
Prof.  Daciana Brănișteanu
Pașii construcției unui
eveniment medical elitist online

MEDICA
ACADEMICA

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din Româniawww.MedicaAcademica.ro
Iulie–August 2020 • An XII • Nr. 109

• CMR: 5 credite EMC/abon. anual (tipărit sau 
electronic) + 18 credite EMCD/10 chestionare 
consecutive

• CFR: 10 credite EFC/abon. anual (tipărit sau 
electronic)

• CMDR: 5 credite EMC/abon. anual (tipărit)
• OBBCSSR: 5 credite EMC/abon. anual (tipărit 

sau electronic)
• OAMGMAMR: 5 credite EMC/abon. anual 

(tipărit)

din anul 2009
ISSN 2067 - 0605

Prof. Dr. Adrian Restian
medicină de familie





P

EDITORIAL

3www.MedicaAcademica.ro Iulie – August 2020

Pandemia de coronavirus ne-a pus față 
în față cu o experiență nouă, pe care nu 
am mai trăit-o de generații, prima după 
ce rețeaua internetului a cuprins întreg 
Pământul astfel încât toți oamenii 
au devenit solidari și aproape unii de 
ceilalți. Un mail ajunge din România 
în Australia în timp real, practic, iar un 
prieten din Noua Zeelandă îmi poate 
arăta în timp real apusul de soare. 

În acest context, pandemia – 
sau și orice alt fenomen – poate 
căpăta dimensiuni planetare în 
zile... Informația circulă astfel 
mai rapid decât focul, vântul 
sau virusul... Am ajuns practic în 
poveste și putem să ne deplasăm 
acum nu numai cu viteza vântului, 
ci aproape cu viteza gândului... 

Ce provocări noi se pun astfel în 
fața omului, în condițiile în care 
informația se răspândește mai iute 
ca focul spulberat de vânt?! Mai ales 
atunci când “vântul” e alimentat de 
fuioare de bani care energizează 
una sau alta dintre direcții, suficient 
de multe ca să nu mai înțelegi, 
practic, de unde bate mai tare?!
Mass-media are în noile condiții o 
responsabilitate deosebită, de care mi 
se pare că e prea puțin conștientă, pe 
de o parte, prea puțin pregătită să-i 
facă față, pe de alta, și mai degrabă 
copleșită, ba chiar depășită, aș putea 
spune... Nu înțelege că nu e suficient 

să trimiți către oameni comunicatele 
autorităților, și că se joacă aici însăși 
credibilitatea ei, ca instituție... 
E adevărat că e și vulnerabilă, și 
fiecare dintre noi când interpretează 
informația ar trebui să înțeleagă și 
să ia în considerare motto-ul pe care 
mie și jurnaliștilor care am trecut 
pe la Reuters ni-l explicau profesorii 
în prima prelegere... Follow the 
money! Urmărește banii! Vezi de 
unde vin și unde se duc banii! 

Vei înțelege până la urmă mai mult, 
și este posibil să facă diferența în 
sănătatea ta, mai întâi psihică și 
apoi și fizică. Lucrurile vor căpăta 
semnificație în context, și absurdul 
va căpăta suficientă coerență ca să 
ne streseze mai puțin... Vei putea 
să te bucuri de Darul Zilei și să-i 
împlinești menirea, dincolo de ce vine 
ca agent patogen pe calea undelor...

Oamenii se protejează, până la 
urmă... aleg să renunțe la mesajele 
toxice primite, se recentrează, se 
repoziționează, se adaptează sau mor... 
Este până la urmă esența vieții, în 
care trebuie să avem încredere, pentru 
că avem miracolul vieții sub ochi, 
uneori ne sare în ochi mai pregnant, 
dar de fapt el există cu un farmec 
discret în fiecare clipă a zilei...  

Delia Budurcă
redactor-șef
delia.budurca@tarus.eu
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Studiu în România: Este puțin probabil ca persoanele 
care au avut COVID-19 să se reinfecteze
Concluziile preliminare ale unui studiu MedLife, 
în parteneriat cu Institutul “Matei Balș” și  Spitalul 
Clinic Colentina, indică faptul că testările pentru 
anticorpii IgM nu au valoare de diagnostic, aceștia 
dezvoltându-se aproape simultan cu anticorpii IgG 
sau fiind absenți în unele cazuri. Astfel, spre de-
osebire de alte infecții, unde apariția anticorpilor 
IgM este timpurie și atestă o infecție acută, testările 
având și capacitate de diagnostic, în cazul COVID-19 
s-a remarcat o apariție mai târzie a acestui tip de 
anticorpi. 
“Serologia IgM nu poate fi folosită pentru diagnos-
ticul infecției acute, deoarece acești anticorpi fie nu 
apar, fie apar odată cu IgG. Anticorpii IgG au apărut 
mai devreme la pacienții de la Matei Balș (fiind 
prezenți la vizita 0, la internare), față de pacienții 
de la Colentina (la vizita 1, 7 zile), diferența fiind 
explicată fie de severitatea bolii (anticorpii au 
apărut mai târziu sau deloc la asimptomatici), fie 
pentru că pacienții internați la Matei Balș au avut o 
evoluție mai îndelungată înaintea internării. Analiza 
detaliată a datelor va confirma una sau cealaltă 
dintre ipoteze”, a spus dr. Cristian Băicuș, medic 
primar medicină internă, Spitalul Clinic Colentina, 
șeful Secţiei Medicală II, profesor universitar UMF 
“Carol Davila”. 

Pacienții asimptomatici dezvoltă 
anticorpi într-o proporție mai mică 
Deși nu s-a realizat analiza în funcție de forma clinică 
(asimptomatic, ușoară, medie, severă), sunt șanse 
ca la pacienții asimptomatici proporția celor care 
dezvoltă anticorpi să fie mai mică, au concluzionat 
cercetătorii. Până în prezent au fost prelevate între 
două și patru probe de la subiecții implicați în stu-
diu, în diferite etape ale evoluției simptomatologiei. 
Astfel, s-a observat că detectarea anticorpilor IgG 

este mai puțin probabilă la pacienții aflați în apropi-
erea momentului debutului simptomelor, în timp ce 
pacienții care prezintă simptomatologie de cel puțin 
14 zile au dezvoltat anticorpi în proporție de 86%. 
“Testările realizate până acum ne-au arătat o 
variație a prezenței anticorpilor în funcție de mo-
mentul testării în raport cu debutul simptomelor. 
Analizând pacienții înrolați atât cu simptomato-
logie ușoară, medie, cât și severă, cu o durată a 
simptomelor cuprinsă între o zi și 73 de zile, am 
remarcat că 22,5% dintre pacienții care au avut 
simptome mai puțin de 7 zile au dezvoltat anti-
corpi IgG, procentul crescând la 69,5% în cazul 
pacienților cu durata simptomatologiei între 7 și 
14 zile și ajungând la 86% pentru pacienții care 
au prezentat simptomatologie de mai mult de 14 
zile. În privința anticorpilor de tip IgM, cel mult 
39% dintre pacienții cu durata simptomatologiei 
între 7 și 14 zile au avut testul pozitiv. Proporția 
rezultatelor IgG (pozitive sau negative) concordante 
a fost cea mai mare pentru chemiluminiscență 
și ELISA. Urmează să analizăm datele colectate 
în funcție de forma clinică de boală”, a adăugat 
conf. dr. Adriana Hristea, investigator principal al 
studiului la Insititutul “Matei Balș”, medic primar 
boli infecțioase, șef secție Adulți 4. 
Sensibilitatea testelor pentru identificarea anticorpilor 
IgG este bună la pacienții cu durata simptomelor 
mai mare de 14 zile. 
Studiul, lansat la începutul lunii mai, urmărește 
evoluția apariției anticorpilor pe o perioadă de 7 
luni, concluziile finale fiind așteptate la sfârșitul 
anului. Până acum, studiul a fost derulat pe un 
eșantion de 148 pacienți confirmați pozitiv prin 
testul RT-PCR, aflați în etape diferite ale testări-
lor, fiind prelevate 294 de probe care fac obiectul 
analizei. (Raluca Băjenaru) 

Limitările testelor de anticorpi Covid-19

Testele de anticorpi pentru Covid-19 au anumite dezavantaje, 
spun oamenii de știință, potrivit scientificamerican.
com. Acestea pot detecta anticorpi ineficienți împotriva 
COVID-19, nu indică dacă infecția este în continuare 
activă și nu pot detecta infecția dacă sunt administrate 
înainte ca anticorpii să se dezvolte. Precizia unui test nou-
dezvoltat este dificil de estimat din cauza lipsei de date. 
Testele de sânge care evaluează anticorpi sunt, totuși, utilizate 
ca un mod de a determina dacă persoanele au fost deja 
infectate cu noul coronavirus. Dar o problemă care ține de 
matematică face ca aceste teste de screening să fie dificil de 

interpretat – chiar și cu un test foarte precis, cu cât sunt mai 
puțini oameni bolnavi de Covid-19 la nivelul unei populații, 
cu atât este mai mare probabilitatea ca rezultatul pozitiv la 
test al unui individ să fie greșit. Dacă este, oamenii ar putea 
crede că au anticorpi și, deci, imunitate, când de fapt nu 
dispun de acestea. În mod normal, la alte afecțiuni, o testare 
pozitivă duce la alte teste care să confirme diagnosticul, 
însă pentru Covid-19 astfel de demersuri ”follow-up” au 
fost rare pentru că resursele de testare sunt limitate sau 
pentru că alte metode de testare sunt prioritizate pentru 
pacienții cei mai bolnavi. (Raluca Băjenaru) 
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Prof. Adrian Restian, medic primar medicină de familie, a scris încă din anii ’90 o carte 
numită PATOLOGIA INFORMAȚIONALĂ, sesizând efectele pe care abundența de 
informație o are asupra omului și sănătății sale. În contextul pandemiei de coronavirus, 
ne confruntăm chiar cu o patologie informațională, cu efecte dramatice asupra psihicului 
uman și, consecutiv, asupra sănătății sale. Mai multe în interviul următor, o privire 
obiectivă și avizată a specialistului asupra sănătății prezentului. 

Este pentru prima oară în istoria omenirii când a 
fost posibilă o comunicare în masă în contextul 
instalării unei crize sanitare la nivel mondial. 
Care considerați că sunt aspectele pozitive și cele 
negative ale comunicării cu impact asupra stării 
de sănătate a populației? 

Mai întâi aș vrea să vă spun că noi trăim, astăzi, 
într-o societate informațională caracterizată 
prin creșterea vertiginoasă a producției de 
informații, precum și a mijloacelor de comu-
nicare în masă. În al doilea rând, aș vrea să vă 
spun că deși este absolut necesară, pentru a ne 
putea păstra sănătatea într-o lume extrem de 
variabilă și de multe ori chiar foarte ostilă, așa 
cum se întâmplă în cazul pandemiei pe care 
o trăim, informația poate fi și ea, în anumite 
cazuri, un factor patogen. În al treilea rând, 
omul are o capacitate destul de limitată de 
recepționare și de a prelucrare a informațiilor 
pe care le primește din mediul extern. În al 
patrulea rând, aș puncta că omul are nevoie 
de anumite informații, pentru a-și putea regla 
comportamentul în funcție de nevoi. 

Ori această pandemie, care a cuprins întreg 
Pământul, este cel mai mediatizat eveniment 
din toate timpurile. Așa încât pe lângă avalanșa 
de informații pe care le primea în mod obișnuit, 
înainte de pandemie, acum s-au adăugat și 
informațiile de obicei negative pe care i le 
oferă media fără încetare, privind situația 
pandemiei. Așa încât pe lângă pro blemele cre-
ate de virus, pot să apară și o serie întreagă de 
tulburări psihice, așa cum ar anxietatea, sin-

droamele obsesive și depresia, care pot agrava 
reacția organismului la acțiunea virusului. 

Această criză sanitară mondială, generată 
de un virus nou, necunoscut, a generat 
controverse și puncte de vedere divergente în 
rândul specialiștilor epidemiologi, virusologi, 
microbiologi și de alte specialități medicale. În 
ce măsură este influențată starea de sănătate 
a populației de comunicarea în masă a acestor 
controverse, a opiniilor și pozițiilor oficiale ale 
unor specialiști? Putem vorbi de lipsa unui 
management în comunicarea aspectelor medicale 
către populație, a informațiilor de ordin științific? 
Evident că starea de sănătate a populației a 
fost influențată în mod negativ de contro-
versele dintre specialiști, care au produs o 
oarecare derută în rândul populației. Noi 
am arătat anterior că în permanență crei-
erul nostru caută să treacă de la prelucrarea 
semnalelor la prelucrarea informațiilor și 
apoi a semnificațiilor, pentru a descoperi în 
cele din urmă adevărul. Iar dacă, neprimind 
informațiile corespunzătoare, creierul nu 
reușește să facă acest lucru, apare o tensi-
une internă care întreține o neîncredere. Iar 
autoritățile se întreabă de ce populația nu 
respectă recomandările oficiale… Pentru că 
nu mai au încredere. 

Credeți că se poate vorbi de o lipsă de comunicare 
sau de o comunicare ineficientă a personalităților 
din domeniul medical? Care credeți că este 
motivul pentru care nu a existat o strategie de 
comunicare unitară la nivel internațional? 
Da. Pentru că medicina este fragmentată în 

leadership
Prof. dr. Adrian Restian, medicină de familie
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diferite specialități și fiecare specialist caută 
să își impună punctul lui de vedere. Nu prea 
există o viziune sistemică în medicină. Așa, 
spre exemplu, în această pandemie epidemio-
logii și infecționiștii nu au colaborat cu ceilalți 
specialiști, așa cum ar fi psihologii, care ar fi 
avut și ei un cuvânt de spus. Așa s-au ales cu 
rezistența populației la recomandările impuse 
cu pompierii și cu poliția, care au băgat frica 
în populație, care nu a înțeles mare lucru. S-a 
ignorat faptul că virusul nu este singura necu-
noscută din această ecuație. Că aparatul imu-
nitar este indisolubil legat de sistemul nervos. 
Că terenul joacă un rol foarte important în me-
dicină, precum și în bolile infecțioase. S-a re-
curs la o abordare imperativă și reducționistă, 
care a nu a reușit să atragă colaborarea sinceră 
a populației. 

Credeți că presiunea informațională generată de 
mass-media, precum și comunicarea excesivă prin 
social-media legat de pandemie s-ar reduce dacă 
s-ar cunoaște și conștientiza efectele negative 
asupra stării de sănătate a populației? 
Evident că dacă nu s-ar propaga atâtea 
informații negative, starea de spirit a oameni-
lor ar fi mult mai bună. Dar așa, foarte mulți 
oameni au început să creadă în tot felul de 
scenarii fanteziste. Este suficient să remarcăm 
protestele din țările civilizate, cum ar fi Franța, 
spre exemplu, în care oamenii s-au săturat 
de atâtea restricții, pe care nu au reușit să le 
înțeleagă. 

Cum considerați că ar putea specialiștii din 
domeniul sănătății să ajute la găsirea unui 

echilibru între nevoia de informație a populației 
pe acest subiect și excesul de informație 
comunicat, care e deseori generat de nevoia de 
audiență, de imagine a emițătorului? 
Eu cred că medicina și mass-media urmăresc 
obiective foarte diferite. La ora actuală firmele 
de medicamente, pe de o parte, și mass-media, 
pe de altă parte, sunt cele care complică foarte 
mult activitatea medicului. Firmele sunt cele 
care direcționează cercetarea și intervin, une-
ori în mod evident, în elaborarea ghidurilor 
și protocoalelor care, deși nu sunt impuse cu 
forța, nu prea pot fi evitate. Iar mass-media 
urmărește audiența, pe care o realizează mai 
ales cu informațiile negative privind sfârșitul 
lumii, pe șosele și în spitale. 

Credeți că vom putea măsura, post pandemie, 
efectele excesului informațional asupra stării 
de sănătate a populației, gradul în care a crescut 
incidența la anumite boli? 
Evident că da. Se știe, spre exemplu, că o serie 
întreagă de tulburări psihice și psihosomatice 
sunt produse de stresul psihic. Dar stresul acela 
este produs de suprasolicitarea informațională. 
Este adevărat că medicina actuală nu prea este 
obișnuită cu noțiunea de informație. Ea s-a 
oprit la nivelul molecular, sau mai bine zis la 
nivelul substanțial al fenomenelor, cu ajutorul 
căruia a obținut niște progrese absolut remar-
cabile, dar nu chiar pe măsura așteptărilor 
noas tre. Pentru că noi nu putem vindeca încă 
bolile cronice, care afectează mai mult de ju-
mătate din omenire. Iar virusul acesta ne-a 
prins total nepregătiți. Noi tot căutăm molecu-
le, dar și virusul acesta acționează de fapt tot 
prin intermediul informației genetice pe care 
o aduce în molecula de ARN. Iar când vom 
descoperi un vaccin, și el va acționa tot prin 
intermediul informației moleculare, cuprinsă 
în anticorpii respectivi, care vor trebui să recu-
noască și să anihileze virusul respectiv. 

