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în această lună
COVID -19

Ce�au�învăţat�oamenii�de�ştiinţă�din�întreaga�
lume�despre�coronavirus�de�la�Diamond�Princess
Chris Baraniuk scrie că, în perioada de debut a pandemiei, un loc situat în afara spațiului 
geografic al Chinei a căpătat trista notorietate de focar epidemiologic:  
un vas de croazieră care le-a furnizat specialiștilor în domeniu lecții esențiale

În data de 20 februarie, Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS) a anun-
țat că mai mult de jumătate din to-
talitatea cazurilor de covid-19 înre-
gistrate în lume în afara teritoriului 
Chinei se găseau în perimetrul unei 
nave de pasageri: Diamond Princess 
(Prințesa de diamant). Un vapor de 
lux, pentru a cărui fabricare, cu 
16 ani în urmă, s-a făcut o investi-
ție de o jumătate de miliard de do-
lari, a rămas blocat în carantină în 
Japonia, cu peste 3 700 de pasageri 
la bord. Sute dintre ei erau bolnavi 
și au fost izolați în cabinele lor. 

Un epidemiolog japonez a descris 
condițiile de la bordul vasului ca fi-
ind "complet haotice." US Centers 
for Disease Control (CDC – 
Centrul pentru Controlul Bolilor 
din SUA) a pus la îndoială eficien-
ța izolării la bord, iar expertul în 
boli infecțioase Anthony Fauci, care 
oferă consultanță cu privire la pan-
demie pentru Casa Albă, a spus că 
procedura de carantinare a vasului 
a "eșuat." 

De atunci, însă, au fost publica-
te date ce arată că lucrurile nu au 
stat chiar așa. Se pare că, în realita-
te, izolarea a avut un efect măsura-
bil în ceea ce privește limitarea con-
tagiunii. De asemenea, există indicii 
potrivit cărora sistemele de venti-

lație și de tratare a apelor reziduale 
de pe vas nu au contribuit la trans-
miterea infecției. 

Încă nu se știe dacă situația ar 
fi putut să fie gestionată mai bine. 
Oricum, ceea ce s-a întâmplat la 
bordul navei s-a arătat a fi un expe-
riment nefericit, dar instructiv, din 
care oamenii de știință au învățat 
multe despre covid-19. Aceste lecții 
le-ar putea fi de folos autorităților în 
locurile unde se știe că boala a scă-
pat de sub control, cum sunt cămi-
nele de îngrijire și închisorile. 

Datele inițiale 
Un articol publicat în Infectious 
Disease Modelling pe 29 februarie 

constata că răspândirea covid-19 pe 
vas s-a atenuat substanțial de înda-
tă ce, începând din 5 februarie, pa-
sagerii au fost izolați în cabinele lor, 
la cererea guvernului japonez. 

Aceste constatări au fost coro-
borate în cadrul unui articol pos-
tat înainte de tipărire, în 14 apri-
lie, de către cercetători din China. 
Ei au examinat datele referitoare la 
197 de cazuri simptomatice, folo-
sind înregistrările publicate de auto-
ritățile japoneze. În rândul pasageri-
lor și echipajului au fost 712 cazuri 
confirmate, din care circa jumăta-
te erau asimptomatice în momen-
tul testării, astfel încât datele utili-
zate de cercetători au fost limita-
te. Cronologia infecțiilor sugerează, 
însă, că transmiterea s-a făcut, în 
principal, înainte de izolare. După 
5 februarie, transmiterea în rândul 
pasagerilor pare să se limiteze la cei 
care au luat virusul de la o persoa-
nă infectată carantinată în aceeași 
cabină. 

"Carantina a fost eficientă pentru 
pasageri, dar nu și pentru echipaj, 
din păcate," spune Yuguo Li, coau-
tor, menționând că infecțiile în rân-
dul membrilor echipajului, dintre 
care unii au avut contact regulat cu 
pasagerii în cabinele lor, a conti nuat 
după 5 februarie. 

Carantina a fost eficientă pentru 
pasageri, dar nu și pentru echipaj, 
din păcate
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Li și colegii săi au analizat, de a-
semenea, sistemele de ventilație și 
de eliminare a apelor reziduale de 
pe vas, negăsind niciun semn evi-
dent că ar fi exacerbat transmite-
rea virusului. Poate că, în general, 
virusul nu a fost răspândit prin 
ventilație, însă e posibil ca, la ni-
velul fiecărei camere, transmiterea 
lui de la o persoană la alta să fi 
avut loc prin curenții de aer suflat. 

Analiza vine în sprijinul 
afirmației că izolarea de pe 
Diamond Princess a fost mai efici-
entă decât se susținea în februa-
rie, spune Martin Hibberd de la 
London School of Hygiene and 
Tropical Medicine (Facultatea de 
Igienă și Medicină Tropicală din 
Londra). "Dar problema este că 
nu știm sigur cât de reală a fost 
carantina," adaugă el. Au exis-
tat raportări despre pasageri care 
au continuat să iasă din cabinele 
lor, chiar să mănânce la bufet, de 
exemplu.

Interesul cercetătorilor a fost 
suscitat și de numărul semnifi-
cativ al persoanelor care nu pre-
zentau simptome, deși avusese-
ră teste covid-19 pozitive. Un stu-
diu publicat în Eurosurveillance pe 
12 martie a estimat că 18% dintre 
cazurile pozitive erau "cu adevă-
rat asimptomatice", cu alte cuvin-
te, persoane care nu au prezentat 
niciodată simptome. 

"Vasul Diamond Princess a avut o 
importanță esențială în evidenție-
rea acestor asimptomatici, punând 
problema contagiozității lor," spu-
ne Hibberd. Între timp, informați-
ile referitoare la cazurile de pe vas 
au fost prelucrate de epidemiolo-
gii din întreaga lume. Ele au influ-
ențat, de pildă, modelele conce-
pute de echipa de specialiști de la 
Imperial College, care oferă con-
sultanță guvernului britanic. 

Lecțiile însușite 
Al doilea "val" de transmiteri în 
rândul membrilor echipajului ara-
tă cât de important este ca perso-
nalul medical, îngrijitorii sau ori-
cine interacționează cu pacienții 
care au covid-19 să ia măsuri de 
precauție. 

