contemporană, căreia i se adresează 
majoritatea studiilor personologice, 
există o diversitate de atribute care pot 
favoriza dezvoltări dizarmonice ale 
personalității. 

Cele cinci mari dimensiuni – 
nevroticismul, extroversiunea, 
agreabilitatea, conștiinciozitatea 
și deschiderea spre experiență – 
sunt provocate de evenimentele 
și experiențele vieții sociale 
contemporane până la valorile lor 
maladaptative. 

Lumea de azi coalizează 
particularitățile societății de 
hiperconsum și pe cele ale 
postmodernismului. Asfel, 
ultratehnologizarea vieții cotidiene, 
urbanizarea masivă, migrațiile 
populaționale și autoritatea mijloacelor 
mass-media promovează o cultură 
a motivațiilor și mecanismelor 
compensatorii. Sunt ignorate valorile 
clasice și credințele tradiționale sau sunt 
transformate în subiecte comerciale. Se 
cultivă individualismul, pragmatismul, 
afirmarea de sine cu orice preț. “Totul 
este posibil!” și “Faceți loc!” sunt două 
sintagme în vogă. Sunt promovate 
arbitrariul, relativismul, coexistența 
contrariilor și este absolutizată valoarea 
clipei care, trăită hedonic, dă un fals 
sentiment de fericire. Apar și dispar – 
confirmând anarhia valorilor – idoli și 
doctrine trecătoare, credințe sincretice 
și pseudocredințe în forțe supranaturale, 
fiind întreținută o atmosferă socială 
tensionată, anxiogenă, copleșită 
de diversitatea și inautenticitatea 
stimulilor. Se asociază declinul evident 
al valorilor morale astfel încât fiecare 
individ poate fi moral în felul său, 
supraevaluând sau ignorând, conform 
unor judecăți egocentrice, demnitatea, 
responsabilitatea și normele bunului 
simț. 

Conceptul clasic de calitate a vieții 
coalizează starea de bine subiectiv, 
capacitatea de funcționare în rolurile 
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vieții, factorii mediului natural și 
fizic, precum și rețeaua de suport 
social. Calitatea vieții individuale în 
socio-cultura contemporană depinde 
de nivelul de împlinire a nevoilor, 
dorințelor și planurilor de viață 
personale care fundamentează atât 
stima de sine, cât și starea de bine 
subiectiv, cu cele două componente, 
cognitivă și afectivă. Asocierea lor poate 
deschide calea spre sentimentul de 
fericire. 

Calitatea vieții materiale – rezultantă 
a eficienței și creativității personale – 
interferează cu accesul la mijloacele de 
informare și comunicare, precum și cu 
modalitățile de petrecere a timpului 
liber. 

Nivelul de funcționare în rolurile 
vieții este o altă fațetă a calității 
vieții individuale și este dependent 
de trăsăturile personalității, 
de calitatea educației și de 
capacitatea de racordare la valorile 
comunitare în dinamica etapelor și 
a vârstelor vieții. 

În toate ipostazele și rolurile 
existențiale, persoana umană are 
sau își dezvoltă – adeseori în mod 
compensator – capacitatea de a conferi 
semnificații și sens vieții trăite, aceasta 
inclusiv în cazul prezenței unor boli 
psihice sau somatice. În evoluția lor, 
adeseori în etapele defectuale, se poate 
produce o remaniere a semnificațiilor și 
motivațiilor existențiale individuale în 
sens adaptativ. 

Capacitățile de reziliență 
personale pot crea cadrul unui 
nou început, confirmând nivelurile 
semnificativ crescute ale stabilității 
afective, agreabilității, deschiderii 
spre experiență precum și ale 
mobilizării, autoderminării și 
autotranscendenței. Ele pot beneficia 
și de suportul oferit de credință și de 
practicile religioase. 

Refacerea – în contextul descris – a 
imaginii și a stimei de sine și regăsirea 
sensurilor existențiale pot avea loc doar 
în condițiile intervenției unei rețele de 
suport social personale dominate de 
atributul calității. 

Toate reperele descrise ale calității 
vieții – începând cu delimitarea sa 
conceptuală – pot și par să fie pervertite 
de cotidianul socio-cultural. 

Teritoriul personalităților patologice 
este dominat de egocentrism și 
subiectivism, care orientează individul 
spre valorile existențiale corespondente. 
“A fi tu însuți” este departe de “a fi 
împreună cu ceilalți”, trăirea hedonică 
a clipei și accesul – uneori furibund 
îndreptat – spre tot ce este trecător 
reprezintă o sursă sigură de fericire 
inautentică și fragilă. 