Eu am scris încă din 1997 o carte de Pato-
logie Informațională. Dar până când să intre 
noțiunea de patologie informațională în men-
talul colectiv mai o cale foarte lungă. Deocam-
dată, eu aș fi foarte mulțumit cu acceptatea 
faptului că și informația poate fi un factor pa-
togen. Iar atunci când se va recunoaște faptul 
că informația reprezintă de fapt parametrul 
ascuns al patologiei umane, progresul va fi re-
marcabil. Pentru că, așa cum am arătat într-un 
articol publicat în Procedings of Romanian Aca-
demy, informația cuantică reprezintă, de fapt, 
ultima frontieră a medicinei contemporane. 
Pentru că dincolo de ea nu mai există decât su-
fletul pe care ni l-a dat Dumnezeu.  
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C
De nouă ani, Capitala Moldovei este gazda unui eveniment medical elitist, Primăvara 
Dermatologică Ieșeană, o manifestare știinţifică naţională cu participare internaţională, care 
reunește specialiști de renume, medici, farmaciști, asistenți medicali și de farmacie și studenţi. 
Iniţiativa evenimentului aparţine Prof. dr. Daciana Brănișteanu, UMF “Grigore T. Popa” Iași, 
și este organizată de Asociaţia Dermatologilor din Moldova (ADEM), sub egida UMF Iași, a 
Colegiului Medicilor și a Colegiului Farmaciștilor din Iași. 

Cum a apărut Primăvara Dermatologică ieșeană?
A început în urmă cu nouă ani, dintr-o nevoie 
concretă. Erau câţiva ani de când medicina se 
orientase către ultraspecializare pe arii din ce în 
ce mai înguste – dermatopediatria, dermatoon-
cologia, dermatochirurgia etc. Mai mult, existau 
manifestări de hiperhidroză, congrese de mela-
nom malign... Cu toate beneficiile, devenea din 
ce în ce mai acută nevoia de abordare per an-
samblu a bolnavului, precum și de integrare a 
informaţiei despre o boală între specialităţi. Am 
identificat-o datorită numeroaselor examene in-
terclinice pe care le avea de suportat un bolnav 
la recomandarea medicului curant. 

Care este elementul de noutate al ediției 2020? 
A noua ediție a PDI a fost primul eveniment me-
dical de o asemenea amploare la noi, conferință 
națională cu participare internațională la care 
am avut un număr record de înscrieri pe site, 
peste 2.500. Un record pentru România, care nu 
avea un istoric sau o experiență în organizarea 
evenimentelor medicale în spațiul virtual. 

Am fost obligați să facem acest lucru pentru 
că pandemia ne-a întors viața complet pe dos. 

Lumea medicală nu este neapărat una intens 
tehnologizată, cel puțin nu a fost până acum. A 
existat mereu un segment avangardist, care a 
publicat, a comunicat foarte mult și foarte bine 
în online, dar nu putem spune că a fost un fe-
nomen de masă, nu a ajuns până la practician, 
până la medicul care s-a văzut dintr-o dată în 
imposibilitatea de a mai face o consultație fizică 

din cauza distanțării nu sociale, ci fizice. 
La momentul respectiv – 14 martie 2020 

– problema cu PDI 2020 mi se părea infimă în 
comparație cu amenințările din jur. Îmi amin-
tesc că am vorbit despre infecția cu Covid 19 
până când gura îmi devenea iască, iar buzele mi 
se uscau și totul în ideea că îmi doream ca toți cei 
din jur să înțeleagă magnitudinea unei proble-
me cu care generațiile noastre nu s-au mai con-
fruntat. A existat o tendință de bagatelizare, de 
minimalizare a gravității bolii și a consecințelor 
infecției cu SARS Cov 2. Îmi amintesc că la te-
levizor s-au auzit voci considerate deosebit de 
importante în medicina românească, spunând 
că purtarea măștii era o eroare, un gest exagerat 
și ca această infecție nu este mai gravă decât o 
răceală obișnuită. Am fost extrem de vehementă 
în protestele mele și cred că am avut o conduită 
corectă. Statul a avut un moment de neputință 
majoră, de mobilizare în achiziția echipamente-
lor de protecție care să apere nu doar viața medi-
cală, ci și pe cea personală. În primele momente, 
a pălit suferința unui eveniment științific nefi-
nalizat, viața având mereu prioritate. 

Primul pas a fost să anunț decalarea eveni-
mentului. Singura schimbare majoră a fost mu-
tarea în online, singura soluție viabilă pentru a 
acoperi o astfel de participare la un eveniment 
major. În primăvară erau înscriși peste 1.000 de 
participanți și mulți dintre ei, peste 400, erau 
studenți. Soluția ar fi fost să renunț la participa-
rea studenților, lucru pe care nu l-am agreat. PDI 
s-a constituit ca o școală medicală și pentru ei, 
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iar renunțarea la studenți ar fi fost o amputare 
fantastică obiectivului principal al acestui eveni-
ment, care este crearea unei noi școli de derma-
tologie în România. 

Am avut avantajul muncii în online, pentru 
că în al doilea semestru cursurile cu studenții și 
stagiile de practică s-au derulat în fața ecranelor. 
Am avut timp să experimentăm, să învățăm, 
ne-am tatonat propriile limite în fața calculatoa-
relor, am avut ocazia să urmărim îndeaproape și 
care sunt reacțiile celor cu care am intrat în dia-
log. Absența contactului fizic cu auditoriul trebu-
ie să fie suplinită de un alt gen de mesaj. În online 
este important să fie mai puternic, mai precis. 

Cum s-a derulat, concret, această ediție a PDI? 
Participanții au primit date de logare pe platfor-
mă, unde au intrat într-o lume virtuală a unui 
joc 3D. 

Avantajul enorm al mediului online este faptul 
că fiecare participant are propriul său canal de co-
municare cu restul participanților, cu organizato-
rii și cu industria farmaceutică. Un alt avantaj al 
mediului online este că toate conferințele și sim-
pozioanele vor fi stocate pe platforma evenimen-
tului, timp de o lună. Participanții au posibilitatea 
revederii sau conectării la PDI oricând vor dori. 

Ce ne puteți spune despre cei peste 85 de lectori 
naționali și internaționali? 
Au fost și lectori foarte curajoși care au acceptat 
imediat, dar și persoane mai reticente, și aici 
mă refer la unii seniori. Ne-am bucurat să avem 

alături lectori care, fiind la distanță mare de 
Iași, nu ar fi reușit să ajungă fizic. Ca o parante-
ză, dintre cei peste o mie de participanți înscriși 
până la momentul apariției pandemiei, doar 
unul singur s-a retras când a aflat că nu va avea 
avea loc conform planurilor inițiale. În rest, s-a 
dublat numărul participanților în online. 

Trebuie spus că participarea la un eveniment 
online atât de complex cum este PDI nu este 
deloc ușoară, sunt zeci de ore de prelegeri și 
cursuri de urmărit și atunci vom prefera varian-
ta participării fizice, când va fi posibil. 

Ați amintit, la un moment dat, de motivația care ne 
duce mai departe. Care să fie în cazul Dvs? 
Tot ceea ce înseamnă viață profesională am 
construit cărămidă cu cărămidă și nu a fost 
ușor, nimic nu mi-a venit pe tavă. Fiind copil 
de cadre didactice am avut mereu sentimen-
tul responsabilității față de materia cenușie 
încredințată de Cel de Sus și care trebuie folosită 
la justa ei valoare. Pe mine nu m-a obligat nimeni 
să mă fac medic, a fost dorința mea. Construind 
greu un lucru trebuie să-ți alimentezi curajul și 
dorința de a merge mai departe, pentru că fie-
care etapă a presupus sacrificii fantastice atât în 
viața personală, cât și în viața profesională. 

Am avut șansa, pe care puțini au avut-o, în 
anii 1996-1997, de a beneficia de o supraspecia-
lizare AFSA într-unul dintre cele mari mari cen-
tre de dermatologie, la Lyon. A fost și un moment 
de răscruce, pentru că mi s-a propus să rămân 
și să lucrez într-o clinică universitară din Lyon, 
alături de soțul meu. Eram acolo și cu primul 
meu copil. Pare o ofertă de nerefuzat inclusiv 
în zilele noastre, darămite acum aproape 30 de 
ani, când noi nu aveam mai nimic în România. 
Poate nu întâmplător faptul că părinții mei sunt 
profesori de istorie și mereu vorbeau despre da-
toria pe care o are fiecare om de a face un lucru 
constructiv pentru țară m-a determinat să revin. 
Îmi amintesc că i-am trimis mamei o scrisoare, 
pe care a păstrat-o, de un patriotism impresio-
nant la acea vreme, pentru un tânăr în primii 
ani după Revoluție. Pentru mine cuvintele mari 
nu arată ca un balon de săpun, fără consistență, 
ci le aliniez în viața mea de zi cu zi. 

Am făcut această paranteză ca să arăt că 
toate aceste lucruri au însemnat cărămizi în 
construcția mea ca și viitor cadru didactic și me-
dic, pietre de încercare. Atunci când construiești 
temeinic, pas cu pas, fără să existe goluri interi-
oare, ai o bază solidă și îți permiți să te lansezi 
în salturi mari. Din afară pot părea ca o arunca-
re în gol, dar eu știam că nu sunt singură. Este 
cineva acolo Sus care te veghează și ai mereu 
alături oameni care te ajută, gândesc ca tine. 
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Ce mă motivează? Această ediție online a fost o 
reușită și dacă din nou PDI va putea constitui un 
model, un exemplu pentru celelalte evenimen-
te științifice, de a demonstra că se poate chiar și 
într-o astfel de situație imprevizibilă cum a fost 
anul 2020 pentru lumea medicală, cu toții vom 
fi recunoscători că am adus un plus de valoare 
școlii naționale de dermatologie. 

Cum ați trăit începuturile pandemiei? 
Agonie și extaz, nu am o altfel de expresie. La 
început, am fost acuzați noi, cei din lumea me-
dicală, de lașitate, de minciună, de către aceiași 
care ulterior ne-au spus că suntem eroi. Aceas-
tă atitudine duală încă mai persistă pe alocuri. 
Această emoție extrem de puternică a fost gene-
rată, pe de o parte, de frustrarea de a nu fi greșit 
înțeleși, de neputința de a schimba niște lucruri 
concrete, care nu depindeau de fiecare medic 
în parte. Ulterior, când am devenit peste noapte 
eroi, am dus povara acestei admirații pentru că, 
de ce să nu recunoaștem, noi nu am ales profesia 
de medic ca să fim eroi, ci ca să slujim sănătatea 
semenilor noștri. Acest statut de eroi a împovărat 
foarte mult lumea medicală. Dincolo de aceste 
aspecte legate de activitatea noastră practică, 
nu ne-a întrebat nimeni dacă știm să consultăm 
în online, dar nevoia de a nu se pierde bolnavi, 
de a nu dărâma planurile terapeutice construite 
cu pacienții ne-a mobilizat. M-a impresionat și 
umanitatea unora dintre ei. Nu voi uita niciodată 
reacția unei paciente cu lupus eritematos siste-
mic care, când a aflat că eu am rămas fără măști 
și mănuși, a făcut un pachețel și mi le-a adus. 

Mă întreb cum este omul Daciana Brănișteanu din 
spatele acestor trăiri. 
Eu sunt un om foarte credincios. Am plecat de la 
un ateu, iar acum sunt un creștin convins, chiar 
dacă nu sunt neapărat nedezlipită din biserici. 
Pentru mine, existența umană se reduce la a 
împlini planul lui Dumnezeu în viața fiecăruia. 
Eu am decis ca în această viață să lupt de partea 
binelui, sub orice formă s-ar prezenta. Sunt într-o 
poziție privilegiată, cu o familie frumoasă, cu o 
profesie pe care o iubesc. Nu pot spune că este 
ușoară, ar însemna să mint. Vreau să păstrez di-
mensiunile realității din toate punctele de vedere 
și pot spune, ca și cadru didactic, dar și ca medic, 
că satisfacțiile sunt pe măsura dificultății acestor 
profesii. 

Ați simțit mâna lui Dumnezeu vreodată? 
După ce am devenit un creștin convins mi-am 
dat seama că mâna lui Dumnezeu a fost de la 
început deasupra mea. El a vegheat știind că 
în mine este foarte multă încăpățânare, iar eu, 

când m-am revoltat de una singură împotri-
va lumii, am ajuns să-mi clatin multe planuri 
ale vieții. Dumnezeu m-a ajutat să renasc pre-
cum pasărea Phoenix din cenușă, dar s-a năs-
cut un alt om, care și-a deschis altfel ochii spre 
lume, care a avut un alt înțeles asupra vieții și 
semnificației ei. Nu pot vorbi numai la trecut, 
pentru că eu consider că procesul acesta de 
șlefuire în a înțelege adâncimea vieții și mistere-
le ei nu se termină niciodată. 

Fiecare are un rol foarte bine definit într-o 
construcție universală în echilibru. Când unul 
dintre noi nu-și împlinește misiunea, dezechili-
brăm armonia Universului. 

NU NE PUTEM PERMITE 
SĂ VORBIM LA TRECUT 
DESPRE COVID 19
Pandemia a reprezentat o provocare și la nivel 
personal…
În perioada de început a pandemiei fiica mea, 
studentă la Medicină în anul V la Iași, a plecat 
în Franța, printr-o bursă Erasmus. Pandemia 
a prins-o în Nancy, în epicentrul infecției Co-
vid din Franța. Am trăit experiența familiilor 
care au membri plecați în diaspora și care sunt 
prinși în spații care pot deveni nesigure. Știu ce 
înseamnă să-ți dorești să-ți vină acasă copilul și 
să-i spui, dacă ești un om rațional, să rămână 
acolo unde este, să respecte normele impuse. 
Am trăit emoțiile unei mame, dublate de cele ale 
unui medic, al cărui copil a fost contact cu medic 
Covid 19 pozitiv și simptomatic. Știu ce înseam-
nă să aștepți zile în șir ca să afli dacă s-au insta-
lat simptomele infecției pentru că, la vremea 
respectivă, Franța nu testa contacții. Spitalele 
erau pline, medicii erau debordați de cazuri. În 
Franța, lucrurile au fost mult mai grave ca la noi, 
iar eu priveam ca printr-un ecran imens cum 
se derulau, fără să pot face nimic. Când mi-am 
sunat fiica și i-am spus că ar fi bine să își facă 
unele rezerve de mănuși, măști, alimente, mi-a 
reproșat că sunt exagerată, că denaturez faptele, 
că îi induc o stare de panică. Am înțeles că a fost 
refuzul omului care considera că trăiește într-o 
țară mai civilizată, unde informațiile sunt mai 
curate și mai apropiate de realitate.

Nu s-a terminat perioada de încercare, nu ne 
putem permite să vorbim la trecut despre ea. 
Încă se impune o atitudine rațională, de respon-
sabilitate civică față de cei de lângă noi. Dacă 
știi că provii dintr-un mediu unde infecția este 
la cote foarte mari, încearcă să fii prudent, să-ți 
reprimi niște nevoi egoiste în favoarea binelui 
celui de lângă tine. Iar aproapele, așa cum s-a 
văzut din partea noastră medicală, a fost chiar 
familia.  
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Ediția 2020 a avut 
drept co-președinți 
pe Prof. dr. Daciana 
Brănișteanu, Prof. 
dr. Simona Roxana 
Georgescu (UMF 
“Carol Davila”). 
Președinţi de 
onoare sunt nume 
consacrate ale lumii 
medicale – Prof. 
Andrew Nicolaides, 
Prof. Torello Lotti 
(Italia), Dr. Niazi 
Khursow (SUA), Prof. 
Călin Giurcăneanu 
(Președintele SRD) 
și Prof. Lăcrămioara 
Şerban (UMF “Gr. T. 
Popa” Iași).
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Chirurgie bariatrică în 
perioada unei duble pandemii 
– COVID-19 și obezitatea

Chirurgia bariatrică ameliorează diabetul zaharat, 
hipertensiunea arterială, sindromul metabolic, 
apneea în somn și îmbunătățește calitatea vieții 
Obezitatea este o boală, cuprinsă în Clasificarea 
Internațională a Maladiilor de către OMS. De 
foarte mult timp se încearcă diferite modalități 
de acțiune, în primul rând terapiile conservatoa-
re – regim alimentar, activitate fizică constantă. 
Totuși, acestea produc rezultate modeste, pentru o 
scurtă perioadă, astfel că de peste 70 de ani a apă-
rut o nouă soluție, chirurgia bariatrică. 

Inițial a fost limitată doar la cazurile foarte 
avansate, pentru că era foarte agresivă, prin chi-
rurgie deschisă și cu complicații, inclusiv cu afec-
tarea condiției vitale (mortalitate). În ultimii 20 de 
ani, a evoluat către chirurgia laparoscopică, dar și 
prin identificarea unor procedee metabolice mai 
eficiente și fără complicații semnificative. Astfel, 
printr-o metodă chirurgicală se poate controla nu 
doar excesul ponderal, dar și ameliora sau chiar 
remite afecțiuni vechi precum hipertensiunea ar-
terială, problemele respiratorii sau endocrine. 