Jürgen Haas, șeful Depar-
ta mentului de Medicină 
Infecțioasă de la Universitatea din 
Edinburgh, susține că, potrivit es-
timărilor, ar putea fi afectate de 
covid-19 40% din căminele de în-
grijire ale orașului. El afirmă că 
Diamond Princess arată tocmai cât 
de important este, de pildă, să se 
evite ca personalul să lucreze în 
mai multe cămine de îngrijire. 

În plus, sunt de învățat lecții 
despre tipul de zone comune ce 
poate fi corelat cu procesul trans-
miterii. "În instituții unde există, 
de exemplu, fie camere comune 
în care oamenii gătesc, fie spații 
pentru gimnastică, cinematografe 
ori săli de ședințe, acestea sunt zo-
nele unde apar primele transmi-
teri," spune el.

Diamond Princess a avut și ro-
lul, deosebit de important, de a ne 
face să înțelegem cât de mare este 
riscul persoanelor mai vârstnice 
de a dezvolta o formă de boală se-
veră, susține Hibberd. Deși de aș-
tepat, impactul a fost "mult mai 
puternic decât ne-am fi imaginat 
în comparație cu alte virusuri," 
mai spune el. 

Nu este o noutate transmite-
rea virală la bordul vaselor. Se 
știe foarte bine că o contribuție 
la răspândirea tulpinii de gripă 
din 1918 din SUA în Europa au 
avut-o navele ce transportau tru-
pe ale forțelor armate. Vasele ma-
ritime sunt microcosmosuri plu-
titoare, relevând detalii despre 
modul cum s-ar putea răspândi 
SARS-CoV-2 pe țărm.

Chris Baraniuk,  
jurnalist independent, Belfast 
chrisbaraniuk@gmail.com  

COVID -19  
What the Diamond Princess taught the 
world’s scientists about the coronavi-
rus 

A se cita: BMJ 2020;369:m1632 

♦ANALIZĂ, p. 273

CONTROVERSE

Este necesar, 
oare, ca 
guvernele 
să�continue�
carantina 
pentru�a�încetini�
răspândirea�
covid-19?�

Până când vom avea o 
alternativă rezonabilă, 
carantina este singurul lucru 
pe care îl putem face pentru 
a împiedica transmiterea 
catastrofică în continuare, 
spune Edward R Melnick. Însă 
John PA Ioannidis susține 
că orice beneficiu depinde 
de eficiența restricțiilor și 
de impactul virusului – iar 
prejudiciile sunt multiple
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Edward R Melnick, asistent universitar, 
Department of Emergency Medicine, 
Yale School of Medicine, New Haven, 
Connecticut  
edward.melnick@yale.edu

Sunt încă atât de multe aspecte 
privitoare la covid-19 pe care 
nu le înțelegem. De la primele 
cazuri confirmate cu câteva 
luni în urmă, am văzut cum a 
copleșit infrastructura sistemului 
de îngrijiri medicale în zonele 
endemice, aflând în același timp 
că transmiterea asimptomatică și 
presimptomatică poate fi rapidă 
și extinsă. Deși liniștitoare, 
evaluările preliminare ale 
prevalenței covid-19 și ratele 
subdiagnosticării trebuie să fie 
interpretate cu prudență, luând în 
considerare eroarea de selecție a 
eșantionului și marea variabilitate 
a ratelor locale de infecție, 
de transmitere și de testare. 
Într-adevăr, ratele preliminare 
ale mortalității sunt probabil 
supraestimate, deși e posibil să fie 
de 10 ori mai mari decât cele ale 
gripei sezoniere. 

Cu toate acestea, transmiterea 
într-o populație naivă la covid-19 
a contribuit la peste 360 000 de 
decese pe plan global, implicând 
costuri substanțiale pentru 
resursele și capacitatea de 
asistență medicală. Chiar cele 
mai conservatoare previziuni 
arată că decesele prin covid-19 
le pot depăși pe cele provocate 
de orice alte boli infecțioase din 
viața noastră. Iar în momentul 
scrierii acestui articol, majoritatea 
populației globului rămâne, 
probabil, susceptibilă la covid-19. 

În absența unor soluții sigure 
și eficiente de vaccinare, 
tratament sau profilaxie, 
intervențiile nefarmaceutice sunt 
singurele opțiuni disponibile 

pentru a încetini răspândirea 
virusului. Acestea includ 
distanțarea fizică, igiena, 
măștile, izolarea persoanelor 
infectate și a contacților lor, 
precum și măsuri de carantină 
(de exemplu, închiderea 
școlilor și a întreprinderilor, 
interzicerea adunărilor publice 
și a deplasărilor). Cea mai bună 
strategie de a reduce transmiterea 
unei astfel de boli infecțioase 
implică depistarea precoce, 
agresivă, cu izolarea indivizilor 
infectați pentru a minimaliza 
transmiterea înainte ca boala să 
devină endemică la nivel local. 

Această strategie s-a dovedit în 
mod special dificilă în pandemia 
de covid-19, cel mai probabil din 
cauza întârzierii între infecție și 
manifestarea simptomelor severe 
și a lipsei testării. Ca urmare, 
strategiile au pendulat de la 
limitare la atenuare, introducând 
carantina la o scală fără precedent 
în conștiința colectivă modernă.

Carantina este, prin comparație, 
cea mai drastică intervenție 
nefarmaceutică. Atunci când 
este aplicată eficient, restrânge 
transmiterea bolii prin limitarea 
contactului uman la scară mare. 
Analiza arhivei istorice a 43 de 
orașe în timpul pandemiei de 
gripă din 1918-1919 arată o 
strânsă corelație între carantină 
și întârzierea sau reducerea 
ratelor mortalității de vârf, ca 
și a deceselor cumulative. Cu o 
mortalitate totală mai mică au fost 
asociate, de asemenea, instituirea 
mai timpurie a carantinei și durata 
ei mai mare. 