În cadrul descris este mereu 
dificilă diferențierea dintre valorile 
normale respectiv patologice 
ale dimensiunilor personalității. 
Astfel, flexibilitatea respectiv 
rigiditatea comportamentală 
pot fi simultan adaptative sau 
maladaptative. Fațetele agreabilității 
sunt mereu dezavantajante în 
ritmurile vieții moderne, iar 
deschiderea spre experiență poate 
împlini rolul profesional sau poate 
asigura derapajul spre un destin 
toxicomanic. 

La interfața dintre normalitatea 
și anormalitatea personologică se 
situează și procesul de autodeterminare 
dominat de legile egoismului și 
relativismului moral în așa fel încât 
binele personal transcede raporturile 
interindividuale. 

Singurele criterii ce pot fi 
considerate viabile într-un demers 
diagnostic personopatic sunt durata 
și gravitatea tulburărilor psiho-
comportamentale, evidențierea lor 
precoce presupunând participarea 
coalizată a grupului familial și social, 
a educatorilor și a rețelei de psihiatrie 
comunitară. 

Conceptul de calitate a vieții trebuie 
însă redefinit în raport cu contextul 
social-istoric, reperele sale de factură 
subiectivă sau obiectivă regăsindu-se 
mereu în universul centrat de 
persoana umană.  
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Endometrioza – între 
evoluția terapeutică 
și practica clinică

EEndometrioza reprezintă o entitate 
clinică și patofiziologică ce este 
caracterizată prin prezența unui țesut 
particular (endometrium-like), care 
seamănă cu glandele endometriale 
funcționale și cu stroma, dar este în 
afara cavității uterine. Boala a fost 
descrisă inițial de Carl von Rokitansky 
în 1860.[1] 

Endometrioza a devenit astăzi 
o afecțiune ginecologică extrem 
de frecventă, care concentrează 
atenția medicilor, a comunităților de 
pacienți, dar și a companiilor implicate 
în terapii sau dispozitive medicale, fiind 
deseori amintită ca boala secolului 
nostru.[2] 

O adevărată boală a teoriilor, 
endometrioza este o afecțiune 
hormonal-dependentă, ale cărei 
localizări sunt destul de variabile, 
de la leziuni minime ale organelor 
pelvine, mergând până la chisturi 
masive endometriozice sau 
implicarea intestinală, vezicală 
sau ureterală concomitentă.[3] Prin 
perspectiva dependenței hormonale 
a endometriozei, aceasta este 
diagnosticată în special la femeile de 
vârstă reproductivă. 

Adenomioza reprezintă o varietate 
particulară de localizare endometrială 
ectopică, practic țesutul endometroid 
fiind localizat la nivelul miometrului.[2-5] 

Incidența și prevalența endometriozei 
sunt destul de greu cuantificabile, având 
în vedere faptul că pacientele cu această 
patologice sunt uneori asimptomatice, 
însă diferite studii recente prezintă o 
variabilitate între 3-10%.[1,6] 

Privind printr-o perspectivă 
cronologică, problematica 

endometriozei la nivel global, incidența 
acesteia era evaluată în urmă cu 30 
de ani la 1,6/1000 de paciente cu 
vârsta între 15-49 de ani.[2,7] Studii mai 
recente însă corelează incidența bolii cu 
infertilitatea asociată, rezultând astfel 
valori ale incidenței de 10 sau chiar 15% 
din populația de vârstă fertilă.[7,8] 

Mai mult decât atât, Giudice LC et al., 
într-unul dintre cele mai prestigioase 
studii în domeniul endometriozei, 
prezintă o incidență de 6-10% în 
populația generală, însă aceasta ajunge 
la 35-50% la pacientele cu dureri 
pelvine, infertilitate sau ambele.[9] 

Unul dintre cele mai dezbătute 
aspecte legate de endometrioză se referă 
la patofiziologia acesteia, existând de 
mai bine de 90 de ani diferite teorii, 
fiecare aducând argumente ce uneori 
devin complementare. 

Astfel, începând cu teoria lui 
Sampson JA încă din 1925, referitoare la 
menstruația retrogradă sau regurgitarea 
transtubară, respectiv transplantul 
tisular, au urmat apoi date cu privire la 
diseminarea limfatică sau hematogenă, 
metaplazia epiteliului celomic, teoria 
inducției, dependența hormonală, 
factori imunologici sau rolul sistemului 
imun. 