Chirurgia bariatrică, intervenție personalizată 
Pentru fiecare pacient cu boli metabolice exis-
tă indicații specifice, mai multe variante de 
intervenție pe care le cunoaștem și a căror eficiență 
ne este foarte clară. Nu există o aplicabilitate uni-
versală a unui procedeu de chirurgie metabolică, 
astfel că potrivirea între specificul pacientului și 
eficiența fiecărui procedeu se realizează în urma 
investigațiilor. Există cel puțin 10 specialități din 
perspectiva cărora privim un pacient candidat 

pentru chirurgie metabolică: respirator, cardiovas-
cular, endocrinologic, anestezic, gastro-enterolo-
gic, neurologic, neuropsihiatric, renal, locomotor 
și chirurgical. Identificăm astfel tipul de procedeu 
chirurgical de care are nevoie fiecare pacient: 
poate fi gastric sleeve, gastric by pass, diversie bi-
lio-pancreatică, plicatură gastrică sau inel gastric. 
În urma unui protocol care durează o zi, știm dacă 
e nevoie de efectuarea altor tratamente înaintea 
intervenției și ce tip de operație este potrivit. 

Diabetul zaharat, ameliorare spectaculoasă 
După chirurgia bariatrică și metabolică, diabetul 
zaharat devine controlabil de către organismul 
aflat în suferință de ani de zile. Fără medicație, în 
numai câteva zile de la intervenție, chiar înainte 
ca pacientul să scadă în greutate, diabetul zaharat 
de tip 2 devine controlabil, ca urmare a modifică-
rilor pe care procedeele actuale de chirurgie meta-
bolică le adresează diferitelor organe, interferând 
cu circuitele neuroendocrine, neuro-enterale res-
ponsabile de senzațiile de foame și sațietate, de 
controlul glicemiei, de controlul funcțiilor tubului 
digestiv în ansamblu și al glandelor sale anexe. 

10.000 de pacienți metabolici operați
Centrele de excelență acumulează o experiență 
benefică, cum este și cazul Centrului de Excelență 
în care activez, unde avem o experiență im-
presionantă cu peste 10 000 de pacienți me-
tabolici operați, cu o rată extrem de scăzută a 
complicațiilor asociate de 0,1-0,2%, asemănătoa-
re unei colecistectomii. 

În perioada pandemiei, în Centrul de Excelență în Chirurgie Metabolică și Bariatrică din Ponderas 
Academic Hospital activitatea echipelor multidisciplinare s-a îndreptat către înțelegerea 
mecanismelor prin care obezitatea și afecțiunile asociate au dus la creșterea vulnerabilității 
persoanelor afectate de obezitate în fața infecției și complicațiilor bolii COVID-19, precum și 
către aplicarea măsurilor care să asigure protecția pacienților și a personalului, dar și siguranța 
actului medical. Prof. Cătălin Copăescu, medic primar chirurgie generală, doctor în științe 
medicale, director al Centrului de Excelență în Chirurgia Metabolică și Bariatrică, consideră că 
ne aflăm la intersecția a două pandemii: obezitatea și boala COVID-19, o afecțiune nouă, care 
se răspândește rapid pe un teren propice – o populație sensibilă. În acest context, chirurgia 
bariatrică poate preveni și controla bolile asociate obezității și complicațiile acestora.
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Ne permitem astăzi nu doar să operăm pacienți 
care nu-și mai pot părăsi domiciliul, așa cum se 
întâmpla acum 15-20 de ani, ci să tratăm chirurgi-
cal și persoanele supraponderale care nu au găsit 
soluția în terapiile conservatoare. Paradigma s-a 
schimbat și putem discuta de prevenție: putem 
opera mult mai devreme, când DZ tip 2 e incipient. 
Nu înseamnă că operăm pacienți cu câteva kilo-
grame în plus, ci cu un exces ponderal care nu mai 
poate fi controlat prin metode alternative. 

Este preferabil ca pacienții bariatrici să fie tratați 
în centre cu multă experiență, centre de excelență 
certificate internațional, în care să se poată evalua, 
exhaustiv, prin investigații aplicate conform proto-
coalelor, orice consecință a obezității, a diabetului 
zaharat, a modificărilor cardiovasculare, respira-
torii, endocrine, dar și prezența altor patologii care 
ar putea însoți suferința metabolică. Descoperim 
deseori și alte patologii, precum tumori, care tre-
buie tratate înainte sau odată cu intervenția bari-
atrică. 

Obezitatea crește riscul de complicații asociate 
noului coronavirus 
În contextul acestei pandemii, componenta respi-
ratorie îi face pe pacienții cu obezitate să fie în mod 
particular vulnerabili în fața unei infecții virale 
sau bacteriene. În context pandemic, un plămân 
deja afectat, mai sensibil, mai puțin ventilat – pen-
tru că obezitatea limitează excursiile respiratorii 
– va avea un deficit de răspuns imun care îl face 
vulnerabil pe pacient, nu neapărat pentru că se 
infectează mai ușor, ci pentru că poate dezvolta 
forme grave de boală. 

Acestor probleme respiratorii de fond, identifi-
cate la majoritatea pacienților cu exces ponderal, 
ușor de explicat prin restricție și modificări al-
veolare, li se adaugă deficitul imun, cu provoca-
rea unei reacții inadecvate în situația infectării, 
printr-un răspuns inflamator care accelerează pro-
cesele determinate de prezența unui virus. Acestor 
probleme li se adaugă și un sindrom procoagulant, 
care face ca în vasele sangvine ale pacienților 
cu obezitate formarea de trombi să se realizeze 
mult mai facil. Dezavantajele date de disfuncția 
respiratorie, de disfuncția de răspuns imun și de 
disfuncția de hiper-coagulare reprezintă în fapt 
numitorul comun pentru evoluția nefavorabilă a 
pacienților cu obezitate în cadrul pandemiei. 

Acum zece ani gripa porcină a afectat milioane 
de oameni, iar ulterior s-a demonstrat că factorul 
esențial responsabil de morbiditate și mortalitate 
a fost obezitatea. În această pandemie, majorita-
tea celor din secțiile de terapie intensivă cu forme 
critice de boală suferea de obezitate, dislipidemie, 
diabet. Acestea au fost cele mai frecvente patologii 
asociate COVID-19, când vulnerabilitatea specifică 

a făcut ca acești pacienți să nu poată depăși mo-
mentul ventilării mecanice și au decedat. 

Deși vorbim de un exces de greutate al 
pacienților cu obezitate, în fapt nutriția lor este 
viciată. Nivelul lor nutrițional (vitamine, mine-
rale) este inadecvat, cu deficite, ceea ce face ca 
la momentul expunerii organismului la un stres 
aceștia să nu reușească să-i facă față. În urma 
intervențiilor bariatrice, toate aceste disfuncții se 
ameliorează, dispare sarcina excesivă pe care o au 
organele și totul se normalizează. 

Problema este că în pandemie nu mai e timp 
pentru a aștepta normalizarea funcțiilor orga-
nismului. De aceea, le recomand celor afectați de 
obezitate să se gândească că sunt mai sensibili, să 
încerce să-și controleze greutatea din timp și să nu 
piardă din vedere că astăzi există o chirurgie efi-
cientă, minim invazivă, care se poate face laparo-
scopic sau robotic, cu o eficiență fără concurență. 

În această perioadă am asistat la o întâlnire 
între două pandemii – una binecunoscută, obe-
zitatea, care afectează deja 700 de milioane de 
oameni în întreaga lume, și una care a ajuns la 12 
milioane de persoane, necunoscută până acum, 
Covid-19, care se răspândește ușor, produce efec-
te rapid și care a găsit o populație țintă sensibilă, 
persoanele care sufereau de boli metabolice și obe-
zitate. 

Eficiența chirurgiei metabolice în obezitate
Excesul ponderal se diminuează în medie cu 80% 
în primul an de la intervenție, superior oricărui 
alt rezultat oferit de metodele conservatoare, 
prin care se pierde, în medie, doar 5% din excesul 
ponderal. Urmează 3-4-5 ani în care se menține 
“resetarea” pe care o face chirurgia – pacienții nu 
au senzația de foame și se satură repede. Ulterior, 
organismul declanșează procese adaptative care 
pot conduce la creșterea volumului de alimente 



14 www.MedicaAcademica.ro Iulie – August 2020

leadership

ingerate și la reapariția senzației de foame. Ast-
fel, e posibil ca pacienții să adauge kilograme la 
greutatea atinsă la un an de la intervenție. Din 
experiența Centrului nostru, discutăm de un 
recâștig ponderal la 15-20% dintre pacienții noștri 
la 5 ani de la intervenție. Pacientul știe că este o 
condiție care trebuie controlată și că trebuie să 
se cântărească odată pe săptămână. În majo-
ritatea situațiilor operația asigură rezoluția co-
morbidităților și prelungește viața.

Noul coronavirus nu va dispărea curând. Pacienții 
cu obezitate pot lua în considerare chirurgia 
bariatrică drept soluție terapeutică.
Pandemia tinde să se diminueze, dar este încă pre-
zentă și este posibil ca noul coronavirus să existe 
un număr de ani, poate cu exacerbare la toamnă 
sau primăvară, motiv pentru care riscul de infec-
tare, cu dezvoltarea unor forme mai mult sau mai 
puțin grave, încă există. 

În acest context, toate unitățile medicale și-au 
organizat circuite, filtre, protocoale, astfel încât 
pacienții să nu fie afectați. 

Consider că persoanele afectate de obezitate 
este bine să ia în calcul intervenția bariatrică, dar 
să se gândească și unde o vor realiza – trebuie alea-
să o unitate unde nu se tratează pacienți COVID-19. 

Măsuri de siguranță extraordinare în centrele de 
excelență în chirurgia bariatrică 
În cazul Ponderas Academic Hospital, întreaga 
instituție e non-COVID. 

Nu cunoaștem încă tot în legătură cu această 
nouă boală, dar din punct de vedere epidemiolo-
gic știm suficient pentru a o controla, realizând 
circuite separate.

Spitalele fac eforturi instituționale intense și im-
portante – se derulează continuu instruirea tutu-
ror colegilor pentru corecta utilizare a materialelor 
de protecție, verificarea stării de sănătate a celor 
care oferă servicii medicale, și pe de altă parte uti-
lizarea unor echipamente adecvate, preferabil de 
unică folosință, pentru a împiedica transmiterea 
virală. De asemenea, trebuie verificați și pacienții, 
pentru a nu fi purtători ai bolii COVID-19. Cu o 
stare clinică bună, însă cu infecție subclinică cu 
virusul SARS-CoV2, pe fondul agresiunii aneste-
zico-chirurgicale, boala poate deveni manifestă și 
formele de evoluție pot fi foarte grave, inclusiv cu 
amenințarea vieții pacientului. 

Uneori, pacienții se tem de testare, dar e spre 
binele lor, pentru că orice manevră terapeutică 
poate declanșa exacerbarea bolii virale. Există și 
probabilitatea ca, aflați într-o unitate spitalicească, 
să reprezinte sursa de răspândire a acestei boli, cu 
potențial de contagiozitate fără precedent în ulti-
mele decade. 

Pacienții nu trebuie să amâne intervenția bari-
atrică, ci să o facă într-un loc sigur, unde se aplică 
protocoale și recomandări pe care o echipă mul-
tidisciplinară antrenată le utilizează curent. Un 
centru de excelență nu înseamnă doar un chirurg 
cu o sală de operații; discutăm, mai ales la Centrul 
de Excelență în Chirurgie Metabolică și Bariatrică 
din Ponderas Academic Hospital, de o listă lungă 
de chirurgi cu experiență, de excelență în chirur-
gia bariatrică și metabolică, de zeci de specialiști 
implicați în evaluarea pacienților înainte și după 
intervenția chirurgicală. 

Consider că este un moment bun pentru 
pacienții care au nevoie de chirurgia metabolică. 
Dacă în perioada acută a pandemiei am limitat 
accesul pacienților, mai ales pentru că nu știam ce 
condiții au acasă și dacă este totul sigur, aș spune 
că acum este o perioadă propice pentru a fi mai 
bine pregătiți pentru un eventual nou val în toam-
nă și în primăvară. 

Virusul va rămâne aici mai mulți ani, iar spita-
lele trebuie să poată trata pacienții cu infecție CO-
VID-19 așa cum o fac și pentru pacienți infectați 
cu virusul HIV, afectați de SIDA sau pentru cei 
infectați cu virusul hepatitic. 

Poziția mea în ceea ce privește recomandarea 
de a privi chirurgia metabolică drept o metodă 
preventivă nu e doar o reflecție individuală, par-
ticulară, ci este poziția la nivel internațional a tu-
turor colegilor de breaslă din țările în care se utili-
zează această metodă. 

Am parcurs în această perioadă o experiență 
ostenitoare și foarte angajantă pentru un spi-
tal cu 900 de angajați și pentru pacienții noștri, 
peste 1 000 în fiecare zi. În urma unei astfel de 
experiențe, am avut capacitatea de a comunica ra-
pid cu experți la nivel internațional, am analizat 
și îmbunătățit protocoalele de siguranță pe care le 
aveam anterior, astfel încât filtrele, circuitele, rit-
mul sterilizării și al igienizării este acum superior 
față de ceea ce era înainte. Suntem mai buni și mai 
siguri. Această încercare ne-a întărit.  
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M“Medicina este o profesie dureros de frumoasă”, 
spunea Octavian Fodor, maestrul meu de 
medicină internă și Rectorul începuturilor 
mele universitare. Am avut șansa să învăț 
medicina, continui să o învăț, învățându-i 
și pe alții, în universul aurit al Universității 
noastre. De decenii fac parte din “misiunea 
planetară” de îngrijire a celor foarte mulți care 
au diabet zaharat și boli metabolice. M-am 
urcat pe baricadele luptei pentru sănătatea 
populațională prin alimentație sănătoasă în 
cadrul stilului de viață optim. Sunt acolo și 
acum. Ce am învățat, ca știință, înțelepciune 
și artă profesională, se constituie într-o 
avuție personală pe care mă simt dator să o 
împărtășesc. ESTE DATORIA PROFESIEI 
MELE. Când spun PROFESIE mă gândesc la 
noi toți, cei care o profesăm, cu unică pricepere 
și dăruire. Îmi imaginez PROFESIA noastră 
sub forma unui forum, a cărui cupolă virtuală 
are forma aidoma simbolului arhitectural al 
celei mai frumoase perioade din istoria artelor: 
Renașterea.

Menirea medicinii este DRUMUL ȘTIINȚEI 
CĂTRE SĂNĂTATEA OAMENILOR dublată 
de PAȘII LOR DIRIJAȚI SPRE PROPRIA 
SĂNĂTATE. Profesia mea are cărările bătute în 
ambele sensuri și nu numai.

1. DRUMUL ȘTIINȚEI SPRE 
SĂNĂTATEA OAMENILOR
Născută din empirism, medicina a devenit 
o știință respectată, admirată și fără de care 
sănătatea și calitatea vieții, pe lunga ei durată, 
ar fi imposibile. Explicația rezidă în uimitoarele 
descoperiri științifice convertite în calitatea 
actului medical. 

ACTUL MEDICAL este un act de creație, 
întruchipând locul și momentul în care 
știința, prin medic, întâlnește posibilitatea de 
a dobândi sănătatea. Actul medical înseamnă 
știința medicală aplicată prin judecată clinică, 
care nu arareori îmbracă forma ARTEI 
MEDICALE. Aceasta presupune fericitul 
buchet de CUNOȘTINȚE, CONȘTIINȚĂ 
ȘI CONȘTIINCIOZITATE al medicului 
ÎNDRĂGOSTIT DE PROFESIA LUI. Implicit 
se mai adaugă două iubiri. Prima este cea 
altruistă, pentru semeni, tip agape, în care 
dăruirea are un singur sens, a doua fiind 
dragostea pentru frumosul care ne înconjoară. 
Trebuie să-l recunoaștem și să ne lăsăm 
mângâiați de el, pentru că prin el devenim mai 
buni. Medicul are nevoie de frumos așa cum 
are nevoie de știință. 

Cum le dobândește?! Prin două evadări 
– spre solitudine, unde se încarcă cu frumos 
și știință, și atunci când, energizat cu ele, se 
întoarce spre actul medical, devenind solidar cu 
semenii în suferință. 

Medic solitar și medic solidar! – iată două 
ipostaze repetabile și necesare actului medical, 
pentru a deveni “artă medicală”. Lucian Blaga 
scria că omul trebuie să fie un “artist al muncii”. 
În felul acesta, “arta medicală” este o formă a 
“artei muncii”. Dar mai este ceva – activitatea în 
echipă, care este motorul performanței. 

Profesia mea se regăsește în acest paradis 
umanist, ajutând știința să ajungă la 
sănătatea oamenilor. 