Carantina nu este lipsită de 
costuri, riscuri sau prejudicii. 
Prețul urmărilor economice, 
sociale și emoționale ale 
carantinei din pandemia de 
covid-19 a fost catastrofal și vast. 

da
Nu se poate renunța la restricții în 
condiții de siguranță fără testare 
masivă, urmărire a contacților și măsuri 
de protecție pentru populațiile cu risc 
crescut
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nu Carantina prelungită alimentează criza 
economică; e posibil ca populații întregi 
să se confrunte cu o scădere a calității 
vieții și sănătății mintale

Și încep să apară consecințele medicale – de exemplu, 
o creștere paradoxală a numărului de decese evitabile 
ca urmare a nesolicitării îngrijirilor medicale necesare, 
ceea ce s-a soldat cu morbiditate și mortalitate în exces 
din cauza altor boli decât covid. 

Valuri secundare 
Atâta vreme, însă, cât nu există capacitatea optimă 
de testare masivă, de urmărire a contacților și de 
protejare adecvată a populațiilor cu risc crescut, nu 
se poate renunța la restricții în condiții de siguranță. 
Altfel, răspândirea covid-19 s-ar putea accelera în 
comunitățile care încă nu au ajuns la rata incidenței de 
vârf a cazurilor, iar valurile secundare ar putea fi mai 
periculoase în comunitățile care s-au redeschis după 
o carantină eficientă. Bineînțeles, nu se știe dacă va 

apărea un al doilea val – sau, dacă va veni, cât de sever 
ar putea fi. Dacă apare, pregătirea este esențială. Să 
sperăm că intervențiile nefarmaceutice mai puțin dure 
(ca măștile, testarea, identificarea și distanțarea socială) 
vor fi adecvate pentru a limita un al doilea val. 

Speranța nu este, însă, o strategie. Depistarea 
eficientă, gratuită, în comunitate, fără trimitere de 
la medic, împreună cu testarea țintită în locurile cu 
risc crescut (centre de îngrijire, închisori, adăposturi) 
și a populațiilor aleatoare, ar putea evita necesitatea 
carantinei. Cu toate acestea, în SUA nu s-a acordat 
prioritate dezvoltării capacității necesare pentru testare 
masivă; nici nu există voința publică de a folosi o 
astfel de strategie. Până atunci, ori până când apare o 
altă strategie, carantina va continua să fie esențială în 
atenuarea acestei pandemii tot mai extinse.

John P A Ioannidis, profesor, Stanford University, Stanford, 
California  
Ajioannid@stanford.edu

Carantina a fost justificată inițial, când era anunțată 
existența unui virus nou, contagios, cu o rată de 
mortalitate de 3,4% și fără infecții asimptomatice. 
Estimarea de 50 de milioane de decese era 
comparabilă cu cea din pandemia de gripă din 1918. 
Știm, însă, că marea majoritate a infecțiilor o constituie 
cele nedetectate. Numărul persoanelor infectate îl 
depășește pe cel al cazurilor confirmate, de la de 
cinci ori (Gangelt, Germania) la de peste 500 de ori 
(orașul japonez Kobe). 

Așadar, rata mortalității infecției este mult mai mică 
decât cea documentată a mortalității cazurilor. În plus, 
majoritatea deceselor de covid-19 afectează persoane 
cu speranță de viață limitată, în timp ce vârsta medie 
la deces în pandemia de gripă din 1918 a fost 28 de 
ani. Pierderea de ani de viață ajustați pentru calitate, 
chiar fără măsuri agresive, este de 100–1 000 ori mai 
mică decât în 1918 – poate comparabilă cu (dacă nu 
mai mică decât) a gripei sezoniere tipice, care omoară 
anual 34 800 de copii (interval de încredere 95% între 
13 200 și 97 200) cu infecții respiratorii inferioare, 
spre deosebire de covid-19, care cruță aproape toți 
copiii. 

Chiar dacă infecția covid-19 este mult mai ușoară 
decât ne-am temut, poate face ravagii în medii 
specifice. Cel mai mult se moare în masă în spitalele 
suprasolicitate, cu personal contaminat, și în căminele 
de îngrijire. În astfel de locuri sunt indispensabile 

pregătirea spitalelor, screeningul întregului personal, 
controlul drastic al infecției și distanțarea socială. 

Carantinarea fără discernământ a unor populații 
întregi are, însă, beneficii discutabile. A fost absurdă 
izolarea persoanelor sănătoase, fără riscuri, și 
transferarea pacienților cu covid-19 la centrele de 
îngrijire. Adepții "carantinei pentru aplatizarea curbei” 
trebuie să admită că această măsură oferă spitalelor 
timp pentru pregătire, dar că majoritatea deceselor, 
dacă nu chiar toate, se vor produce după relaxarea 
măsurilor – dacă nu se vor descoperi tratamente și/sau 
vaccinuri eficiente. În plus, argumentația carantinei 
pentru aplatizarea curbei ignoră caracterul sezonier și 
preia datele observaționale vechi de 100 de ani de la o 
pandemie din 1918, cu o rată a mortalității infecției de 
100 de ori mai mare decât covid-19. 

Carantina are componente multiple. Unele, ca 
evitarea adunării oamenilor, pot fi eficiente, altele 
nu. Unele pot chiar să mărească numărul deceselor 
prin covid-19 – de exemplu, închiderea școlilor poate 
crește contactul prelungit al rudelor vulnerabile cu 
copiii. Dar, indiferent de combinație, carantina aduce 
multiple prejudicii în afara celor asociate virusului, 
precum consecințele disfuncției sistemului medical și 
prejudiciile extinse care erodează sănătatea, economia 
și societatea în general. 

Carantina instituită în timpul activității infecțioase 
va forța persoanele contagioase să petreacă mai mult 
timp cu rudele vulnerabile, în spații aglomerate. 
Angajații care lucrează în sectoare de activitate cheie, 
cu salarii mici, au riscuri mai mari, iar adăposturile 
pentru oamenii fără locuință devin focare de infecție, 
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în timp ce persoanele bogate, sănătoase, stau liniștite 
acasă. Stresul ne poate afecta și răspunsurile imune 
la infecțiile respiratorii. Iar carantina constituie o 
experiență stresantă unică. 