Mai recent, epigenetica încearcă 
să aducă argumente cu privire la 
interacțiunea dintre anumite gene 
specifice și factorii de mediu, în apariția 
bolii. Nu în ultimul rând, tuturor acestor 
condiții li se adaugă agregarea familială, 
diferite mutații genetice și polimorfisme, 
defecte anatomice sau toxine din mediul 
înconjurător. 

Referitor la diagnosticul de 
certitudine al endometriozei, este 
unanim recunoscut faptul că standardul 
de aur pentru identificarea localizărilor 
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pelvine este chirurgia laparoscopică sau 
mai rar, în anumite cazuri particulare, 
laparotomia clasică. 

Trebuie însă remarcate progresele 
spectaculoase ale explorărilor 
imagistice, începând cu ultrasonografia 
transvaginală, sonovaginografia cu 
soluţie salină, ecografia transvaginală 
tridimensională, imagistica prin 
rezonanţă magnetică, rectosonografia 
tridimensională, ecografia endorectală, 
enterografia prin rezonanţă magnetică 
sau computer tomografia și colonoscopia 
virtuală asistată computer-tomografic. 

Toate aceste achiziții contribuie 
decisiv, pe de o parte la identificarea 
și stadializarea leziunilor, iar pe de 
altă parte la strategia chirurgicală, 
poate cu o mențiune în plus în cazul 
endometriozei profunde. 

O atenție specială trebuie acordată 
și liniilor de tratament medical 
disponibile pentru endometrioză, 
începând cu contraceptivele orale 
combinate, agenţii progesteronici sau 
antiinflamatoarele nesteroidiene, și 
continuând cu dispozitivul intrauterin 
cu Levonorgestrel, Danazolul, 
agoniştii de GnRH, antagoniştii GnRH, 
modulatorii selectivi ai receptorilor 
pentru progesteron, inhibitorii de 
aromataze, modulatorii selectivi 
ai receptorilor pentru estrogeni, 
melatonina sau alternative ceva mai 
recente, așa cum sunt scleroterapia 
intrachistică, implantul subcutanat 
eliberator de hormoni sau capsule şi 
microsfere subdermice. 

Progrese remarcabile există fără 
îndoială și în chirurgia laparoscopică a 
endometriozei, atât în ceea ce privește 
instrumentarul și tehnicile consacrate 
monopolare sau bipolare, dar și prin 
forme alternative de energie precum 
vaporizarea cu ajutorul tehnologiei 
LASER sau utilizarea plasmei de argon 
ca formă de energie pentru vaporizarea 
leziunilor și pentru realizarea 
hemostazei.[10-13] 

Un alt aspect important legat de 
această patologie este legat de eventuale 
transformări și condiții maligne asociate 
acestei condiții. Endometrioza, deşi 
este o afecţiune benignă, sub influenţa 
genetică, a factorilor inflamatori, 
moleculari sau a stresului oxidativ, 
se poate transforma în endometrioză 

atipică, ulterior putând evolua spre 
malignitate. Cele mai frecvente 
mutaţii spre malignitate conduc la 
transformarea endometriozei în 
adenocarcinoame ovariene epiteliale, 
precum cele cu celule clare și cele 
endometrioide. Există şi alte tipuri de 
transformări maligne întâlnite într-un 
procent mai scăzut, precum tumorile 
sarcomatoase, adenosarcoamele 
mülleriene, carcinosarcoamele etc. 

Prin prisma acestor aspecte, 
progresele în diagnosticul, stadializarea 
și tratamentul personalizat al 
endometriozei sunt evidente, însă 
diferitele controverse cu privire 
la factorii epigenetici implicați în 
patogeneză sau noile perspective 
în terapia medicamentoasă sau 
managementul durerii lasă loc în 
continuare unei viziuni ample pentru 
cercetare.   
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În ultimii ani, vedeta incontestabilă în rândul 
vitaminelor este fără îndoială vitamina D, 
vitamină ale cărei roluri identificate sunt 
mult mai multe în organismul uman față de 
câte se cunoșteau în urmă cu 10 ani. Deși 
este cunoscută ca și vitamină, deoarece ajută 
la formarea oaselor sănătoase prin fixarea 
calciului și a fosforului, aceasta este de 
fapt o vitamină – hormon, deoarece corpul 
uman este capabil să o secrete sub acțiunea 
razelor UV. Cele mai recente studii realizate 
asupra efectului vitaminei D în organism 
au demonstrat în principal o acțiune 
antiinflamatoare a acesteia, dar și un rol 
metabolic, prin scăderea insulinorezistenței 
și evident cu acțiune directă în controlul 
glicemic din cadrul diabetului.26 