2. PAȘII SEMENILOR SPRE 
PROPRIA LOR SĂNĂTATE
Sănătatea se îndreaptă spre oameni în măsura 
în care și ei pășesc spre ea. Pașii oamenilor spre 
sănătate au nevoie de ajutor, la fel precum cei 
ai copiilor ce-nvață să meargă. Profesia mea 
este cea care-i sfătuiește competent pe cei care 
vor și ei să devină competenți în optimizarea 
comportamentelor vitale: alimentația, 
mișcarea, somnul, adică cea mai importantă 

Datoria profesiei mele

Profesor (E) Doctor 
Nicolae HÂNCU

UMF “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, 
Membru de onoare al Academiei Române 

La mulți ani, 
80 de ani!
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parte a stilului de viață. Stilul de viață este și 
el un act de creație, născut din asamblarea 
pe termen lung a cunoștințelor, a conștiinței 
și conștiinciozității. Fiecare componentă are 
nevoie de sfătuitori și profesia mea este cea care 
de mulți, de foarte mulți ani, face acest lucru 
sub forma EDUCAȚIEI POPULAȚIONALE 
PENTRU SĂNĂTATE. Cheia acestei acțiuni este 
SĂ NE ÎNVĂȚĂM SEMENII SĂ LE PLACĂ TOT 
CEEA CE ESTE SĂNĂTOS! Iar noi TREBUIE 
SĂ LE ARĂTĂM CEEA CE ESTE SĂNĂTOS, fie 
că este mâncare, mișcare sau somn. Adaug și 
moderația consumului de alcool. Să ne amintim 
de îndemnul aristotelian la moderație, devenit 
mitic. Transferat în pragmatismul vieții reale, 
înseamnă MODERAȚIE ÎN TOATE, TOATE CU 
MODERAȚIE. 

Rolul nostru, al profesiei noastre este 
foarte important, deoarece suntem cei 
mai competenți să o facem, rod al studiilor 
universitare, al expertizei mereu actualizate 
a specialității, ambele obținute prin trudă, 
examene și concursuri. Competența generează 
în populație credibilitate, principala armă prin 
care credulitatea unora nu devine victima 
“sfătuitorilor comerciali”. I-am numit astfel pe 
falșii nutriționiști, care NU educă populația, 
ci o dezinformează. Noi, medicii nutriționiști, 
trebuie să transmitem populației NUMAI 
RECOMANDĂRI BAZATE PE EVIDENȚE, 
rezultate din cercetări corecte, recunoscute ca 
atare. 

Să amintim tuturor, chiar și nouă înșine, 
că stilul de viață optim început cât mai 
devreme, în copilărie, și practicat apoi timp 
cât mai îndelungat, este una dintre cele mai 
sigure metode de prevenire a bolilor cronice 
netransmisibile. Se definește astfel medicina 
stilului de viață. 

Sfătuirea competentă a populației 
sănătoase este parte din misiunea profesiei 
noastre. 

3. ÎNTÂLNIREA CU VIITORUL 
Tinerii sunt prezenți în viața mea profesională 
de decenii, chiar de atunci când și eu eram 
tânăr. În special lor le spun să își pregătească 
întâlnirea cu viitorul, când este cert că profesia 
noastră va arăta altfel, deci și profesioniștii 
trebuie să fie altfel. 

VIITORUL DIABETULUI înseamnă epidemia 
care pare de neoprit, predicția avertizându-ne 
că ne vom apropia de un miliard de afectați. 
Asocierea cu epidemia obezității este certă. 
Spuneam, demult, că obezitatea însoțește 
diabetul zaharat de tip 2 precum umbra 
însoțește omul. Costurile acestei epidemii, 

“cea mai mare epidemie de boli cronice din 
istoria omenirii”, sunt de pe acum exorbitante 
și o altă predicție avertizează asupra agravării 
epidemiei, și deci a costurilor. [Sir George 
Alberti și Paul Zimmet] 

Soluția este una singură, Prevenția!!! 
DIABETOLOGIA VIITORULUI se va 

metamorfoza ca urmare a neliniștii creatoare 
a cercetătorilor. Va urma epoca “omică”, a 
diabetologiei precise și digitale ca forme ale 
inteligenței artificiale. Monitorizarea continuă 
a glicemiei, a activității fizice și a expunerii 
la un ambient contaminat vor deveni de uz 
curent, la fel ca identificarea epi-genotipului. 
Urmează adaptarea farmacogeneticii și a 
nutrigeneticii, care ne face să visăm la situația 
în care, pe baza explorărilor complexe și 
profunde, se vor face comenzi adaptate de 
medicamente și prescripții personalizate de 
nutriție, activitate fizică și somn. Dar viitorul 
este deja aici. Telefoanele smart, “apps-urile” 
au aplicații foarte utile în multe aspecte ale 
îngrijirii persoanelor cu diabet și a practicării 
stilului de viață optim. 

VIITORUL ALIMENTAȚIEI ȘI AL NUTRIȚIEI 
se prefigurează în lumina sustenabilității. 

Tinerii profesiei noastre trebuie să-și 
pregătească cu atenție întâlnirea cu viitorul. 
Viitorul deja a început! 

4. DRUMUL SPRE ELITE 
Elitele sunt reprezentate de persoanele 
virtuoase, aflate pe piscul valoric profesional, 
înveșmântate în hlamida fețelor culturii, 
îmbogățind Cetatea prin îngemănarea cu ea. 
Elitele medicale au calități suplimentare prin 
dragostea dovedită pentru semenii suferinzi. 
Elitele, în profesia noastră, sunt nu doar 
mândria, ci și un exemplu de urmat. Trebuie 
să subliniez că unele elite ale diabetologiei 
românești, deși formate sub egida universitară, 
fac demonstrația capacității și virtuților lor 
departe de Universități, într-un cadru nu mereu 
prielnic, pe care l-au transformat în modele 
de îngrijire medicală, cu efecte uimitoare 
asupra semenilor suferinzi. O elită poate fi 
un profesor universitar, dar și diabetologul 
dintr-un îndepărtat cabinet aparent izolat - și nu 
arareori, această elită este mai performantă sub 
toate aspectele definiției decât un universitar 
“prăfuit”. 

Există o predicție a drumului spre elite?! 
Răspunsul mă trimite la îndemnul lui Napoleon 
adresat soldaților săi: “Toți aveți bastonul de 
mareșal în raniță”. Convertit în actualitate, 
acesta ar fi: “În rucsacul vostru, cu siguranță 
laptopul are parfum de elită”. 



În profesia mea sunt strălucite exemple 
de elite care sunt motorul dezvoltării 
specialității în folosul celor pe care îi îngrijim.

5. VIAȚA CETĂȚII ȘI EXTENSIUNEA 
UNIVERSITARĂ 
Iuliu Hațieganu, fondatorul demiurg al 
ȘCOLII DE MEDICINĂ DIN CLUJ-NAPOCA, 
în calitate de Magnificus Rector, stabilește 
cele cinci obiective majore ale activității 
universitare: instruirea, educația, cercetarea, 
viața academică și extensiunea universitară. 
În 1924, Prof. Bărbat inițiază EXTENSIUNEA 
UNIVERSITARĂ, o mișcare cultural-educativă 
adresată populației transilvane. Membrii 
universității s-au angajați într-un program de 
conferințe desfășurat pe parcursul a 15 ani, 
realizând “educația întru cultură”. Arc peste 
timp, în deceniul șapte, rectorul de atunci, 
Octavian Fodor, și profesorul D. Dumitrașcu 
le-au reluat sub forma SALONULUI DE 
IARNĂ AL MEDICILOR, care de atunci se 
desfășoară anual la Muzeul Național de Artă 
din Cluj-Napoca. Tot aici, în unicul ambient al 
sălii “Tonitza”, în martie 1997 apar GALELE 
MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ. Inițiativa lor 
mi-a aparținut, a fost îmbrățișată inițial de 
academicianul I. Baciu, președintele filialei 
din Cluj-Napoca a Academiei de Științe 
Medicale, apoi de către rectorii Universității 
“Iuliu Hațieganu”, profesorii Marius Bojiță, 
Constantin Ciuce, Alexandru Irimie și Anca 
Buzoianu. Din 2015 se desfășoară și sub egida 
Academiei Române. Mi-am legat activitatea de 
ele, lunar le moderez și, cu ajutorul prietenilor 
iubitori de cultură, am ajuns la ediția cu 
numărul 212 [februarie 2020]. 

Iată cum le descrie MICHAELA BOCU, 
superbul cronicar care le-a denumit ca atare, 
încă de la început: “Au trecut mai bine de două 
decenii de când pășim, lună de lună, pragul 
GALELOR MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ și o 
facem cu bucurie, cu seninătate, cu mulțumirea 
că, de la microfonul acestora, vom mai primi o 
porție de înțelepciune.” 

Galele sunt parte din profesia mea.

6. SPIRITUL UNIVERSITĂȚII MELE
Am intrat în universul aurit al Universității mele 
la 1 octombrie 1957, ca student, apoi, după 10 
ani, am devenit universitar. S-a împlinit astfel 
visul din perioada studenției. Eram un munte 
de entuziasm și de ambiție, iar când vorbeam 
cu mine însumi, îmi promiteam că voi fi un 
al doilea Hațieganu. Spiritul Universitar a 
pătruns în mine treptat, inundându-mi ființa, 
dominându-mi tot ceea ce fac, gândesc și visez. 

Cu riscul subiectivismului inerent, spun 
că spiritul universității mele este dat de suma 
excepționalelor valori care s-au dezvoltat 
începând cu 7 noiembrie 1919, ziua când 
Iuliu Hațieganu a deschis poarta Facultății 
de Medicină în limba română din cadrul 
Universității Daciei Superioare, inaugurată trei 
luni mai târziu, în 3 februarie 1920. De atunci, 
secolul care a urmat s-a caracterizat printr-un 
uriaș efort al Facultății, însoțit de valuri de 
realizări uimitoare, având ca autori admirabila 
echipă de profesori conduși de primul decan 
al Facultății, Iuliu Hațieganu. Valorile inițiale 
s-au dovedit a fi perene, iar modernizarea lor, 
în pas cu “vremurile științei”, le-a completat cu 
măiestrie. 

Azi, UMF “Iuliu Hațieganu” este o mândrie 
a Clujului și a României, cu o admirabilă 
vizibilitate națională și internațională, având o 
impunătoare prestanță și un prestigiu consolidat 
an de an. Toate acestea se explică prin multiplele 
performanțe în calitatea învățământului, a 
educației umaniste, dublate de pragmatism, de 
strategiile vizionare și realizările avangardiste, 
de competitivitatea valorică drept suprem 
criteriu de promovare, de performanțele din 
cercetarea fundamentală și aplicată, urmate de 
publicații medicale de înaltă valoare. Prezența 
Universității în Cetate este permanentă, 
folositoare tuturor și caracteristică Clujului. 

Acesta este spiritul Universității mele, în acest 
spirit am fost instruit și educat. 

Realizările, succesele și pozițiile în 
ierarhiile profesiei le datorez Universității 
mele.

7. ÎMPLINIREA SUPREMĂ 
În viață, împlinirea supremă este condiționată 
de două ajutoare, adăugate la valorile 
profesionale – ajutorul familiei și  al credinței. 

Familia mi-a dat forță, echilibru, entuziasm și 
mi-a dăruit dragoste. 

Credința o am în mine, ca fiu al Blajului, 
care în 2 iunie 2019 a fost amfitrionul Sfântului 
Părinte pe Câmpia Libertății. Acolo, între 
cei peste 100.000 de pelerini, străjuiți de 
maiestuosul edificiu al fostului meu Liceu, eram 
și eu. Am ascultat îndemnurile Papei Francisc, 
care mi-au pătruns în adâncul ființei: “...drumul 
viitorului trebuie să ne fie fratern; toți suntem fiii 
aceluiași TATĂ, ca atare unitatea ar fi firească”.

8. SINTEZĂ ȘI MĂRTURISIRE
* Mărturisire: În profesie sunt “omul muncii 
mele”; în viață am devenit norocosul care, 
înțelegând confesiunea blagiană, “iubesc și 
ochi, și flori, și buze și morminte”. 
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agresivitatea lui, care depășea capacitatea 
secțiilor de terapie intensivă șamd. Evident 
că aceste informații nu puteau să nu 
influențeze starea noastră de sănătate, 
deoarece după cum am arătat în repetate 
rânduri,1 deși este absolut necesară, 
informația poate deveni ea însăși, în 
anumite situații, un factor patogen.2 
Acest lucru s-a întâmplat în mod evident 
în această pandemie, cel mai mediatizat 
eveniment din toate timpurile,3 pentru că 
un virus foarte periculos s-a întâlnit cu 
niște mijloace de comunicare în masă foarte 
puternice. Acest fapt a declanșat, după cum 
au remarcat foarte mulți autori, o stare de 
panică, de frică, de anxietate, de isterie, 
de nevroză, de psihoză și în cele din urmă 
de revoltă în rândul populației, panicată și 
frustrată, la un moment dat, de restricțiile 
foarte greu de suportat, dar care erau totuși 
necesare.4 

În timpul pandemiei noi ne aflam și 
ne mai aflăm încă și astăzi în fața a doi 
factori patogeni, unul reprezentat de noul 
coronavirus, un virus foarte contagios și 
agresiv care afectează mai ales plămânii, 
dar și alte organe interne, și al doilea factor 
patogen reprezentat de informațiile pe 
care le-a generat apariția acestui virus, 
informații care au produs și mai produc 
încă și azi foarte multe tuburări psihice și 
somatice, chiar și la oamenii care nu au 
fost afectați direct de noul coronavirus. 
OMS, care a sesizat acest lucru, a vorbit 
nu numai de pandemia determinată de 
noul coronavirus, ci și de o infodemie,5 
adică de o pandemie produsă de avalanșa 
de informații generate de apariția, ca din 
senin, a acestui virus, informații care 
creșteau tot mai mult și care uneori erau 
adevărate, dar de foarte multe ori s-au 
dovedit a fi false. Ca să nu mai vorbim de 
informațiile contradictorii, care creeau o 
stare de confuzie și de anxietate foarte greu 
de stăpânit. Spre exemplu, unii experți, 
cum era Neil Ferguson,6 de la Imperial 
College, Londra, și Anthonio Fauci,7 de la 
Institutul Național de Boli Contagioase, 
SUA, susțineau că epidemia de coronavirus 

D
Informația este mai contagioasă 
decât (corona)virusul

După cum se știe, de-a lungul zbuciumatei 
sale istorii, omenirea a fost confruntată 
cu foarte multe epidemii, care au lăsat în 
urmă zeci de milioane de victime. De fapt 
aproape în fiecare an avem câte o mică 
epidemie de gripă sau de rujeolă, cu zeci 
de victime, deși dispunem de vaccinuri 
eficace. Dar epidemia produsă de noul 
coronavirus, denumit SARS-CoV2, care a 
apărut la sfârșitul anului 2019, în China, 
s-a dovedit a fi atât de contagioasă încât 
a cucerit în câteva zile tot Pământul. 
Autoritățile din toate țările s-au speriat 
atât de tare încât, neavând niciun vaccin 
și niciun medicament la care să poată 
apela, au recurs la izolarea totală a întregii 
populații. Atât bolnavii simptomatici, cât și 
purtătorii asimptomatici de coronavirus au 
fost internați în spitalele care au fost golite 
de ceilalți bolnavi, a căror stare de sănătate 
s-a agravat în timpul pandemiei. Suspecții și 
contacții au fost izolați în hoteluri sau în alte 
locuri de carantină. Dar mai impresionant 
a fost faptul că și oamenii sănătoși au 
fost izolați la domiciliu. S-au închis toate 
școlile, grădinițele, facultățile, terasele, 
restaurantele, barurile, cafenelele, teatrele, 
stadioanele, sălile de sport, bisericile 
și cimitirele, precum și aproape toate 
întreprinderile, încât aveai impresia stranie 
că te afli pe o planetă pustie. 