În condiții de carantină, mulți pacienți cu boli acute, 
tratabile (cum ar fi sindroamele coronariene) evită să 
ceară asistență medicală. Această perturbare poate fi 
evidențiată în prezent prin creșterea cuantumului de 
decese în exces. Pacienții cu cancer al căror tratament 
este întârziat au o evoluție mai proastă. Iar atunci 
când bolnavii evită spitalele, multe sisteme sanitare 
suferă financiar, trimit personalul în concediu și reduc 
serviciile. Covid-19 a suprasolicitat câteva zeci de 
spitale, dar contramăsurile au pus deja în pericol mii 
dintre ele. 

Dezintegrarea socială
Carantina prelungită alimentează criza economică, 
generând șomaj în masă. Populații întregi se pot 
confrunta cu scăderea calității vieții și a sănătății 
mintale. Populațiile defavorizate sunt afectate de crize 
într-o proporție mai mare. Numărul celor cu risc de 
inaniție din întreaga lume a depășit deja un miliard. 

Riscăm înmulțirea cazurilor de suicid, de violență 
domestică și de abuzare a copiilor. Afectarea și 
dezintegrarea socială se pot accentua, având consecințe 
haotice precum revoltele și războaiele. 

Și cât timp este suficient pentru carantină? Dacă 
deschidem acum, va fi din nou carantină la toamnă? 
Anul viitor? Ori de câte ori dorește autoritarismul 
să o reinstituie? Nicio dictatură nu putea imagina un 
precedent mai bun pentru controlul absolut. 

Carantinele au fost alternative disperate, justificabile, 
atunci când aveam puține cunoștințe despre covid-19. 
Dar acum, când știm mai multe, ar trebui să evităm 
exagerarea, să eliminăm cu atenție măsurile de izolare, 
având feedback bazat pe date cu privire la capacitatea 
paturilor și la indicatorii de prevalență/incidență. 
Altfel, carantina prelungită se poate transforma într-o 
sinucidere în masă.

HEAD TO HEAD
Should governments continue lockdown to slow the spread of 
covid-19?    
A se cita: BMJ 2020;369:m1924

ARTICOL 

Mamele�care�sunt� 
medici�au�grijă� 
unele de altele
A început pe Facebook, iar acum  
este o rețea de sprijin la nivel  
mondial pentru medicii cu familii  
– în special în momentul de față.  
Relatează Chris Stokel-Walker

A fost realmente o plăcere să vedem colaborând medici din 
atât de multe țări Hala Sabry (ambele fotografii)

Hala Sabry era însărcinată cu ge-
meni – al doilea și al treilea copil 
într-un interval de 18 luni – și încer-
ca să echilibreze viața de părinte cu 
profesia medicală. "În mod normal, 
ar fi stresant chiar și fără să ai ser-
viciu," le-a spus ea reporterilor de 
la The BMJ. "Știam că am nevoie de 
mentori care să mă îndrume." 

Problema era că nu avea nicio co-
legă de vârsta ei cu copii. Așa că 

doctorul specialist în medicină de 
urgență din California a înființat 
pe Facebook, în noiembrie 2014, 
Physicain Moms Group (PMG – 
Grupul mamelor medici), invitând 
colege "mame-medici" să se alăture 
și să contribuie la discuțiile despre 
cum puteau jongla cu viața profe-
sională și cu cea personală. 

După cinci ani și jumătate este 
o comunitate de 71 000 de me-

dici răspândiți pe tot globul, ofe-
rind sprijin și sfaturi doctorilor fa-
miliști care lucrează. Nu se discu-
tă doar despre modul de negociere 
a salariului și de avansare în carieră, 
ci se asigură și cadrul propice unui 
schimb de experiență în ceea ce pri-
vește cea mai bună practică. 

O primă poveste de succes a în-
ceput cu o postare despre un copil 
din SUA cu o boală de ochi rară, 
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în care se cerea sprijin pentru trata-
ment. O membră a grupului, mări-
tată cu un neuro-oftalmolog, a aju-
tat cu îndrumări privitoare la boală 
și în final a transportat pacientul la 
un spital mai bine echipat pentru a-l 
trata. "Atunci mi-am dat seama pen-
tru prima dată ce putere poate avea 
grupul, nemărginindu-se la a răs-
punde la întrebări normale legate 
de maternitate," a spus Sabry. 

Când a creat grupul nu se aștep-
tat să adere la el mai mult de 20 de 
persoane. Acum există pe Facebook 
numeroase grupuri, printre care și 
o filială britanică înființată în 2017, 
condusă de Nazia Askari Haider, 
radiolog consultant în Essex. 

Haider se afla în aceeași situație 
cu cea a lui Sabry, având doi copii 
mici și un soț anestezist consultant 
și temându-se că nu va putea menți-
ne un echilbru între viața profesio-
nală și cea de familie. "Aveam ne-
voie de ajutor," spune ea. "Simțeam 
că trebuie să fiu alături de femei cu 
aceleași preocupări ca mine, care să 
mă poată sprijini." A înființat grupul 
PMG UK, care după două luni avea 
8 000 de membre; acum a ajuns la 
20 000 și continuă să crească. 

"Ne intitulăm 'stupul'," spune 
Haider, relatând situația cuiva din 
grup care lucra la Glasgow și avea 
în Cambridge o bunică diagnostica-
tă cu cancer. A cerut ajutorul grupu-
lui și în decurs de câteva ore cineva 
i-a vizitat bunica, ducându-i o cană 
cu ceai și flori. 

Sprijin în vremea coronavirusului 
Sub presiunea pandemiei de co-
vid-19, PMG au devenit și mai im-
portante. "Este un loc sigur unde 
poți să fii om și să joci toate roluri-
le diferite pe care le îndeplinești," 
a spus Caroline Walker, psihia-
tru și membră din Marea Britanie. 
Oamenii uită, în special în tim-
pul unei crize de sănătate globa-
le, că medicii sunt în același timp și 
mame, copii, partenere, prietene, fi-
ințe umane. 

"Este realmente un colac de salva-
re pentru mulți dintre doctorii lumii 
și își face tot mai mult simțit apor-
tul. "Ceea ce văd în toate grupurile 
este că au devenit un rezervor pen-

tru transformările emoționale prin 
care trecem," adaugă ea. 