Oamenii de știință au mai descoperit 
încă un motiv pentru care este bine să ne 
optimizăm valoarea vitaminei-hormon D în 
organism. Ultimele studii vin să demonstreze 
că este posibil ca aceasta să prevină diverse 
boli cardiovasculare și chiar atacul vascular 
cerebral. 

Cercetătorii au demonstrat relația nocivă 
care există între nivelul scăzut de vitamina D 
în organism și apariția insuficienței cardiace, 
a infarctului miocardic și a hipertensiunii 
arteriale.1-4; 6-10 

Totuși, vitamina D se administrează strict 
în urma deficitului confirmat prin analize 
de sânge, cu adaptarea dozei în funcție de 
deficit. Administrarea de vitamină D se va 
personaliza în funcție de fiecare pacient, 
în funcție de vârstă, greutate corporală, 
expunerea la soare, în funcție de anotimp, 
obiceiuri alimentare și stil de viață. Se va ține 
cont în special de vârstă, deoarece fiecare 
categorie are o anumită doză recomandată, 
după cum urmează: pentru nou-născuți și 
sugari, doza recomandată este între 400-
600 UI; la copiii cu vârste cuprinse între 
1 an și 10 ani se recomandă în principal 
expunerea la soare, cel puțin 15 minute între 
orele 10-15, începând cu luna mai până în 
septembrie, având drept suprafață expusă 

membrele superioare și inferioare. Dacă 
totuși se sesizează un deficit de vitamină D, 
se va administra o doză cuprinsă între 600-
1000 UI, în funcție de deficit și greutatea 
corporală. Atât la adolescenți cât și la adulți, 
dacă în urma expunerii la soare în același 
interval orar de 10-15, începând cu luna mai 
până în septembrie, nu se acoperă deficitul, 
se vor recomanda doze cuprinse între 800-
2000 UI/ zilnic. La seniorii de peste 75 ani, 
datorită malabsorbției care poate exista, 
dar în același timp și datorită alterării 
metabolismului vitaminei D, suplimentarea 
cu vitamină D poate fi între 2000-4000 UI, 
în funcție de greutatea corporală și evident 
de deficit. O atenție deosebită este adresată 
pacienților care prezintă obezitate, atât din 
rândul copiilor, cât și al adulților. La această 
categorie de risc, suplimentarea deficitului 
de vitamină D se va realiza sub controlul 
valorilor din sânge a 25-hidroxi vitamină D, 
astfel încât să se mențină o valoare în sânge 
a acesteia între 30-50 ng/ml. În cazul în 
care verificarea nu este posibilă, din diverse 
motive, administrarea de vitamină D se va 
realiza conform ghidurilor medicale adaptate 
populației în general, cu respectarea dozei 
maxime într-o anumită categorie de vârstă.26 

Nivelul scăzut de vitamină D în organism 
este de asemenea asociat cu numeroși factori 
de risc care pot declanșa afecțiuni precum 
diabetul zaharat, dislipidemia mixtă etc. 
S-a stabilit că suplimentarea vitaminei D 
poate restabili funcția endotelială normală, 
ajută fluxul sangvin și menține elasticitatea 
normală a vaselor de sânge.5;11;12,18 

De asemenea, pe lângă faptul că ajută la 
controlul hipertensiunii arteriale, prevenția 
bolilor cardiovasculare, bolilor neurologice, 
la combaterea rigidității arteriale, joacă 
de asemenea un rol esențial și în afecțiuni 
hepatice, renale, diabet zaharat tip 2, declin 
cognitiv și boli neurodegenerative precum 
boala Alzheimer, Boala Parkinson, scleroza 
multiplă.14

Vitamina D prezintă anumite proprietăți 
care se pare că ajută la reducerea stresului 
oxidativ, reducerea de glication și la 
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reducerea inflamațiilor din organism, ceea 
ce sugerează că poate juca un rol important 
în prevenția reducerii elasticității arteriale, 
indusă prin mecanismele îmbătrânirii.4;11