Evident că în această situație oamenii 
au fost mai întâi șocați. Apoi au început să 
apară tot felul de zvonuri privind originea 
pandemiei, evoluția bolii, scopurile acunse 
ale pandemiei, existența unor forțe oculte 
care ar intenționa să preia conducerea 
omenirii, privind sfârșitul lumii șamd. 
Iar pe fondul acestei panici generalizate, 
toate mijloacele de comunicare în masă, 
care ne inundau și înainte cu tot felul de 
știri catastrofale, care prind mai bine 
la populație, au început să ne asalteze 
cu o avalanșă de informații tot mai 
înfricoșătoare despre noul coronavirus, 
despre contagiunea lui, care cuprindea 
mase tot mai mari de populație, și despre 

Prof. Dr. Adrian Restian

medicină de familie
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este foarte periculoasă, deoarece va produce 
zeci de milioane de îmbolnăviri și multe 
milioane de morți și de aceea sunt necesare 
măsuri foarte severe de izolare, în timp ce 
Michael Levitt,8 laureat al premiului Nobel, 
precum și expertul Jean Dominique Michel9 
susțineau că e vorba de o epidemie foarte 
ușoară, care ar fi putut fi trecută cu vederea 
dacă nu s-ar fi făcut o mediatizare atât de 
intensă. Antonio Guterres,10 secretarul 
general al ONU, spunea că dușmanul 
nostru nu este numai coronavirusul, ci și 
știrile false care îl însoțesc și care produc 
o adevărată panică în rândul populației. 
Evident că în situația în care nici oamenii 
de știință nu știau prea multe lucruri despre 
un virus atât de nou, noi nu ne puteam feri 
de confuzia, panica, frica și anxietatea care 
se instalau tot mai mult în capetele noastre, 
pentru că incertitudinea este foarte greu 
de suportat când nu știi împotriva cui să 
te îndrepți. Și toate acestea se petreceau în 
capul nostru în condițiile în care noi avem, 
totuși, nevoie de anumite informații pentru 
a putea desfășura procesele de reglare de 
care depinde în cele din urmă sănătatea 
noastră, precum și comportamentul nostru, 
într-un mediu foarte variabil și de multe ori 
chiar foarte ostil.11 

Nevoia de informație. Noi avem 
nevoie de informații. De aceea, atunci 
când oamenii de știință s-au întrebat 
cum reușește organismul să-și păstreze 
homeostazia, adică sănătatea, într-un mediu 
foarte variabil și de multe ori foarte ostil, 
au ajuns la concluzia că pentru a putea 
realiza acest lucru are nevoie de anumite 
mecanisme de reglare. Iar mecanismele 
de reglare au și ele nevoie, la rândul lor, nu 
numai de anumite substanțe și de o anumită 
energie, ci și de informațiile generate 
de nenumăratele variații ale mediului 
înconjurător. De aceea Norbert Wiener,12 
fondatorul ciberneticii, spunea că omul 
nu poate trăi fără informație, informația 
fiind cea care asigură eficacitatea 
proceselor de reglare. Dar informația 
nu poate fi confundată nici cu substanța 
și nici cu energia care o generează și o 
transportă pentru că, fiind partea cea mai 
comunicabilă a realității, poate trece foarte 
ușor de pe un semnal pe altul, așa cum 
se întâmplă în cazul trecerii informației 
auditive de pe undele acustice pe semnalele 
nervoase și așa mai departe. 

Noi am arătat că informația reprezintă 
un alt aspect al realității, care are alte 

legi de conservare și de transformare 
și se măsoară în alte unități de măsură. 
Informația reprezintă măsura ordinii și 
a organizării, sau mai bine zis a noutății 
pe care o dezordine sau o reorganizare 
o poate aduce; se măsoară în biți. Bitul 
reprezintă noutatea pe care o poate aduce 
un eveniment cu numai două rezultate 
posibile și echiprobabile, așa cum ar fi da 
sau nu, închis sau deschis.13 Dar pentru 
că organismul nostru are nevoie de foarte 
multă informație, dispune de o mulțime 
de receptori cu ajutorul cărora reușește să 
recepționeze noutatea, adică informațiile, 
generate de numeroasele variații care au 
loc atât în mediul intern, cât și în mediul 
extern. Și pentru că informația trebuie să 
ajungă la toate celulele organismului, el 
a devenit un extrem de complicat sistem 
de comunicații, la funcționarea căruia 
participă toate celulele și toate moleculele 
organismului care, așa cum se întâmplă 
în cazul hormonilor și al anticorpilor, 
transportă pe lângă substanța și energia din 
care sunt constituite și o anumită informație 
moleculară.14 Oricât de complicat ar fi, 
sistemul de comunicații al organismului 
uman are o magistrală longitudinală, 
de-a lungul căreia se transmite informația 
genetică, și o magistrală transversală, 
de-a lungul căreia se transmite informația 
primită din mediul extern.15 Este foarte 
important de remarcat faptul că informația 
transmisă pe aceste căi ajunge pe de o 
parte la nivelul creierului, care reglează 
comportamentul organismului, și pe de altă 
parte la nivelul genomului, căruia îi indică, 
prin intermediul mecanismelor epigenetice, 
care reprezintă interfața dintre genom și 
mediu, care sunt genele care trebuie să 
funcționeze pentru a sintetiza enzimele, 
hormonii sau anticorpii necesari pentru a 
elimina din corpul nostru noul coronavirus, 
spre exemplu.16 De remarcat că prin 
sistemul de comunicații al organismului 
nostru circulă nu numai informația 
genetică primită de la părinți și informația 
moleculară transportată de diferiții 
mesageri chimici, ci și informația nervoasă, 
care se află la baza conștiinței noastre, în 
care se desfășoară viața nostră lăuntrică.17 
Asta deoarece creierul nostru are mai multe 
etaje informaționale, așa cum ar fi etajul 
semnalelor reprezentat de trenurile de 
undă și de mesagerii sinaptici, peste care 
se află etajul informațiilor, pe care creierul 
nostru reușește să le descopere în semnalele 
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psihice. În al doilea rând au început să fie 
bombardați de către mijloacele de mass 
media cu o mulțime de informații negative, 
cu mare încărcătură emoțională, privind 
evoluția pandemiei, cum ar fi creșterea 
numărului de cazuri, creșterea numărului 
de morți, lipsa de aparatură și lipsa paturilor 
în secțiile de terapie intensivă. 

După cum se știe, privarea 
informațională, cum a fost izolarea la 
domiciliu, determină o serie întreagă de 
tulburări psihice, cum ar fi anxietatea, 
confuzia, tulburarea ritmurilor biologice, 
mergând până la delir și halucinații.22 
Dacă nu primește informațiile necesare, 
omul începe să inventeze și să confabuleze. 
De aceea, foarte mulți cercetători au 
arătat că deși izolarea poate fi foarte 
utilă în prevenirea și în combaterea 
bolilor transmisibile, ea poate duce la 
o serie întreagă de tulburări psihice23 
cum ar fi oboseala, anxietatea, depresia, 
insomnia, tulburările obsesivo-fobice cum 
ar fi spălatul excesiv, fobia de locurile 
aglomerate șamd.24 

Cercetările de psihoimunologie au arătat 
că oamenii izolați sunt mai predispuși 
la boli infecțioase. S-a constatat că 
sistemul imunitar al unor oameni izolați 
răspunde mult mai slab la infecții, iar 
K.J. Smith, S. Gavey și N.E. Riddell25 
au arătat că singurătatea și izolarea 
intensifică procesele inflamatorii, care 
joacă un rol foarte important în pneumonia 
produsă de coronavirus, care e de fapt o 
hiperinflamație. De asemenea, cercetările 
au arătat că izolarea a dus la creșterea 
consumului de alcool și de tutun cu 40% și 
a pornografiei cu 26%. Ca să nu mai vorbim 
de creșterea agresivității în familie, de 
creșterea divorțurilor, de lipsa exercițiului 
fizic și de obezitate, care reprezintă un 
factor de risc foarte des întâlnit în infecția 
cu coronavirus.26 

De aceea, pentru prevenirea și 
combaterea efectelor negative ale izolării, 
OMS recomandă adoptarea unor rutine noi 
privind exercițiile fizice, curățenia, lectura, 
pictura, meditația, comunicarea prin telefon 
și e-mail cu rudele și cu prietenii, pentru a 
nu se simți total izolați în această lume, de 
multe ori foarte problematizantă.27 

Pe lângă faptul că au fost privați de 
informații absolut necesare din mediul 
lor de viață privind starea rudelor și a 
prietenilor, precum și de informațiile de la 
locul de muncă, privind starea economică 

primite.18 Peste etajul informațional se află 
un etaj semantic privind semnificația pe 
care o au informațiile respective pentru 
îndeplinirea programului genetic, înscris 
în cele două molecule de ADN pe care 
le-am primit de la părinții noștri. Pentru 
că, în fond, ce semnificații au toate aceste 
informații pe care le primim privind această 
pandemie?! Iar dificultatea de a descoperi 
semnificația informațiilor contradictorii 
poate duce și ea la apariția anxietății, care a 
crescut în cadrul acestei pandemii.19 

Dar deși este absolut necesară, informația 
poate deveni, ea însăși, în anumite situații, 
un factor patogen. În primul rând pentru 
că deși organismul nostru are nevoie de 
anumite informații, el are o capacitate 
foarte limitată de recepționare și de 
prelucrare a informațiilor. Spre exemplu, 
deși mediul înconjurător generează peste 
1011 biți pe secundă, organismul nostru nu 
reușește să recepționeze mai mult de 106 
biți pe secundă, dintre care numai 7 biți, 
adică o cantitate infimă de informație, 
reușește să ajungă la nivelul conștiinței.20 
Restul informațiilor sunt prelucrate în mod 
automat și inconștient, ceea ce face foarte 
dificilă prevenirea rațională a tulburărilor 
pe care solicitările informaționale le pot 
produce. Adică informațiile negative 
generate în pandemia de coronavirus pot 
produce, și chiar produc, în mod automat 
și inconștient, o anumită anxietate pe care 
activitatea noastră conștientă nu o mai 
poate evita prea ușor. Nici psihoterapia 
și nici medicamentele psihotrope nu pot 
scoate prea ușor din capul nostru anxietatea 
și depresia pe care le-am dobândit în această 
pandemie. De aceea vom putea rămâne cu 
o serie întreagă de tulburări psihice foarte 
greu de combătut, așa cum se întâmplă în 
cazul stresului post-traumatic.21 

Influența pandemiei informaționale 
asupra organismului uman. Măsurile 
foarte severe luate de autorități, cum a 
fost izolarea la domiciliu, folosirea măștii 
și păstrarea distanței sociale, necesare 
pentru a preveni contagiunea cu un virus 
atât de contagios, au tulburat profund viața 
oamenilor. În primul rând ei au fost privați 
de informațiile absolut necesare legate de 
mediul lor de viață și de muncă. Așa, spre 
exemplu, nu-și mai puteau vedea prietenii, 
părinții sau copiii situați în altă localitate. 
Pe de altă parte, nu mai știau care e situația 
de la locul lor de muncă, ceea ce a produs, 
desigur, o serie întreagă de tulburări 
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a întreprinderii respective, individul aflat 
în izolare era bombardat cu o mulțime 
de informații negative privind evoluția 
pandemiei. Iar aceste informații negative, 
care sunt prelucrate cu prioritate, nu 
pot să nu influențeze starea noastră de 
sănătate. Noi am arătat încă din 1990 
că suprasolicitarea informațională, așa 
cum s-a întâmplat în timpul pandemiei, 
poate produce un stres informațional28 
manifestat printr-o serie întreagă de 
simptome psihice cum ar fi oboseala, 
iritabilitatea, anxietatea și depresia psihică, 
cu toate manifestările lor somatice, cum 
ar fi palpitațiile, tahicardia, durerile 
musculare, cefaleea, durerile abdominale, 
grețurile, transpirațiile și altele. Pe 
lângă manifestările clinice, solicitarea 
informațională poate produce și o serie de 
modificări endocrine și metabolice, cum 
ar fi creșterea sintezei de catecolamine29 și 
a nivelului de colesterol.30 Nu mai vorbim 
de faptul că stresul și depresia pot distruge 
neuroni. Unele antidepresive stimulează 
regenerarea neuronilor, dar și psihoterapia, 
adică informația, poate stimula regenerarea 
neuronilor,31 ceea ce demonstrează 
puterea informației. Și după cum se poate 
constata foarte ușor, manifestările clinice 
ale stresului informațional se întâlnesc 
foarte frecvent printre oamenii aflați în 
izolare obligatorie, care sunt privați de 
anumite informații, dar sunt bombardați 
în permanență cu alte informații negative. 
De aceea, cercetătorii chinezi au arătat că 
în timpul pandemiei depresia din rândul 
populației a crescut cu 50%, anxietatea cu 
45% și insomnia cu 34%.32 

Dar societatea informațională în 
care trăim, caracterizată de creșterea 
vertiginoasă a producției de informații, 
precum și a mijloacelelor de comunicare 
în masă, ne asaltează în permanență cu o 
cantitate extrem de mare de informații prin 
intermediul presei, radioului, televiziunii, 
al telefonului mobil, al internetului și al 
facebook-ului, așa încât omul contemporan 
este ținut într-un permanent stres 
informațional.33 El însuși acordă peste 9 ore 
pe zi mijloacelor de comunicare moderne, 
pentru că a devenit, în mod paradoxal, 
nu numai agresat, ci și dependent de 
aceste informații. Am arătat că aportul 
informațional determină creșterea sintezei 
de endorfine și de dopamină.34 Foarte mulți 
oameni devin dependenți de televiziune, 
de internet și peste 70% dintre tineri sunt 

dependenți de telefonul mobil,35 ceea ce face 
ca omul contemporan să trăiască mai mult 
într-o lume virtuală din știri și telenovele 
decât din lumea reală, ceea ce poate avea 
serioase repercusiuni asupra stării sale de 
sănătate.36 

Dar nu numai cantitatea, ci și calitatea 
informațiilor poate produce anumite 
tulburări. Pentru că nici nu prea există 
informații neutre, care să nu fie investite 
cu o anumită coloratură afectivă. Noi am 
arătat că psihotrauma acționează tocmai 
prin calitatea informației pe care o aduce, 
adică prin semnificația pe care o are pentru 
noi informația respectivă.37 Iar informațiile 
negative pe care le transmit mediile de 
informare, mai ales în cadrul acestei 
pandemii, au o încărcătură emoțională 
și o semnificație foarte mare deoarece 
pun în discuție nu numai sănătatea, ci 
și viața noastră.38 I. Goldin39 arată că 
această pandemie reprezintă cel mai mare 
dezastru pe care l-au înregistrat vreodată 
țările dezvoltate. Iar recepționarea unor 
astfel de informații negative, de multe 
ori exagerate, poate duce la instalarea 
automată și inconștientă a anxietății, a 
depresiei și a fobiilor. După cum arată A. 
Newberg și M.R. Waldman,40 informațiile 
negative stimulează activitatea amigdalei, 
care stabilește gradul lor de anxietate, dar 
inhibă activitatea lobului frontal, care ar 
trebui să modereze anxietatea respectivă. 
Anxietatea poate să ducă cu timpul și la 
tulburări somatice, cum ar fi creșterea 
tensiunii arteriale, spre exemplu,41 pentru 
că nu numai factorii fizici, chimici și 
biologici, așa cum ar fi coronavirusul, 
ci și solicitările informaționale pot avea 
numeroase repercusiuni somatice.42 Se 
știe, spre exemplu, că stresul psihic poate 
scădea capacitatea de apărare imunitară 
a organsimului. S-a arătat că stresul 
poate avea o influență foarte mare asupra 
sistemului imunitar,43 dar și sistemul 
imunitar poate avea o influență foarte 
mare asupra sistemului nervos,44 asta 
pentru că recunoașterea virusului și sinteza 
anticorpilor de către sistemul imunitar se 
face pe baza aspectului informațional al 
fenomenelor, influențat de informațiile 
generate de sistemul nervos, care poate 
influența migrarea limfocitelor, spre 
exemplu.45 Toate acestea demonstrează că 
informațiile negative cu care suntem asaltați 
pot influența nu numai sănătatea mintală, ci 
și evoluția pandemiei. De aceea, noi credem 
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bombardamentul cu informații negative din 
timpul pandemiei, ci și atunci când lipsește, 
așa cum se întâmplă în cazul izolării la 
domiciliu.47 

Dacă ar fi să mergem în profunzimea 
fenomenelor, ar trebui să recunoaștem că 
și coronavirusul acționează, în cele din 
urmă, tot prin intermediul informației 
genetice pe care o aduce. Pentru că el nu 
este, de fapt, decât o moleculă de ARN 
care nu conține decât niște fragmente de 
informație genetică. Și nu cu cele câteva 
proteine sau cu lipidele care îl înconjoară, 
ci cu informația genetică pe care o aduce, 
ne omoară pe noi. De aceea, eu cred că ar 
trebui să regândim puțin patologia umană. 
Și dacă înaintașii noștri au descoperit 
microbii, moleculele și virusurile, noi 
ar trebui să descoperim informația.48 
Deoarece, pe lângă patologia infecțioasă sau 
patologia metabolică, există și o adevărată 
patologie informațională.49  

că informația, care se transmite cu o viteză 
mai mare decât virusul,46 este chiar mai 
contagioasă decât noul coronavirus. 

Discuții. O dovadă că informația, fiind 
partea cea mai comunicabilă a realității, 
este și foarte contagioasă, este reprezentată 
de faptul că toată lumea vorbește despre 
coronavirus. Toți oamenii au devenit 
specialiști în coronavirus. Niciunul dintre 
ei nu a văzut COVID-ul 19, dar toți au auzit 
despre el din mijloacele de comunicare 
în masă, de la televizor, de pe internet și 
mobil. Informația s-a transmis mai ușor 
decât COVID-ul 19. Și nu numai virusul, 
ci și informația i-a îmbolnăvit pe oameni. 
Unii sunt anxioși, alții deprimați, alții nu 
pot să doarmă – toți au câte ceva. Chiar 
și cei care nu cred în COVID-19 au câte 
ceva, pentru că, deși absolut necesară, 
informația poate deveni și ea, în anumite 
situații, un factor patogen.2 Nu numai când 
este prea multă, așa cum s-a întâmplat în 
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A

Etapele recuperării 
după accidentul 
vascular cerebral

Mobilizarea pasivă și masoterapia sunt 
singurele tehnici utilizate în prima etapă, cu 
scopul menținerii integrității articulare și 
musculare.2,3

Etapa spastică
După trei săptămâni de la debutul unui AVC 
apare o creștere a tonusului muscular. Există 
și situații în care aceasta apare precoce, sau 
situații în care nu se instalează sau se produce 
parțial, doar la nivelul membrului inferior. 
Se accentuează reflexele osteotendinoase 
și apare rezistența la întinderea musculară 
pe amplitudinea de mișcare, pentru ca mai 
apoi spasticitatea să se intensifice și pacientul 
să prezinte posturi tonice, în flexie pentru 
membrul superior și în extensie pentru 
membrul inferior, cu producerea de picior 
equin. Pe măsură ce revine controlul motor 
voluntar, se poate observa o reducere a 
tonusului și a răspunsului reflex. În această 
etapă se profită de spasticitatea musculară 
pentru a iniția programele kinetice de 
reabilitare.