Walker a observat o creștere a 
numărului de postări ale PMG din 
Marea Britanie care exprimau stres, 
anxietate și furie din cauza senti-
mentului de nesiguranță. Treptat, 
nu postările referitoare la sprijinul 
personal și la practica și sfaturile 
profesionale au devenit tot mai rare, 
fiind abordată cu precădere proble-
matica legată de covid-19. 

Au fost create ramificații ale gru-
purilor pentru a se ocupa în mod 
special de coronavirus. Atunci când 
PMG inițial a înființat un grup pen-
tru covid, a dobândit mii de mem-
bri într-o săptămână. Noile grupuri 
au abandonat regula ca membrii să 
fie femei. "A fost realmente o plăce-
re să vedem colaborând medici  
din atât de multe țări," a declarat 
Sabry. 

"Cel mai important este că aces-
te grupuri au început să stabilească 
rapid norme de tratament," spunea 
Elizabeth Loder, de la Brigham and 
Women’s Faulkner Hospital din 
Boston, Massachusetts, care condu-
ce și departamentul de cercetare al 
The BMJ. 

Unul dintre grupurile lui Loder 
din Massachusetts a creat documen-
te privitoare la opțiunile de trata-
ment din pandemie, transmisii de 
telemedicină pe internet și o întâlni-
re  pentru a discuta despre stările de 
anxietate, prezidată de un psiholog, 
membru al grupului. 

Discuțiile de pe Facebook au aju-
tat la conturarea normelor de tra-
tament, deși grupurile le-au amintit 
întotdeauna membrilor să aibă grijă 
să nu divulge informații ce puteau fi 
folosite pentru a identifica pe cine-
va. "Pacienții din toate statele ame-
ricane primesc un tratament care 
este mult mai standardizat decât î-
naintea constituirii acestor grupuri," 
a declarat Loder pentru The BMJ. 

Un grup similar a fost înființat și 
în Marea Britanie. "Facem schimb 
de cunoștințe și informații, ne spri-
jinim unii pe alții," spunea Haider. 
În primele trei săptămâni au fost ac-
ceptați 11 000 de membri, ale că-
ror dosare GMC au fost verifica-
te. În momentul discuției noastre, 

alți 3 000 așteptau aprobarea. În to-
tal, au fost înregistrate 110 000 de 
aderări la grupul covid-19. 

"Membrii se susțin unii pe alții – 
unii dintre ei chiar se ajută cu  
aprovizionarea cu PPE," spunea 
Haider. "Este vorba de sprijin reci-
proc, chestiuni legate de educație, 
punerea la punct cu ghidurile clini-
ce." 

Ajutor personal  
Între gestionarea opiniilor a mii de 
persoane și concentrarea discuțiilor 
pe tematică, grupurile Facebook se 
pot răspândi rapid în zone neantici-
pate – și cu mize atât de mari, încât 
este important să se asigure că soli-
citările de ajutor personale nu sunt 
ratate în torentul de postări. 

Walker a înființat un grup sepa-
rat pentru cei care conduc PMG 
din Marea Britanie. "Chiar și în cele 
mai bune perioade este greu să con-
duci un grup mare pe Facebook, 
dar în prezent e foarte dificil," a 
spus ea. 

Cu toate acestea, medicii cu care 
au vorbit reporterii de la The BMJ 
nu aveau niciun dubiu că PMG este 
deosebit de util într-o perioadă  
ieșită din comun. "Nu cred că a mai 
existat o astfel de situație, în care 
toți să avem aceeași problemă," a 
spus Loder. "Înainte erau probleme 
cu postările legate de promovare. 
Acum toți avem această experiență 
în comun, iar oamenii – pentru că 
sunt izolați acasă sau nu se văd cu 
prea mulți colegi la serviciu –  
apreciază aceste grupuri din rați-
uni deopotrivă sociale și profesiona-
le. Cred că au devenit mult mai im-
portante."

Chris Stokel-Walker,  
jurnalist independent,  
Newcastle upon Tyne  
stokel@gmail. com 

FEATURE 
Physician Moms are looking after  
each other 

A se cita: BMJ 2020;369:m1669  
Gāsiţi versiunea completā, cu  
bibliografie, la:  
 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m 1499 
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Modelele epidemiologice au prevă-
zut că, în lipsa intervențiilor ce vi-
zează limitarea răspândirii covid-19, 
țările ar urma să se confrunte cu o 
creștere exponențială a numărului 
de cazuri.1 Deși majoritatea cazurilor 
respective vor fi ușoare, o minorita-
te semnificativă de persoane va pre-
zenta forme severe de boală, ceea ce 
ar putea determina o suprasolicitare 
a spitalelor și o înmulțire considera-
bilă a deceselor. 

În urma acestor scenarii, multe sta-
te au adoptat măsuri menite să "apla-
tizeze curba" pentru a evita o creș-
tere bruscă a cazurilor de covid-19. 
Strategiile se bazează, preponderent, 
pe reducerea contactului apropiat în-
tre oameni pentru scăderea riscu-
lui de transmitere. S-ar putea, însă, 
ca strategiile de distanțare socială să 
aibă efecte profunde asupra sănătății 
prin diverse mecanisme, incluzând 
siguranța locului de muncă, izolarea 
socială și afectarea relațiilor familia-
le.2 Totodată, apar tot mai frecvent 
preocupări legate de faptul că per-
soanele sărace și vulnerabile vor su-

porta atât povara efectelor virusului 
cât și pe cea a strategiilor ce vizea-
ză limitarea răspândirii ei.2, 3 Trebuie 
să cuantificăm și să reducem urgent 
efectele diferențiate ale pandemiei a-
supra populațiilor deja marginaliza-
te. 