Studiile realizate pe subiecți umani 
evidențiază că suplimentarea cu vitamina 
D reduce rigiditatea arterială și presiunea 
vasculară, având un efect direct de reducere 
a riscului de boală cardiovasculară și atac 
vascular cerebral.15

În cazul pacienților care sufereau de 
boală renală cronică și deficit de vitamină 
D, suplimentarea cu vitamina D a dus la 
o mai bună dilatare arterială, ceea ce a 
asigurat o circulație vasculară mai bună. De 
asemenea, s-a constatat o scădere a moleculei 
de adeziune de la nivel endotelial, moleculă 
responsabilă de formarea cheagurilor de 
sânge.18,21 

În cazul pacienților care sufereau de 
obezitate, deficitul de vitamină D a arătat 
aceleași modificări precum în restul studiilor. 
Într-un singur studiu, realizat pe subiecți 
umani supraponderali care sufereau și de 
hipertensiune arterială, o doză lunară de 
100000 UI vitamină D3 a produs o reducere 
semnificativă a indicelui care măsoară 
elasticitatea normală arterială.22 

Un studiu similar a evidențiat o reducere 
semnificativă a presiunii vasculare arteriale. 
S-a demonstrat că cu cât este mai mare doza 
de vitamină D, cu atât are să fie mai bun 
răspunsul organismului față de anumite 
afecțiuni.

Se știe că diabetul zaharat este o afecțiune 
cronică care determină o arteriopatie 
obliterantă și se pare că această afecțiune 
este strâns corelată cu deficitul de vitamină 
D.23,24

Un studiu realizat asupra pacienților care 
sufereau de diabet zaharat tip 2 și la care 
a avut loc o suplimentare cu vitamină D, 
în funcție de deficit, a redus semnificativ 
arteriopatia obliterantă.

Rezultate benefice ale suplimentării 
cu vitamină D3 se constată și în cazul 
persoanelor sănătoase. De exemplu, 
suplimentarea cu doza de 2000 UI are 
rezultate impresionante, după cum se 
constată:25

• rigiditatea arterială (arteriopatie 
obliterantă) a scăzut cu 18%;

• presiunea arterială sistolică cu 8,2%;
• presiunea arterială diastolică cu 9,1%.
În concluzie, ultimele studii asupra 

vitaminei D demonstrează că aceasta 
este o vitamină – hormon esențială stării 

de sănătate. Deficitul acesteia în corpul 
uman poate duce la o rigiditate arterială cu 
creșterea riscului de boli cardiovasculare, 
dar suplimentarea deficitului de vitamină D 
poate duce la ameliorarea și chiar regresia 
afecțiunilor, printr-un mecanism de 
restaurare a echilibrului între oxidul 
nitric care relaxează vasele de sânge și 
peroxinitrat, un radical liber care atacă 
vasele de sânge.18  
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Educația pentru sănătate – un deziderat fundamental pentru 
prevenție și diagnostic precoce în bolile respiratorii
1.  Este adevărat despre fumat:

A.  Reprezintă o cauză a bolilor pulmonare 
cronice

B.  Aproximativ 85% dintre cazurile de cancer 
bronhopulmonar se asociază direct cu 
fumatul

C.  Duce la o hipersecreție bronhică și 
creșterea cantității de mucus secretat

D.  Nu acționează asupra altor riscuri pentru 
sănătate

E.  Mortalitățile tutun-dependente sunt 
reprezentate de cancere, AVC, BCI și alte 
boli vasculare și respiratorii.

2.  Factorii de risc pentru bolile 
respiratorii sunt reprezentați de:

A.  Bacilul Koch
B.  Consumul de alcool
C.  Fumatul
D.  Poluarea atmosferică

E.  Carența de vitamina A.

3.  Măsurile de prevenire a tuberculozei 
pulmonare sunt:

A.  Testele cutanate cu intradermoreacția la 
tuberculină

B.  Examinările periodice pulmonare
C.  Vaccinarea antituberculoasă
D.  Tratarea obezității
E.  Corectarea deficitului de vitamine grup B.