Modalitățile de tratament folosite sunt 
tehnicile senzitivo-motorii, exercițiile de 
creștere a forței musculare, a amplitudinii de 
mișcare, antrenamentul pentru echilibru și 
recăpătarea controlului postural.3 

Se utilizează tehnici kinetice și 
eletroterapia convențională: 

- tehnica Bobath inhibă mișcările și 
posturile anormale, cu facilitarea controlului 
motor

- tehnica Kabat maximizează aportul 
informațional proprioceptiv prin tipare de 
mișcare pe diagonală și în spirală

Accidentul vascular cerebral (AVC) poate 
fi ischemic sau hemoragic. În cazul unui 
AVC ischemic apare o diminuare a fluxului 
sangvin într-un teritoriu cerebral, cu 
instalarea bruscă a unui deficit neurologic. 
Poate fi tranzitoriu, când deficitul se remite 
în 24 ore și nu are expresie tomografică, 
sau constituit, când deficitul motor se 
menține peste 24 ore și are expresie 
tomografică. Mecanismul etiologic este 
leziunea ateromatoasă sau embolia 
cardiacă (fibrilație atrială, mixom).1 AVC 
hemoragic este determinat de hemoragii 
cerebrale spontane intraparenchimatoase, 
intraventriculare și subarahnoidiene, 
consecință a unui puseu hipertensiv sau al 
unei hipertensiuni necontrolate terapeutic 
și se manifestă clinic asemănător cu AVC 
ischemic.1

Etapa flască
Prima etapă în evoluția unui accident vascular 
este etapa flască, hemiplegică. Tonusul 
muscular și mișcarea activă voluntară sunt 
absente, dispar reflexele osteotendinoase, 
apar cele patologice.

Obiectivele acestei etape urmăresc: 
- prevenția escarelor, mobilizarea 

pacientului într-un ritm prestabilit și 
utilizarea saltelei anti-escară.

- posturarea corectivă a pacientului cu scop 
de a preveni posturile vicioase.

- hemicorpul plegic trebuie poziționat spre 
marginea patului, pacientul va conștientiza 
deficitul motor, el pierzând memoria mișcării.
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medic primar, Spitalul de 
Neuropsihiatrie Craiova

Conf. Univ. Dr.  
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medic primar, Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Craiova

Recuperarea unui pacient cu accident vascular cerebral este anevoioasă și parcurge mai 
multe etape. Acestea presupun o perioadă mai mare sau mai scurtă de timp, în funcție 
de momentul începerii recuperării. Cu cât programul de recuperare debutează precoce, 
cu atât beneficiile sunt mai mari, iar deficitul funcțional restant este mai mic.



26 www.MedicaAcademica.ro Iulie – August 2020

emc

- tehnica Rood promovează 
stimularea cutanată, pentru facilitarea 
motorie 

- tehnica Brunnstrom încurajează mișcarea 
inițiată cât mai timpuriu, în baza unor tipare 
prestabilite

- terapia “în oglindă”, prin care reflexia 
mișcării membrului neafectat este suprapusă 
pe membrul afectat,4 creând iluzia mișcării în 
membrul afectat

- realitatea virtuală oferă posibilitatea 
refacerii unei abilități prin multe repetări

- electrostimularea musculaturii flaște, 
folosind curenți dreptunghiulari pentru 
refacerea dezechilibrului muscular între 
agoniști și antagoniști

- stimularea cerebrală neinvazivă, cu 
tehnici de stimulare magnetică repetitivă 
transcraniană a emisferei contralaterale, 
cu rol de amplificare a neuroplasticității 
cerebrale (TMS)

- electroterapia, cu scop neurotrofic și 
antialgic, în funcție de necesitate.

Uneori, spasticitatea poate fi severă, 
dificil de tratat și generatoare de dizabilitate. 
Metodele utilizate vor fi în funcție de 
necesitățile clinice și de probabilitatea atingerii 
scopurilor funcționale. Se folosesc tehnici de 
stretching, ce reduc tonusul muscular în repaus 
și în dinamică, utilizarea de orteze de mână și 
gleznă-picior, pentru prevenirea contracturilor 
musculare și retracției țesuturilor moi, 
injectarea locală de toxină botulinică, cu efect 
direct proporțional cu doza.5

Etapa cronică
Ultima etapă este greu de marcat ca moment 
de instalare. Este etapa în care spasticitatea 

nu mai evoluează, deficitul motor restant 
este deja stabilizat și dificil de recuperat. Se 
practică tehnici de facilitare cu urmărirea 
progresului abilităților, echilibrului și 
mersului, integrarea socială și familială. 
Este etapa în care programele de terapie 
ocupațională sunt cele mai importante și pot 
fi aplicate individual sau în grup, însoțite de 
adaptările specifice la domiciliu.

Ultimele două etape sunt superpozabile 
ca terapie fizical-kinetică și ocupațională, 
putându-se adăuga tehnologia robotică 
asistată, terapia de tip stimulare electrică 
funcțională.

La ora actuală, reantrenarea motorie 
asistată de dispozitive robotizate nu mai este 
doar în stadiu de testare, multe centre 
utilizându-le atât pentru recâștigarea 
mersului, cât și a prehensiunii. Un sistem 
de antrenare a mersului este sistemul de 
antrenament cu bandă de alergat, prin 
susținere parțială sau totală a greutății 
corporale (BWSTT- body weight supported 
treadmill training). 

În ceea ce privește tulburările de cogniție, 
limbaj și comunicare, cea mai importantă 
strategie aplicată în țara noastră rămâne 
încurajarea sub orice formă a vocalizării. 
Aceste tulburări de comunicare întâlnite 
după un AVC includ afazia, dizartria, apraxia 
vorbirii și afectarea cognitivă. Pot fi afectate 
vorbirea, ascultarea, lectura, scrierea, 
gestica. Suporturile de comunicare asistată 
pot varia de la strategii low-tech de tip 
hârtia și creionul, cărțile, până la tehnologii 
avansate de tipul smart-phone sau dispozitive 
generatoare de limbaj. Studiile demonstrează 
că terapia inițiată imediat (3 zile după AVC) 
pentru afazie îmbunătățește comunicarea 
pacienților cu afazie severă.6

Disfagia afectează 42% până la 67% dintre 
pacienții cu AVC. Reeducarea deglutiției 
include schimbarea posturii și poziționării, 
învățarea de noi manevre de deglutiție, 
schimbarea cantității și texturii alimentelor.5

Tulburările sfincteriene, prezente 
la pacientul cu AVC, necesită un 
program special. Pentru vezica neurogenă se 
asigură un aport hidric corect, tehnici 
specifice cu orar bine stabilit, asistență 
medicală, eventual cateterizare intermitentă 
individuală.7 Reantrenarea defecației poate 
fi obținută folosind tehnici standard de 
planificare cu orar fix matinal de evacuare a 
intestinului gros, stimulat de tușeu rectal și 
utilizarea de supozitoare.5 
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Depresia și anxietatea sunt frecvente după 
AVC și sunt asociate cu rezultate funcționale 
slabe ale recuperării, dar și cu creșterea 
mortalității.8 Există evidențe că severitatea 
depresiei crește după AVC.9 Sunt recomandate 
practici adiționale ca interviurile 
motivaționale, programe și exerciții fizice, care 
au impact pozitiv asupra reducerii depresiei.10 

Serviciile de reabilitare sunt 
mecanismul primar prin care recuperarea 
funcțională și realizarea independenței sunt 
promovate la pacienții cu AVC. Tendința 
actuală de realizare a unităților de Stroke, 
prin care să se înceapă recuperarea din prima 
zi a debutului unui AVC, reprezintă șansa la 
o viață independentă a acestei categorii de 
pacienți. 

Principalul scop ce stă la baza tuturor 
intervențiilor de reabilitare este maximizarea 
calității vieții pacienților cu accidente 
vasculare, și nu doar ameliorarea controlului 
motor sau independența funcțională și 
reintegrarea socială.5   
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rabil), anumite anomalii cu caracter evolu-
tiv (displaziile sau stenozele valvulare) și 
anomalii care au semiologie ecografică tar-
divă (ca tumori cardiace) se face în trimes-
trul al doilea. 

S-a demonstrat că evaluarea inimii fe-
tale în primul trimestru folosind o aborda-
re similară cu cea din al doilea trimestru 
este fezabilă, cu sensibilitate similară pen-
tru detectarea defectelor cardiace congeni-
tale majore.13-15

În mod particular la pacientele obeze, 
este favorabilă abordarea precoce a anoma-
liilor fetale structurale, adică la finalul tri-
mestrului I, cu ajutorul ecografiei transva-
ginale. Dacă se pierde această fereastră de 
oportunitate, abordul transabdominal este 
dificil la începutul trimestrului II, și exa-
minarea redevine informativă de-abia la 
sfârșitul acestui trimestru.

Defectele de tub neural
Secvența acranie – exencefalie – anencefa-
lie este rezultatul absenței închiderii sau re-
zultatul închiderii anormale a neuroporului 
anterior între zilele 26-32 după concepție. 
Malformația este letală. Aspectul este tipic, 

R

Diabetul zaharat și 
malformațiile fetale

Review
Incidența defectelor de tub neural, a ano-
maliilor cardiace, faciale, a decesului fetal 
și a macrosomiei este crescută la paciente-
le obeze/cu DZ (atât preexistent sarcinii, cât 
și gestațional). Deci, aceste boli materne au 
efecte adverse fetale.1-6 Din păcate, la aceas-
tă grupă de risc obstetrical crescut, vizua-
lizarea structurilor fetale este influențată 
negativ, prin prezența țesutului adipos ma-
tern.7-12  

Studiu descriptiv al malformațiilor feta-
le
Defecte congenitale cardiace
Cel mai ușor de depistat sunt anomaliile ma-
jore cardiace congenitale (AMCC) care mo-
difică sever imaginea de 4 camere precum: 
sindromul de cord hipoplazic, stâng sau 
drept, anomalia Ebstein și dubla ieșire din 
ventriculul drept, sau cele care fac imposi-
bilă obţinerea semnului în V, adică transpo-
ziţia de vase mari și arcul aortic la dreapta. 

Detectarea anumitor forme de tetralogie 
Fallot (mai ales cazurile cu prognostic favo-

Rezumat
În lume, prevalența obezității a crescut constant în ultimele decade, devenind o problemă 
de sănătate publică importantă. Această creștere se manifestă la toate grupele de vârstă, 
incluzând îngrijorător copiii și femeile în perioada fertilă. Una dintre consecințe este 
creșterea incidenței cazurilor de diabet zaharat (DZ) gestațional, apariția acestuia fiind 
intrinsec legată de obezitatea maternă.1

Obezitatea este, pe de o parte, un factor independent de risc pentru apariția malformațiilor 
fetale, și pe de alta, un factor independent de risc pentru examinări ecografice suboptimale. 
Această asociere are efect de augmentare a problemelor de îngrijire prenatală. 
În această grupă au o incidență crescută defectele de tub neural, anomaliile cardiace, faciale, 
decesul fetal și macrosomia. În prezent s-a demonstrat faptul că programele de screening 
pentru toate aceste complicații au beneficii limitate în subgrupul pacientelor cu obezitate 
și/sau DZ, și că diagnosticul prenatal al anomaliilor este mai tardiv, impunând creșterea 
numărului de examinări.
Acest review trece în revistă pe scurt evidențele riscului crescut de malformații fetale la 
pacientele obeze, rolul diabetului zaharat și limitele screening-ului ecografic în aceste cazuri.
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cu mase cerebrale mai mult sau mai puţin 
normal conformate în sarcina mică, dar cu 
absența calvariei. Pe măsură ce sarcina evo-
luează, se produce dezintegrarea țesutului 
cerebral, datorită expunerii prelungite în 
lichidul amniotic. Lichidul amniotic devi-
ne hiperecogen, cu multiple particule eco-
genice care flotează, datorită procesului de 
descuamare continuă a maselor cerebrale. 
După 11 săptămâni, ratele de detecție ating 
100%, dar diagnosticul poate fi suspicionat 
încă de la 9 săptămâni de sarcină.

Encefalocelul este un defect cranian care 
se produce la nivelul suturilor craniene, la 
nivelul cărora protruzionează fragmen-
te de masă cerebrală, meninge sau ambele. 
Această malformație este rezultatul dezvol-
tării anormale a mezodermului la nivel cra-
nian. Imaginea ecografică este de sac herni-
ar. Ratele de detecţie sunt aproape de 100% 
în trimestrul I de sarcină.

Holoprozencefalia (HPE) este o malfor-
maţie congenitală ce apare prin eșecul de 
diviziune a părţii anterioare a creierului, 
total sau parţial, produsă în săptămânile 2 
și 3 după concepţie. După 9-10 săptămâni 
de sarcină, se vizualizează ecoul median al 
falx cerebri, ce separă emisferele cerebrale 
în partea anterioară. Lipsa vizualizării aces-
tuia ridică suspiciunea de holoprozencefalie 
alobară. Imaginea ecografică normală  a ce-
lor două plexuri coroide separate de ecoul 
median (aspectul de “fluture cu aripile des-
chise”) este absentă în HPE alobară. Exis-
tă mai multe forme de HPE, de la extrem de 

grave la foarte ușoare: HPE alobară, semilo-
bară, lobară și varianta medianei interemi-
sferice. Rata de detecţie a HPE alobare este 
în prezent de aproape 100% în trimestrul I.

Diagnosticul spina bifida aperta a rămas 
dificil de precizat la sfârșitul trimestrului I 
de sarcină, deși există modificări tipice la 
nivelul fosei cerebrale posterioare, prezen-
te atât în secțiunile de profil (însă obținerea 
lor necesită experiență și expertiză) cât și 
în secțiunile axiale, unde deformarea fo-
sei posterioare este extrem de evidentă. Se 
pare că simpla aplicare a secțiunii talamice 
(utilizată pentru biometria craniană) este 
suficientă pentru a atinge rate de detecție 
mari.

Alte defecte structurale fetale

Figura 1: În ordine, sunt prezentate cazuri de cord univentricular, transpoziție de vase mari și hipoplazie de cord stâng, la feți de prim trimestru.

Figura 2: În ordine, 
sunt prezentate cazuri 
de acranie, encefalocel, 
holoproencefalie și spina 
bifida deschisă, la feți de 
prim trimestru.

Figura 3: În ordine, sunt prezentate cazuri de cheilognatopalatoskizis unilateral, omfalocel 
și defect facial complex în asociere cu tetramelie.



30 www.MedicaAcademica.ro Iulie – August 2020

emc

Mai mult, obezitatea este un factor de risc 
cunoscut pentru insulino-rezistență, care 
este amplificată de insulino-rezistența fizio-
logică de sarcină, ceea ce duce la o scădere cu 
60% a sensibilității la insulină. Aceasta duce la 
creșterea predispoziției la pacientele obeze că-
tre: DZ gestațional, preeclampsie și macroso-
mie fetală.

Mecanismele prin care obezitatea poate 
duce la apariția tuturor tipurilor de anomalii 
fetale au rămas necunoscute. Încă nu s-a dat 
un răspuns la întrebarea dacă obezitatea și hi-
perglicemia sunt factori de risc independenți 
sau nu. Acestea par a avea efecte sinergice, iar 
factorii genomici și epigenomici de susceptibili-
tate nu au fost elucidați încă.

Pentru că examinarea ecografică a deve-
nit parte integrantă a îngrijirii prenatale, aso-
cierea dintre creșterea riscului de malformații 
și limitarea dată de obezitate în a studia ana-
tomia fetală are implicații clinice importante. 
A fost raportat că structurile cardiace și intra-
craniene au cele mai mici rate de vizualizare. 
Totuși, demonstrațiile obiective cu privire la 
impactul obezității asupra îngrijirii prenatale 
sunt limitate. Recent, rezonanța magnetică a 
fost propusă ca o metodă alternativă imagistică 
în studiul fătului in utero la pacientele obeze. 
Deși este lipsită de efecte adverse fetale, bene-
ficiile directe ale acesteia nu au fost demonstra-
te, iar aplicarea pe scară largă este influențată 
de raportul cost-eficiență și de disponibilitatea 
echipamentelor și a observatorilor.   