Recomandăm ca evaluările pande-
miei de covid-19 și ale măsurilor de 
limitare a ei să se bazeze pe princi-

pii și metode bine stabilite, care să ia 
în considerare interacțiunea comple-
xă între condițiile socioeconomice și 
discrepanțele în ceea ce privește sta-
rea de sănătate. De asemenea, sus-
ținem că aceste principii pot furniza 
un cadru4 pentru ghidarea strategii-
lor de relaxare a măsurilor de distan-
țare fizică și a politicilor echitabile 
de gestionare a efectelor pe termen 

ANALIZĂ 

Folosirea  
socioeconomiei� 
pentru�contracararea� 
inegalităţilor�apărute� 
în�materie�de�sănătate� 
ca�urmare�a� 
pandemiei�de�covid-19���
Principiile și metodele desprinse de pe urma deceniilor de explorări ce arată că un 
nivel socioeconomic mai scăzut se asociază cu o stare de sănătate mai proastă ar 
trebui să ghideze eforturile de monitorizare și atenuare a impactului coronavirusului, 
susțin Geoffrey Anderson și colegii săi

MESAJE�ESENŢIALE

• Primele date sugerează că atât incidența cât și efectul covid-19 vor avea o  
distribuție inegală în rândul celor cu niveluri diferite ale lipsurilor de natură 
materială și socială 

• Strategiile vizând limitarea răspândirii covid-19 afectează substanțial determinanți 
sociali esențiali ai sănătății, ca  locul de muncă, interacționarea socială și relațiile 
familiale 

• Persoanele cu nevoi complexe, populațiile vulnerabile și grupurile marginalizate 
au un risc crescut în urma covid-19 și a efectelor strategiilor de limitare a epidemiei 
asupra sănătății 

• Sunt necesare date de încredere, în timp util, pentru a  identifica astfel de oameni și 
a ne asigura că sunt sprijiniți corespunzător 

• Inegalitățile socioeconomice ale gradientului sănătății furnizează un cadru 
important pentru o mai bună înțelegere a efectelor pandemiei de covid-19 asupra 
sănătății și pentru reducerea lor 
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lung ale pandemiei asupra sănătății 
și societății. 

Situaţia socioeconomică şi 
modificarea stării de sănătate 

Anii de cercetare în țările cu veni-
turi mari au arătat corelațiile impor-
tante și complexe între starea de să-
nătate și situația socioeconomică. 
Principiile călăuzitoare ale cercetă-
rii respective au fost stabilite pe baza 
explorărilor efectuate cu mai mul-
te decenii în urmă, în cea mai mare 
parte în Anglia, ce susțineau ideea că 
inechitățile în materie de sănătate le-
gate de situația socioeconomică sunt 
o consecință a inegalităților la nive-
lul determinanților sociali ai stării de 
sănătate. 

Determinanții sociali includ con-
dițiile materiale, mediul social și fac-
torii psihologici. La rândul lor, aceș-
tia sunt influențați de poziția socială 
și de contextul social și sunt configu-
rați de diverși alți factori, incluzând 
educația, venitul și originea etnică.5 
În plus, inechitățile în sănătate există 
nu numai între extremele reprezen-
tate de săraci și bogați, ci și pe orica-
re dintre treptele scării socioecono-
mice.

Marmot susține că aceste diferențe 
nu sunt determinate în primul rând 
de venit, ci au mai mult de a face cu 
variațiile în participarea socială și ca-
pacitatea de a controla condițiile de 
viață.6 Acest mecanism a fost eviden-
țiat în cercetarea mai recentă, reali-
zată în SUA de Case și Deaton, care 
susțin că pierderea siguranței locu-
lui de muncă și a mobilității socia-
le sunt asociate cu creșteri substanți-
ale ale cuantumului deceselor legate 
de disperare, incluzându-le pe cele 
prin suicid, ca și a celor asociate cu 
dependența de alcool și de droguri 
la persoanele de rasă albă non-hispa-
nice, de vârstă mijlocie, din clasa de 
mijloc.7 

Cercetarea recentă din Canada a 
folosit proiecții ale riscurilor socioe-
conomice, de genul nesiguranței hra-
nei și a instabilității locuinței, pentru 
a arăta că acestea pot anticipa utili-
zarea mai frecventă a serviciilor me-
dicale în viitor.8 Scoția a trecut la ra-
portarea regulată a inegalităților din 

sănătate legate de situația socioeco-
nomică folosind un indice de priva-
țiune sofisticat, cu multiple fațete.9 
Alături de cercetarea și raportarea 
din fiecare țară, studiile au exami-
nat discrepanțele din sănătate lega-
te de nivelul socioeconomic în dife-
rite țări.10, 11

Monitorizarea efectelor politicilor 
covid-19 

Aceste studii subliniază două teme 
conceptuale esențiale: prima – situa-
ția socioeconomică are o mare vari-
abilitate, iar cuantificarea ei ar trebui 
să se facă pe baza mult mai multor 
componente decât venitul; a doua – 
caracteristicile socioeconomice sunt 
legate, în mod normal, de o gamă 
variată de efecte, incluzând incidența 
bolilor, mortalitatea și utilizarea ser-
viciilor medicale. Empiric, această 
relație apare, adesea, ca o modifica-
re în grupurile socioeconomice, fiind 
asociată, la nivel individual6-8 și co-
munitar,9-11 cu afectarea sănătății. 

Nu este greu de imaginat că efec-
tele privațiunilor materiale și socia-
le, ce dezavantajează, în general, oa-
menii săraci (de exemplu, lipsa re-
surselor și izolarea socială), au un rol 
important și în timpul pandemiei. 
Grupurile marginalizate sunt expuse 
unor riscuri speciale. Ele au o proba-
bilitate mai mare de a se infecta din 
cauza spațiilor locative aglomerate 
și a lipsei relative a resurselor de au-
toizolare și de distanțare fizică. Au și 
rate mai ridicate ale multora dintre 
comorbiditățile ce anticipează rezul-
tate nefavorabile pentru persoanele 
infectate. Cei care monitorizează re-
zultatele pandemiei și răspunsului la 
aceasta trebuie să țină cont atât de si-
tuația socioeconomică individuală 
cât și de determinanții sociali ai co-
munităților în care trăiesc oamenii. 

Acest tip de analiză începe să a-
pară, incluzând un raport recent din 
Canada care a arătat că membrii co-
munităților marginalizate – conform 
evaluărilor concentrării etnice, in-
stabilității rezidențiale, privațiunilor 
materiale și venitului – au o proba-
bilitate mai mare de rezultate poziti-
ve la testele de covid-19 și că fiecare 
dintre măsurătorile respective are un 

efect distinct.12 Astfel de demersuri 
ecologice, folosind coduri poștale ale 
unor zone mici, asociate datelor fur-
nizate de recensăminte sau sondaje 
sociale, constituie o modalitate efici-
entă de analiză bazată pe situația so-
cioeconomică. 