Oana Pop

Vitamina D – noi beneficii 
ale hormonului-vitamină
9.  Vitamina D:

A.  Arteriopatia obliterantă din diabetul zaharat este strâns 
corelată cu deficitul de vitamina D

B.  Prezintă proprietăți care se pare că ajută la reducerea 
stresului oxidativ și la reducerea inflamațiilor din organism

C.  La seniorii de peste 75 ani suplimentarea cu vitamină D poate 
fi între 2000-4000 UI, în funcție de greutatea corporală și de 
deficit

D.  Suplimentarea vitaminei D poate restabili funcția 
endotelială normală, ajută fluxul sangvin și menține 
elasticitatea normală a vaselor de sânge

E.  La copiii cu vârste cuprinse între 1 an și 10 ani se recomandă 
doze de vitamina D între 400-600 UI.

Radu Vlădăreanu

Endometrioza – între evoluția terapeutică și practica clinică
4.  Despre endometrioză este adevărat:

A.  este diagnosticată în special la femeile în afara vârstei reproductive
B.  pacientele cu această patologie sunt mereu asimptomatice
C.  standardul de aur pentru identificarea localizărilor pelvine este RMN-

ul abdominal
D.  Caracterizată prin prezența unui țesut endometrium-like, dar localizat 

în afara cavității uterine
E.  Incidența și prevalența endometriozei sunt destul de greu 

cuantificabile.

5.  Endometrioza:
A.  Este o afecțiune hormonal-dependentă
B.  Teoria lui Sampson JA se referă la diseminarea limfatică sau hematogenă
C.  Sub influența genetică, a factorilor inflamatori, moleculari sau a 

stresului oxidativ, se poate transforma în endometrioză atipică
D.  Tratamentul medicamentos include contraceptivele orale combinate, 

agenții progesteronici, antiinflamatoarele nesteroidiene
E.  Standardul de aur pentru identificarea localizărilor pelvine este 

chirurgia laparoscopică.

Aurel Nireștean

Importanța diagnosticului precoce 
al tulburărilor de personalitate și 
impactul asupra calității vieții
10.  Diagnosticul tulburărilor de personalitate:

A.  Este un proces linear ale cărui componente – biografică, clinică, socială, 
culturală și morală sunt independente

B.  Evaluarea diagnostică calitativă a tulburărilor de personalitate apelează la 
punerea în evidență a unor atribute psiho-comportamentale individuale

C.  Tulburările de personalitate de cluster B sunt mai usor de diagnosticat în 
societățile individualiste

D.  Componenta morală este confirmată de prezența celor Cinci Mari Dimensiuni 
ale modelului Big Five în toate culturile

E.  Trebuie să diferențieze o tulburare de personalitate de un deficit adaptativ 
tranzitoriu.
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Diagnosticul precoce și chirurgia minim invazivă  
în urologie, un salt important în creșterea calității vieții
6.  Este adevărat despre litiaza renală:

A.  Patologie cu frecvență în creștere continuă 
și cu un puternic impact negativ asupra 
calității vieții

B.  Noile modele de nefroscoape flexibile 
permit abordul într-o manieră cât mai 
puțin invazivă

C.  Se utilizează ureteroscoape cu vârful mai 
mare de 8 F

D.  Prima linie de tratament pentru calculii 
< 15 mm este chirurgia endoscopică 
retrogradă

E.  Calculii localizați la nivelul sistemului 
pielo-caliceal nu pot fi abordați și 
fragmentați cu ajutorul laserului.

7.  Cistoscopia:
A.  Permite vizualizarea indirectă a vezicii 

urinare
B.  Reprezintă cea mai frecvent utilizată 

metodă endoscopică urologică
C.  Utilizează metode alternative: cistoscopia 

în fluorescență și cistoscopia în Narrow 
Band Imaging

D.  Tehnicile alternative pot doar diagnostica, 
nu și trata tumorile vezicale non-invazive

E.  Permite evaluarea zonelor de cicatrice 
postoperatorie și a posibilelor recidive 
tumorale.

8.  Electrorezecția endoscopică 
a prostatei (TUR-P):

A.  O îmbunătățire adusă rezecției bipolare 
este vaporizarea bipolară cu plasmă 
utilizând sistemul TURis (“transurethral 
resection in saline”)

B.  Reprezintă “gold standardul” de tratament 
al adenomului de prostată > 80 grame cu 
indicație de tratament chirurgical

C.  Rezecția bipolară în mediu salin are o rată 
scăzută de complicații în comparație cu 
TURP-ul standard

D.  Rezecția bipolară în mediu salin are 
rezultate funcționale mai scăzute față de 
TUR-P standard

E.  TURis s-a dovedit la fel de eficientă ca 
TUR-P.
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