Obezitatea și Diabetul
Riscurile fetale asociate controlului glice-
mic insuficient au fost demonstrate de mult. 
În uter, fătul este expus hiperinsulinemiei. 
Poate dezvolta cardiomiopatie sau hiper-
trofie ventriculară, macrosomie, poate su-
feri deces, iar nașterile premature, cu tot 
cortegiul de complicații neonatale și pe ter-
men lung, sunt mai frecvente.1,16-18 Riscuri-
le de malformații majore sunt mai mari în 
rândul pacientelor cu DZ preexistent sarci-
nii și în rândul celor cu un control subop-
timal al bolii periconceptual. Torloni a de-
monstrat într-o metaanaliză că riscul de 
DZ gestațional crește cu creșterea indice-
lui de masă corporală (IMC) din perioada 
preconcepțională. Frecvența DZ gestațional 
a crescut cu 0,92% pentru fiecare Kg/m2 
al IMC (95% CI 0.73–1.10). La pacientele 
supraponderale, cu obezitate moderată și 
morbidă, riscul de DZ gestațional a crescut 
de la 1,97 (95% CI 1.77–2.19) la 3.01 (95% 
CI 2.34–3.87) și respectiv, la 5,55 (95% CI 
4.27–7.21)19. 

IMC preconceptual este un factor inde-
pendent de predicție în analiza riscului de 
malformații congenitale la feții din mame 
cu DZ gestațional.20 Pacientele care dezvol-
tă DZ gestațional au un risc de recurență a 
malformațiilor fetale la sarcinile ulterioare 
de 25-50%. Multe din pacientele diabetice 
sunt și obeze, și multe din pacientele obeze 
au și DZ. 
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SSpondilartritele (SpA) constituie un spectru 
heterogen de afecțiuni reumatismale 
inflamatorii cronice cu determinism imun, 
ce se developează pe un background genetic 
specific (antigenul HLAB27, gena ERAP1, 
gena IL-23) și sunt caracterizate de elemente 
comune clinice (afectare musculoscheletală 
și multisistemică), imagistice (sacroiliită, 
spondilită, artrită periferică) și terapeutice 
(răspuns favorabil la antiinflamatoriile non-
steroidiene, AINS)[1-4]. 

Termenul SpA se referă la subtipuri clinice 
variate, cu manifestări ce se suprapun parțial 
și pot evolua în dinamică de la o formă la 
alta, ceea ce a generat de-a lungul timpului 
controverse de definire și clasificare[1-4].

Discutăm de afecțiuni ce se dezvoltă 
cu predilecție la sexul masculin, având 
debutul înaintea vârstei de 40 de ani, prin 
simptomatologie dominată de durerea lombară 
joasă (low back pain) cu caracter inflamator ca 
rezultat al sacroiliitei, rahialgii (generate de 
fenomenele inflamatorii spondilitice), artrite 
periferice cu pattern special (oligoartrite 
asimetrice la nivelul membrelelor inferioare) 
și diferite alte manifestări viscerale legate de 
conceptul de SpA (oculare, intestinale, genito-
urinare, cutanate)[1-4].

De remarcat puternicul caracter invalidant 
ce are ca suport manifestările entezeale și 
osoase (ce ridigizează frecvent întreaga coloană 
vertebrală și aparatul costal determinând 
poziții vicioase), disfuncția respiratorie 
restrictivă (corolar al evoluției în SA), ca și 
evoluția determinărilor viscerale[1-4].

Conceptul tradițional al SpA
Moll și Wright (1974) au arondat grupului SpA 
următoarele entități: spondilita anchilozantă 
(SA), prototipul grupului, boală cu potențial 
invalidant major dat fiind evoluția spre 
anchiloză; atropatia psoriazică (APs), 
afecțiune cu subtipuri clinice distincte asociată 
psoriazisului cutanat și/sau ungheal; artrita 
reactivă (ARe) şi sindromul Reiter, cu episod 
infecțios ce precede afectarea articulară; 
artrita din  bolile inflamatorii intestinale, colita 
ulcerativă sau boala Crohn; SpA cu debut 
juvenil. Se adaugă SpA nediferențiată, ce nu 
întrunește criteriile de diagnostic pentru nici 

una din bolile menționate, și uveita anterioară 
acută la care nu se decelează altă cauză 
(infecțioasă, inflamatorie), considerată de unii 
autori ca aparținând grupului SpA[1-4]. 

Conceptul modern al 
SpA (ASAS 2009)
Progresele în înțelegerea patobiologiei SpA, 
rolul imagisticii în rezonanța magnetică 
(IRM) în decelarea precoce a sacroiliitei și 
medicația biologică inovatoare au impus 
redefinirea conceptului de boală. Astfel, noua 
nomenclatură promovată de ASAS (Assessment 
of Spondyloarthritis International Society) 
diferențiază două categorii principale raportat 
la afectarea articulară: (i) Forme predominant 
axiale (axSpA), între care axSpA non-
radiografică (nr-axSpA) și axSpA radiografică 
sau spondilita anchilozantă (SA) precoce (cu 
sacroiliită bilaterală grad II sau unilaterală 
grad III/IV) sau avansată (sindesmofite); și (ii) 
Forme predominant periferice (pSpA), cu artrită 
(erozivă/ non-erozivă) sau entezită[1-4].

SpA predominant axiale se referă deopotrivă 
la pacienții cu sacroiliită radiografică (SA) și la 
cei care au doar leziuni IRM (nr-axSpA), în timp 
ce grupul pSpA include toate celelalte entități. 
Mai mult, între axSpA și pSpA există un overlap 
dinamic în 20-40% situații, legătura principală 
între subclase fiind antigenul HLA-B27, pattern-
ul comun al afectării periferice și oculare[1-4].

Criterii de clasificare ASAS 
2009 pentru axSpA
Se aplică pacienților cu durere vertebrală 
cronică ce depășește 3 luni cu debut înainte de 
45 ani, care prezintă sacroiliită imagistic SAU 
antigenul HLA-B27 în asociere cu manifestări 
clinice definitorii pentru SpA[1-4]. Astfel: 

• brațul imagistic presupune sacroiliită 
imagistic PLUS cel puțin o manifestare 
caracteristică SpA; sacroiliita definită imagistic 
se referă la modificări IRM de tip sacroiliită 
activă (inflamație, edem osos) sau la prezența 
de leziuni radiografice (sacroiliită definită 
conform criteriilor New York modificate);

• brațul clinic presupune prezența 
antigenului HLA-B27 PLUS minim 2 
manifestări caracteristice SpA[1-4].

Manifestările clinice listate între criteriile de 
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diagnostic sunt durerea vertebrală cu caracter 
inflamator; artrita, entezita sau dactilita; uveita; 
psoriazisul; boala Crohn/ colita ulcerativă; 
răspunsul bun la AINS; istoricul familial de SpA; 
pozitivitatea HLA-B27; CRP crescut[1-4].

O mențiune specială pentru durerea 
vertebrală inflamatorie, simptomul principal în 
axSpA/AS, care a fost definită de experții ASAS 
ca durere cronică (> 3 luni) cu debut insidios 
înainte de 45 ani cu redoare matinală (> 30 
minute), ameliorată cu exercițiul fizic, dar 
persistentă în repaus, cu exacerbare nocturnă, 
în a doua jumătate a nopții[1-4].

Termenul de axSpA este utilizat, conform 
EULAR/ASAS 2016, pentru a descrie întreg 
spectrul SpA cu manifestări predominant 
axiale, indiferent de prezența sau nu a 
modificărilor structurale pe radiografia 
standard de articulații sacroiliace. 10-20% 
din nr-axSpA au progresie spre SA în primii 
doi ani de evoluție dacă sunt identificați 
predictori negativi între care: leziuni active 
pe IRM sacroiliace (edem osos), nivel seric 
crescut al CRP, statusul fumător actual și sexul 
masculin[1-4].

Criterii de clasificare ASAS 
2011 pentru pSpA
pSpA este luată în discuție la un pacient ce 
prezintă artrită, entezită sau dactilită și cel 
puțin una din manifestările majore ale SpA: 
uveita acută anterioară, psoriazis cutanat, 
boală inflamatorie intestinală, episod infecțios 
anterior recent, antigen HLA-B27 pozitiv, 
sacroiliita definită imagistic SAU cel puțin 
două dintre următoarele manifestări ale SpA: 
artrita; entezita; dactilita; durere vertebrală 
inflamatorie; istoricul familial de SpA[1-4].

Patobiologie
Din punct de vedere fiziopatologic, SpA sunt 
definite prin inflamația situată la nivelul 
entezelor, fapt ce le deosebește fundamental 
de poliartrita reumatoidă. Numeroase citokine 
sunt implicate, TNFα și IL-17A ocupând un rol 
important, deopotrivă în inflamația entezeală, 
cât și osteoproliferare. Studiile histopatologice 
au evidențiat la nivelul lichidului sinovial 
fenomene de hipervascularizație cu prezența 
macrofagelor și celule T(CD4 + și CD8+); 
aceleași subseturi celulare imune se găsesc și la 
nivelul mucoasei intestinale[1-4].

Screening și algoritm de 
diagnostic precoce SpA
Diagnosticul precoce este un deziderat de 
actualitate, ținând cont de recunoașterea 

tardivă a SpA, la circa 7-10 ani de la debutul 
clinic. Un diagnostic precoce și tratamentul 
adecvat reduc semnificativ caracterul evolutiv, 
impactul invalidant, numărul comorbidităților, 
ameliorând, totodată, calitatea vieții[1-4].

Simptomatologia inflamatorie axială 
trenantă impune un plan de investigare 
complex, apelând deopotrivă la teste 
inflamatorii (VSH și proteina C reactivă) și 
genetice (HLAB27), explorare imagistică 
radiografică  (articulații sacroiliace, joncțiunea 
dorso-lombară) și IRM (sacroiliace interesând 
elemente active de tipul edemului osos; 
vertebral); adiacent, decelarea comorbidităților 
(psoriazis, eritem nodos, boală inflamatorie 
intestinală) este importantă[1-4]. 

Reținem un algoritm de screening axSpA 
cu aplicabilitate în medicina primară la 
pacientul cu durere vertebrală cronică: se 
disting trei scenarii de adresare la specialistul 
reumatolog, și anume: (i) durerea vertebrală 
de tip inflamator, (ii) sacroiliita imagistic și (iii) 
prezența HLA-B27+ (Figura 1)[1-4].

De interes este și clasificarea CaFaSpA (Case 
Finding Axial SpondyloArthritis), un sistem de 
scorizare aplicabil pacienților tineri (sub 45 
ani) cu simptomatologie vertebrală cronică și 
factori de predicție pentru SpA (durere lombară 
inflamatorie, istoric familial SpA, răspuns 
pozitiv la AINS, persistența simptomatologiei 
mai mult de 5 ani) (Figura 2). Un scor de peste 
2,5 ne indică SpA cu specificitate de circa 90%, 

Figura 1. Algoritm screening SpA (adaptat ASAS*)

Figura 2. CaFASpA, Case Finding Axial SpondyloArthritis
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Figura 3. Algoritm ASAS (Berlin modificat) pentru diagnosticul axSpA
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în timp ce un scor de peste 1 are specificitate 
redusă (40%)[1-4]. 

Suplimentar, HLA-B27 poate fi utilizat 
pentru screeningul și diagnosticarea axSpA. 
Într-adevăr, peste 90% din SA și un procent 
semnificativ de SpA au HLA-B27 pozitiv; vice-
versa, doar o treime din pacienții cu durere 
vertebrală joasă și HLA-B27 pozitiv sunt 
finalmente catalogați ca SpA. Este absolut 
necesar ca prezența HLA-B27 să fie interpretată 
în context clinico-imagistic sugestiv[1-4].

Algoritmul ASAS de diagnostic axSpA are la 
bază vechiul algoritm Berlin aplicat pacienților 
cu durere vertebrală joasă cronică și/sau 
alte manifestări SpA; splitarea pe scenarii în 
funcție de prezența sau nu a modificărilor 
radiografice și pozitivitatea HLA-B27 conduce 
la diagnosticarea sau infirmarea SpA/SA 
(Figura 3)[1-4].

Prevenția SpA
Este un demers un obligatoriu chiar și în 
domeniul bolilor cronice cu potențial crescut 
de dizabilitate, fiind cunoscută necesitatea 
prevenției factorilor de risc, precum și a 
invalidității.

Factorii de risc ai SpA se concentrază pe 
participarea genetică, pe factori cu acțiune 
la nivel psihic (stress emoțional, mai ales în 
cazul psoriazisului) și factori trigger infecțioși. 
Pe fondul genetic constitutiv clasic, ReA 
sunt generate de microorganisme precum 
Chlamydia, Campylobacter, Salmonella, 
Shigella, Clostidium difficile, germeni ce 
acționează cu 1-4 săptămâni înaintea 
episodului reactiv[1-4].

Constelația multivalentă a SpA obligă la 
o analiză detaliată în fața oricărui individ 
cu suspiciune: istoricul familial de psoriazis 
sau patologie intestinală inflamatorie, 
istoricul individual de suferință oculară, 
digestivă, genito-urinară, cutanată (psoriazis), 
existența unui focar infecțios în antecedentele 
personale recente. Mai mult, factorii de mediu 
recunoscuți a avea potențial reumatogen 
(frigul și umezeala) contribuie la determinarea 
fenomenului morbid. Și nu în ultimul rând, 
în 2% din cazurile de boală reumatismală, 
traumatismul articular este la originea 
declanșării procesului reumatismal[1-4].

Prevenția invalidității și a comorbiditătilor 
intră în spectrul măsurilor care reduc 
potențialul evolutiv al SpA. 

Management-ul SpA 
Este complex implicând reevaluare și 
optimizare periodică cu scopul atingerii țintelor 

terapeutice (remisiunea sau boala cu activitate 
joasă), prevenția sau tratamentul invalidității. 
Ghidurile EULAR revizia 2016, ACR 2019 
și cele naționale punctează secvențialitatea 
medicației în funcție de tipul și activitatea 
SpA, predictorii negativi, răspunsul la terapiile 
anterioare[1-4].

La pacienții cu axSpA, prima linie de 
medicație sunt AINS (clasice sau coxibi), 
adminstrate în doză maximă tolerată, pe 
durată prestabilită. Ulterior, în condițiile 
neatingerii țintei terapeutice, se administrează 
medicație biologică în varianta inhibitorilor 
TNFα (infliximab, etanercept, adalimumab, 
golimumab, certolizumab) sau blocanților IL-7 
(secukinumab), cu o serie de particularități 
vis-à-vis de formă (nr-axSpA vs. SA). Formele 
ce asociază afectare periferică impun etapă 
intermediară de administrare a remisivelor 
sintetice de tipul sulfasalazinei [1-4].  

Desigur, APs rămâne în atenție ca o 
afecțiune cu polimorfism clinic (afectare 
poliarticulară, axială, entezeală, cutanată și 
ungheală), ce dictează parcursul terapeutic 
conform ghidurilor GRAPPA, ACR, EULAR[1-4].

Indiferent de schema terapeutică aplicată, 
prevenirea sau tratamentul invalidității intră în 
managementul SpA. Prevenția se face precoce, 
focusată pe menținerea flexibilității coloanei 
vertebrale, aparatului costal și articulațiilor 
periferice prin posturare, mobilizări, stretching, 
tonifiere musculară[1-4].

În concluzie, SpA reprezintă afecțiuni 
reumatismale complexe, ce necesită o abordare 
diagnostică și terapeutică comprehensivă.  
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de cercetători profesioniști conduși de un 
coordonator, o personalitate recunoscută în 
domeniu, și să respecte anumite principii etice, 
deoarece majoritatea cercetărilor au ca subiect 
omul. 

După opinia lui J. Bernard (citat de 1), 
medicina a fost și va fi întotdeauna cercetare, 
întrucât medicul care examinează un pacient 
realizează o cercetare empirică, observațională, 
descoperind aspecte particulare, ce pot fi 
repere de cercetare ulterioară. Astfel, omul 
devine obiect al cercetării, dar și beneficiarul 
rezultatelor acesteia.2 

Cercetarea științifică este o activitate 
legiferată și organizată pe baza unui protocol cu 
etape de lucru, considerat ca fiind documentul 
de bază al studiilor clinice sau proiectelor de 
cercetare.3 Cercetătorii trebuie să respecte 
protocolul aprobat, deoarece acesta conține 
“desfășurătorul” activităților care duc la 
realizarea obiectivului propus. 

Metodologie. 
Un proiect de cercetare este o activitate de 
cercetare științifică organizată sistematic 
și planificată în etape pe baza unui plan de 
cercetare realizat de cercetători profesioniști 
într-un cadru instituționalizat, cu o temă de 
interes științific pentru comunitate. 

În cadrul unui proiect, redactarea 
protocolului de cercetare este atributul 
coordonatorului de proiect sau cercetătorului-
șef, deoarece este considerată activitatea cea 
mai dificilă, dar și veriga cea mai importantă a 
proiectului în ansamblu. 

Acesta este o personalitate recunoscută 
în cercetarea științifică – propune ipoteze de 
lucru, metode și planul activităților ce trebuie 
urmate pentru a ajunge la obiectivul propus, pe 
baza experienței sale și coroborat cu datele din 
literatura de specialitate referitoare la subiectul 
ales. 