Un atribut esențial al unei analize 
ecologice pertinente este utilizarea 
unor zone ce reflectă un sens real al 
comunității. De exemplu, Scoția fo-
losește 7 000 de zone alese cu aten-
ție pentru a cuprinde comunități va-
riind de la ansambluri de locuințe 
publice la proprietăți afluente, totali-
zând o populație de 5,45 milioane.9 
De asemenea, încep să apară anali-
ze bazate pe datele privitoare la situ-
ația socioeconomică individuală în 
cazurile cu complicații ale covid-19. 
De exemplu, o analiză recentă a UK 
Office for National Statistics (Biroul 
Național de Statistică al Marii 
Britanii) cu privire la ratele decese-
lor prin covid-19 arată o mortalita-
te aproape de patru ori mai mare în 
rândul muncitorilor necalificați și al 
meseriașilor în comparație cu spe-
cialiștii.13 Astfel de analize incipien-
te arată rolul determinant al inegali-
tăților în materie de situație socioe-
conomică în confruntarea cu această 
nouă amenințare pentru sănătate. 

Un articol recent din The BMJ des-
pre impactul măsurilor de limita-
re a răspândirii covid-192 sugerează 
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că prin concentrarea asupra situați-
ei socioeconomice pot fi identifica-
te efecte semnificative ale răspunsu-
rilor la pandemie, inclusiv la nive-
lul sistemelor de asistență medicală. 
Consecințele substanțiale și bruș-
te ale pierderii locurilor de muncă și 
problemele legate de angajări, com-
binate cu schimbările drastice ale 
contextului social și familial,2 impli-
că posibilitatea unei creșteri a cuan-
tumului deceselor din disperare, evi-
dențiate de Case și Deaton.7 Acestea 
au fost observate în primul rând în 
SUA (dar și în alte state ale lumii), 
ajungând să fie considerate, în aceas-
tă țară, o posibilă epidemie în cadrul 
pandemiei.14

Violențele împotriva celorlalți, ca 
abuzul domestic și asupra copiilor, 
pot fi, de asemenea, indicii impor-
tante ale efectelor izolării în contex-
tul socioeconomic.2 Privațiunile ma-
teriale și sociale pe termen mai lung, 
combinate cu accesul limitat la ser-
vicii într-un sistem din ce în ce mai 
greu de accesat, ar putea afecta folo-
sirea serviciilor sanitare și rezultatele 
la nivelul populațiilor cu nevoi com-
plexe de îngrijiri medicale și sociale, 
cum sunt persoanele vârstnice, fragi-
le sau care au multe boli cronice ori 
afecțiuni mintale și dependențe seri-
oase.15 

Pe scurt, o monitorizare adecva-
tă a covid-19 presupune examina-

rea efectelor directe ale virusului și 
ale politicilor restrictive asupra să-
nătății prin utilizarea unor indica-
tori complecși ai privațiunii materia-
le și sociale atât la nivel individual 
cât și ecologic. Ar trebui ca anali-
zele ecologice să fie susținute de in-
dicii de privațiune socioeconomică 
multidimensională, derivați din da-
tele recensămintelor și ale sondaje-
lor bazate pe populație. Aceștia au 
o utilitate maximă atunci când sunt 
cartografiați pe zonele geografice ale 
căror granițe respectă comunități-
le naturale, care sunt relativ omoge-
ne în privința situației socioecono-
mice. Informațiile furnizate de codu-
rile poștale colectate în mod curent 
prin intermediul contactelor de na-
tură medicală sau al statisticii vitale 
sunt folosite, de regulă, pentru a car-
tografia evenimentele individuale pe 
aceste zone geografice, iar datele re-
censămintelor furnizează denomina-
torul pentru calcularea ratelor com-
ponentelor indicelui de privațiune al 
acelei zone. 

O  prioritate aferentă ar trebui să 
fie analiza atentă a datelor colectate 
de rutină la nivel individual pentru 
identificarea rezultatelor importante 
ce pot fi folosite la detectarea inegali-
tăților socioeconomice. Cei care pla-
nifică răspunsul la pandemie trebuie 
să aibă disponibilitatea de-a investi 
în forme noi ale datelor despre situa-
ția socioeconomică la nivel individu-
al, ce pot ghida eforturile de a-i pro-
teja și sprijini pe cei cu risc mai mare 
sau cu o povară disproporționată.

Ghid pentru strategiile de ieşire din 
izolare şi de recuperare socială

Liderii în cercetarea sănătății socioe-
conomice au pus accentul pe descri-
erea implicațiilor politice ale muncii 
lor.5-7 Whitehead a definit patru cate-
gorii care asociază teoria și măsura-
rea inegalităților socioeconomice din 
sănătate cu diferite niveluri ale poli-
ticii: sprijinirea indivizilor, întărirea 
comunităților, îmbunătățirea condi-
țiilor de viață și muncă și măsuri ma-
cropolitice care abordează determi-
nanții mai largi ai sănătății.4 Această 
clasificare ar trebui să fie folosită la 
fundamentarea strategiilor de ieșire 

din carantină și la ghidarea investiți-
ilor în sprijinul recuperării sociale și 
economice (caseta). 

La nivel individual, conceptul 
"pașapoartelor de imunitate" a pri-
mit o atenție considerabilă. Experții 
avertizează că gradul și durata pro-
tecției conferite de anticorpii la 
SARS-CoV-2 sunt încă neclare, dar 
problemele tehnice nu sunt nici pe 
departe singura grijă în această pri-
vință. Dacă se demonstrează că an-
ticorpii conferă o imunitate dura-
bilă, aceste teste ar putea avea im-
plicații imediate pentru cei care pot 
(sau nu) să-și reia activitățile în-per-
soană, generând numeroase proble-
me de echitate. Testarea anticorpi-
lor ar putea deveni un nou element 
de control pentru angajarea în locu-
rile de muncă aglomerate (de regulă, 
plătite la oră și cu salarii mai mici), 
în timp ce directorii și specialiștii sa-
lariați pot continua să lucreze de la 
distanță, indiferent de starea imuni-
tății. O altă problemă este legată de 
furnizarea testelor de anticorpi cu 
plată sau ca un serviciu asigurat pu-
blic. Politicile în acest sens trebuie să 
acorde o mare atenție potențialului 
de exacerbare a inegalităților socioe-
conomice existente și până atunci. 