Un protocol în formă redactată poate fi 
supus unor amendamente aduse de către 
alți cercetători, cu scopul de a deveni cât 
mai performant și adecvat temei alese și 
posibilităților de realizare. Obiectivele 
importante ce sunt necesare a fi realizate într-un 
protocol de cercetare, după unele opinii,4 sunt 
evidențiate în Tabelul 1. 

R
Semnificația protocolului scris al 
proiectului de cercetare științifică

REZUMAT.
Protocolul redactat este considerat documentul 
cel mai important al unui proiect de cercetare 
științifică, deoarece conține elementele și 
etapele fundamentale de lucru ce conduc la 
realizarea studiului propus. Sunt analizate în 
detaliu părțile componente ale protocolului scris 
în cercetarea clinică și experimentală. Condițiile 
care trebuie respectate pentru ca un studiu 
să aibă valoare științifică sunt: colectivul de 
cercetători profesioniști recunoscuți în domeniu, 
existența unui protocol scris al proiectului de 
cercetare, caracterul interdisciplinar al studiului 
și respectarea principiilor etice în cercetarea pe 
subiecți umani.

În medicina contemporană, rolul 
cercetătorului a devenit o prioritate 
prin contribuția sa meritorie la progres. 
Instrumentele de bază ale activității 
cercetătorului, în special în domeniul medicinei 
practice, sunt studiile clinice și proiectele 
de cercetare, ale căror rezultate din modele 
experimentale, validate științific, devin ulterior 
tratamente inovative sau tehnici terapeutice 
moderne. 

Dar, pentru a fi validate științific, trebuie 
să respecte unele criterii recunoscute 
internațional: să aibă un protocol scris după 
normative academice, să existe o temă de 
interes științific, un colectiv interdisciplinar 

Dr. Viorica VIDU
Cercetător științific principal grd III 
Doctor în științe medicale 
Medic primar chirurg 
Institutul Clinic Fundeni, București  

Autor pentru corespondență:  
Dr. Vidu Viorica 
Clinica de chirurgie generală și de 
transplant  hepatic,
Institutul Clinic Fundeni, Sos. Fundeni, 
nr.258, sector 2, București

Figura 1. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București.
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De asemenea, trebuie să existe și o justificare 
a necesității realizării proiectului și un plan 
detaliat al investigațiilor, astfel:

- De ce este acest studiu important?
- În ce context poate fi integrat?
- Care este metodologia de lucru?
- Cum se realizează tema aleasă? (studiul 

clinic)
- Calendarul propus pe etape de lucru și 

bugetul necesar
- Resursele identificate – tehnice, științifice și 

financiare. 
Răspunsurile și notele explicative la 

întrebările menționate anterior vor fi redactate 
în partea generală a protocolului scris, urmate 
apoi de o parte specială, cu contribuția originală 
a autorilor, ipoteze și metode de lucru proprii, 
rezultate, descrierea în etape de realizare a 
studiului clinic din punct de vedere teoretic și 
practic. 

Etapele unui protocol scris de cercetare sunt 
adaptate tipului de studiu sau proiect, metodei și 
experienței colectivului de cercetători. 

Astfel, un protocol scris al unui proiect de 
cercetare, cu valoare științifică, are următoarele 
componente (Tabelul 2). 

Titlul trebuie să fie redactat simplu și 
să fie clar formulat, fără ambiguități sau 
exprimări interpretabile, ce ar putea atrage 
posibile confuzii; reprezintă enunțul temei de 
cercetare din proiect. Acesta este elementul 
fundamental al protocolului, deoarece 
exprimă esența studiului, atrage atenția 
cercetătorilor și a celor interesați de subiect 
și, conform importanței științifice pe care o 
prezintă, va primi un număr de identificare 
(ID) de la Comisia de Etică din universitatea 
sau instituția în care se va desfășura studiul, 
ID ce va fi înregistrat. 

Autorii sunt reprezentați de cercetătorul 
coordonator de proiect și de colectivul 
interdisciplinar de cercetători participanți, 
menționându-se numele, prenumele, gradul 
profesional și științific, afilierea la universități, 
institute sau clinici, și datele de contact: adresă, 
telefon, fax, mail. Acestea sunt importante 
pentru corespondența profesională, pentru 

Tabelul 1: Obiectivele unui 
protocol de cercetare
Nr. crt. Obiective

1. Identificarea problemelor ce trebuie 
cercetate și clarificarea importanței lor 

2. Colectarea datelor din literatură referitoare 
la tema propusă de cercetare

3. Formularea obiectivelor și ipotezelor de lucru
4. Clarificarea considerațiilor etice
5. Propunerea unei metodologii de lucru
6. Discutarea rezultatelor și a limitelor cercetării realizate

Tabelul 2: Componentele 
protocolului scris
Nr. crt. Obiective
1. Titlul proiectului de cercetare
2. Autorii: coordonatorul de proiect, colectivul de cercetători participanți

3. Date administrative: locul (instituția) unde se desfășoară cercetarea, calendarul etapelor 
de lucru, bugetul, sursele de finanțare, resurse tehnice și științifice identificate

4. Rezumat
5. Studiul bibliografic (review din literatură pe tema propusă de cercetare)
6. Obiectivul și ipotezele de lucru

7.

Planul cercetării: a. metoda de cercetare
b. tipul studiului

c. analiza subiecților de studiu. Criterii de includere și de excludere 
d. modele experimentale, rezultate 

e. studiul statistic
f. analiza datelor obținute

g. concluzii
7. Bibliografie

8. Considerente etice: consimțământul informat scris, 
acordul Comisiei Etice, conflictul de interese

9.
Valorificarea cercetării: comunicarea rezultatelor cercetării: congrese, 

simpozioane, cursuri, conferințe media, publicarea rezultatelor în 
reviste, tratate, monografii, manuale universitare etc.

10. Implementarea în practica medicală și în învățământul superior
11. Monitorizarea efectelor implementării în practică
12. Schimburi de experiență cu alte colective de cercetători

a aduce amendamente proiectului propus de 
către comunitatea științifică în domeniu, pentru 
schimb de experiență între cercetători, astfel 
încât protocolul scris să fie un document rezultat 
din dinamica opiniilor științifice pe tema 
propusă. 

De asemenea, este necesar ca toți 
cercetătorii, în special cercetătorul coordonator 
de proiect, să redacteze curriculum vitae, 
ca documente anexate, pentru atestarea 
experienței profesionale pe tema aleasă. 

Rezumatul proiectului va fi redactat 
scurt, concis, distinctiv, enunțător al etapelor 
succinte de cercetare pentru obiectivul propus, 
rezultate, concluzii și importanța științifică 
a subiectului. Unii autori3 recomandă 3-4 
cuvinte-cheie pentru fiecare componentă a 
planului de lucru, pentru identificare selectivă, 
de exemplu: simptome, boli, tratamente, 
evenimente etc. 

Studiul bibliografic este o sinteză a datelor 
de actualitate din literatura de specialitate pe 
subiectul ales, cu menționarea referințelor 
bibliografice. Este menționat în introducerea 
protocolului scris ca fiind cadrul teoretic al 
temei de cercetat. Se realizează studiind în 
biblioteci universitare (Figura 1) sau virtuale, 
de exemplu Biblioteca UMF “Carol Davila” “of-
campus”, baze de date acreditate internațional 
(Medline, ISI Thomson, Web of Science, Index 
Copernicus, Google Scholar, PubMed) și 
tratate, monografii, teze de doctorat, articole 
acreditate științific, monografii, reviste de 
specialitate etc. 
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Studiul bibliografic (introducerea 
teoretică sau partea generală) va fi redactată 
după tipologia pentru studiile clinice,5 cu 
menționarea referințelor bibliografice în text, 
pentru a se evita plagiatul.6,7,8 

Obiectivul trebuie să fie exprimat concis, 
realist și specific, folosind expresii ce ilustrează 
acțiunile propuse a fi efectuate: “ne propunem a 
compara, a studia, a determina, a descrie…”. 

Ipoteza de lucru este raționamentul cu 
bază științifică ce este propus a fi cercetat 
pornind de la un fenomen intuit sau observat. 

Ipoteza poate fi de două tipuri: nulă 
sau alternativă.4,9 De exemplu, ipoteza de 
cercetat: virusul hepatitei C este incriminat 
în etiopatogenia hepatocarcinomului; 
Varianta A. nu există diferențe între lotul 
cu hepatocarcinom fără VHC și cel cu VHC 
decelabil (ipoteză nulă); Varianta B: există 
diferență semnificativă între cele două loturi 
de studiu; hepatocarcinomul este mai frecvent 
la lotul cu VHC decelabil, deci este un posibil 
factor etiologic (ipoteză alternativă). 

Metodă de cercetare. Se prezintă succesiv 
etapele de lucru, metoda folosită empirică, 
observațională, experimentală etc.), tipul 
de studiu (experimental sau observațional, 
randomizat sau nonrandomizat, monocentric 
sau multicentric, retrospectiv sau prospectiv, 
dar, de preferat, întotdeauna interdisciplinar. 

Important de menționat este faptul că 
un studiu clinic trebuie să aibă un caracter 
interdisciplinar, ceea ce îi conferă complexitate și 
valoare științifică.5 

Este partea cu importanțâ crucială, deoarece 
este originală, cuprinde descrierea grupurilor 
populaționale examinate sau a subiecților 
incluși în cercetare, analiza unor parametri de 
evaluare ca frecvența bolii sau a fenomenului 
studiat, evoluția, complicațiile, mortalitatea, 
analiza statistică, rezultatele. 

Pentru studiul populațional se menționează 
criteriile de includere și de excludere din studiu. 
Astfel, criteriile de selecție a subiecților pentru 
studii clinice, general valabile, menționate în 
literatura de specialitate (9 citat de 5), sunt:

A. Criterii de includere: caracteristici 
demografice (vârstă, sex, rasă) cu aceeași 
afecțiune pentru care se experimentează terapia 
nouă, să locuiască în aceeași regiune sau zonă 
geografică  accesibilă, pentru a se prezenta la 
solicitări periodice. De obicei se folosesc grupuri 
profesionale, populație de pacienți spitalizați, 
pacienți aflați în evidența medicilor de familie, 
categorii speciale de funcționari. 

B. Se exclud din studiu subiecții neeligibili, 
ce compromit interpretarea datelor, alcoolicii, 

pacienții în fază terminală, cei ce se mută 
în alte regiuni și se pierd din evidență, cei 
cu inaptitudinea de a furniza date corecte, 
persoanele fără școlarizare elementară. 

Există categorii populaționale vulnerabile 
ce trebuie excluse în mod cert din studii 
clinice: pacienții cu psihopatii, gravidele, copiii, 
vârstnicii, deținuții, fetușii vii, persoanele 
instituționalizate.5 

De asemenea, se stabilește și timing-ul 
etapelor de lucru și calendarul pe etape. 

Analiza datelor obținute se realizează în 
manieră originală, dar coroborată cu raportările 
din literatură, cu menționarea aspectelor 
particulare sesizate. 

Concluziile cercetării trebuie, în principiu, să 
confirme și să argumenteze obiectivul studiului, 
ceea ce oferă validitate științifică finală. 

Bibliografia studiată se va redacta în maniera 
Vancouver,6,10,11 în capitol separat, conform 
criteriilor științifice internaționale de redactare. 

Considerentele etice cuprind o serie 
de documente anexate protocolului 
scris, cu valoare incontestabilă, în sensul 
că nerespectarea lor atrage invalidarea 
științifică, morală și etică a proiectului. Astfel, 
consimțământul informat scris al subiecților 
supuși cercetării va respecta principiul 
autonomiei, al nondăunării, al interesului 
științific, conform Convenției de la Helsinki12 și 
Codului etic de la Nuremberg.13 

În medicina contemporană a fost elaborat 
conceptul de etică în cercetarea pe subiecți 
umani, care consideră principiile și valorile 
etice primordiale în respectarea integrității 
vieții în modelele experimentale umane, în 
studiile experimentale cu testare sau utilizare 
de medicamente și în cele non-observaționale. 
În principiu, orice cercetare realizată fără 
consimțământul informat scris al subiecților 
este considerată fără valoare științifică.2,5,9,14 

Important de menționat este obligativitatea 
anexării scrisorii către Comisia de etică din 
instituția sau universitatea unde se desfășoară 
cercetarea și formularul conflictului de interese, 
în care fiecare cercetător va preciza contribuția sa 
la realizarea proiectului și justificarea conflictului 
de interese existent sau nu între autori. 

În concluzie, protocolul redactat este 
considerat documentul cel mai important al 
unui proiect de cercetare științifică, deoarece 
conține elementele și etapele fundamentale de 
lucru ce conduc la realizarea studiului propus. 

Altfel spus, protocolul scris reprezintă un 
“manuscris al unui volum” de activități propuse 
a fi realizate, cu autori și un cuprins, volum ce se 
intitulează “proiect de cercetare științifică”.  
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Diabetul zaharat și malformațiile fetale
1.  Secvența acranie-exencefalie:

A.  absența închiderii sau rezultatul 
închiderii anormale a neuroporului 
anterior între zilele 12-22 după 
concepție

B. Malformația este letală
C.  Este caracterizată de absența calvariei
D.  Lichidul amniotic devine hipoecogen
E.  Produce dezintegrarea țesutului 

cerebral, din cauza expunerii 
prelungite în lichidul amniotic.

2.  Malformațiile cardiace care se 
depistează în trimestrul II sunt:

A.  Tetralogia Fallot
B.  Displazia
C.  Omfalocelul
D.  Tumorile cardiace
E.  Stenozele valvulare.

3.  Obezitatea și diabetul:
A.  În uter fătul este expus 

hipoinsulinismului

B.  Poate dezvolta cardiomiopatie sau 
hipertrofie ventriculară

C.  DZ gestațional crește cu 
scăderea indicelui de masă 
corporală (IMC) din perioada 
preconcepțională

D.  Riscurile de malformații majore sunt 
mai mari în rândul pacientelor cu DZ 
preexistent sarcinii

E.  Multe dintre pacientele diabetice sunt 
subponderale.

Viorica Vidu

Semnificația protocolului scris al proiectului de cercetare științifică 
7.  Categoriile populaționale ce trebuie 

excluse din studii clinice sunt:
A.  vârstnicii
B.  alcoolicii
C.  locuitorii din aceeași zonă geografică
D.  pacienții cu psihopatii
E.  gravidele.

8.  Afirmațiile false cu privire la componentele 
protocolului scris sunt:

A.  Rezumatul proiectului trebuie să fie elaborat.
B.  Ipoteza de lucru este de patru tipuri.
C.  Titlul trebuie să fie redactat simplu și clar formulat.
D.  Oiectivul trebuie să fie exprimat concis, realist și specific.
E.  Autorii sunt reprezentați de cercetătorul coordonator de proiect 

și de colectivul interdisciplinar de cercetători participanți.

Adrian Restian

Informația este mai contagioasă decât (corona)virusul
9.  Cercetările de psihoimunologie au arătat că:

A.  sistemul imunitar al unor oameni izolați 
răspunde mult mai slab la infecții

B.  singurătatea și izolarea intensifică 
procesele inflamatorii

C.  izolarea a dus la scăderea consumului 
de alcool și de tutun cu 40%

D.  izolarea a dus la creșterea pornografiei 
cu 26%

E.  izolarea a dus la scăderea agresivității 
în familie.

10.  Este adevărat că:
A.  psihotrauma acționează prin calitatea 

informației pe care o aduce
B.  recepționarea unor informații 

negative poate duce la instalarea 
automată și inconștientă a anxietății, a 

depresiei și a fobiilor
C.  A. Newberg și M.R. Waldman arată că 

informațiile negative inhibă activitatea 
amigdalei

D.  Informațiile negative stimulează 
activitatea lobului frontal, care ar trebui 
să modereze anxietatea respectivă

E.  Anxietatea poate să ducă, cu timpul, și la 
tulburări somatice.

Codrina Ancuța, Rodica Chirieac

Prevenție și diagnostic precoce în spondilartrite
4.  Moll și Wright (1974) au arondat grupului 

SpA următoarele entități:
A.  Sindromul Reiter
B.  Spondilita anchilozantă
C.  Artropatia psoriazică
D.  Artrita areactivă
E.  Osteoporoza. 

5.  Durerea vertebrală inflamatorie specifică 
din SpA este caracterizată de:

A.  Durere acută ( < 3 luni)
B.  Redoare matinală ( >30 minute)
C.  Nu este ameliorată de exercițiul fizic
D.  Cu exacerbare nocturnă
E.  Apare în prima jumătate a nopții.

Ana-Maria Bumbea, Adrian Bighea

Etapele recuperării după accidentul vascular cerebral
6.  Sunt false următoarele afirmații:

A.  Etapa spastică are ca obiectiv prevenția escarelor.
B.  Etapa flască este prima etapă în evoluția unui accident 

vascular.
C.  În etapa cronică se utilizează tehnici kinetice și electroterapie 

convențională.
D.  Etapa cronică este etapa în care spasticitatea nu mai 

evoluează.
E.  Depresia și anxietatea sunt frecvente după AVC, dar nu sunt 

asociate cu creșterea mortalității.
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