La nivelul comunității s-au pur-
tat discuții extinse în jurul opțiuni-
lor de dezvoltare a capacității de tes-
tare și de urmărire a contacților la 
o scală comparabilă cu cea din țări 
ca Hong Kong, Coreea de Sud și 
Singapore. Susținerea acestei capa-
cități este în mod special importan-
tă pentru a controla răspândirea pe 
măsura relaxării restricțiilor de dis-
tanțare fizică. 

O analiză a inegalităților socioe-
conomice ne-ar ajuta să ne concen-
trăm asupra protecției celor mai vul-
nerabili membri ai societății noastre, 
ca rezidenții căminelor de bătrâni și 
ai centrelor pentru îngrijiri de lun-
gă durată,16 persoanele fără adă-
post17 și grupurile etnice marginali-
zate; de asemenea, ar îndrepta aten-
ția spre factorii sistemici ca rasismul 
trecut și prezent.18 Aceste grupuri par 
să fi fost pierdute din vedere în răs-
punsul inițial în multe țări și merită o 
atenție specială odată ce primul val 
al epidemiei de covid-19 se retrage, 
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dar persistă amenințarea unor valuri 
ulterioare. 

Soluțiile bazate pe tehnologie, pre-
cum urmărirea contacților pe cale 
digitală, au fost propuse în contextul 
răspunsurilor politice deopotrivă la 
nivel individual și comunitar. Aceste 
metode digitale ridică probleme de 
echitate (de exemplu, acces, confi-
dențialitate, decalaj digital) în rândul 
straturilor socioeconomice, care tre-
buie să fie luate în calcul atunci când 
sunt concepute și transpuse în practi-
că.19 De asemenea, studiile de supra-
veghere exitnse – importante în con-
turarea managementului epidemiei 
și a politicii vaccinării – trebuie pro-
iectate astfel încât populațiile margi-
nalizate să nu fie excluse. 

Condițiile de muncă sunt un 
alt domeniu de mare interes. În 
Canada, angajații din fabricile de 
procesare a alimentelor au fost de-
clarați muncitori esențiali. În special 
fabricile de ambalare a cărnii impli-
că o muncă neatractivă, în spații în-
chise și aglomerate, cu salarii mici, 
personalul fiind alcătuit, în general, 
din imigranți și indivizi care apar-
țin minorităților etno-rasiale. În aces-
te unități au apărut principalele foca-
re de covid-19 atât în Canada cât și 
în SUA. Focare asemănătoare vor a-
părea, probabil, la nivel global, oda-
tă cu ridicarea restricțiilor economi-
ce. Așa cum au avertizat organiza-
țiile sindicale din Marea Britanie,20 
ghidurile pentru angajatori cu privire 
la siguranța salariaților sunt vagi, iar 
procedurile de monitorizare necla-
re. Este evident că unitățile cu mulți 
angajați, cu zone de lucru comune, 
cum sunt fabricile, implică riscuri 
mari pentru muncitori; în schimb, 
companiile care angajează funcțio-
nari pot să ridice pereți despărți-
tori în birouri, să eșaloneze orele de 
muncă, să limiteze numărul de par-
ticipanți la ședințe și să mențină mai 
ușor unele aranajamente de lucru de 
acasă folosite în timpul perioadei de 
izolare. 

La nivel macro, multe țări cu veni-
turi mari introduc măsuri economi-
ce pentru compensarea dificultăților 
financiare cu care se confruntă cetă-
țenii din cauza pandemiei. Tacticile 
variază, incluzând subvenții pentru 

angajatori pentru a preveni concedi-
erile și plăți directe către familii pen-
tru a atenua greutățile. Nu este clar, 
totuși, dacă aceste politici au fost 
adaptate pentru a asigura sprijinirea 
celor cu locuri de muncă precare, cu 
mijloace limitate sau cu sisteme imu-
ne compromise. 

La nivel mai general, pe măsură ce 
jurisdicțiile încep să relaxeze măsuri-
le de izolare și să restabilească funcți-
ile societății civile, sistemele de asis-
tență medicală și activitățile econo-
mice, sunt ușor de pierdut din vedere 
interacțiunile complexe dintre nive-
lul socioeconomic și sănătate. Aceste 
interacțiuni necesită o atenție specia-
lă în lunile dificile care urmează.

Reconstrucţia echitabilă

Curba epidemiei a oferit un cadru 
important pentru înțelegerea și limi-
tarea răspândirii covid-19. Credem 
că gradientul inegalităților socioe-
conomice în sănătate furnizează un 
cadru la fel de important, ce poate 
adânci înțelegerea efectelor diferite 
asupra sănătății ale covid-19 și a stra-
tegiilor de izolare la nivelul grupuri-
lor socioeconomice. 

Guvernele și specialiștii care cerce-
tează sănătatea populației trebuie să 
adune date detaliate și relevante cu 
privire la distribuția socioeconomică 
atât a efectelor directe ale pandemiei 
asupra sănătății cât și a celor indirec-
te – medicale, sociale și economice – 
generate de strategiile de limitare a 
răspândirii covid-19. De asemenea, 

perspectiva socioeconomică poate să 
ofere decidenților politici îndrumări 
utile atât pentru crearea și aplicarea 
strategiilor de ieșire din izolare cât și 
pentru investițiile ce vizează atenua-
rea, într-o manieră echitabilă, a efec-
telor pe termen mai lung ale acestei 
pandemii. 

Covid-19 a făcut ca lumea să fie 
mai puțin sănătoasă. Răspunsurile 
nu trebuie să facă lumea mai puțin 
echitabilă. Acordând o mare aten-
ție principiilor, metodelor și ideilor 
politice generate în decurs de peste 
două decenii de cercetare și idei, ță-
rile pot anticipa, atenua și compen-
sa mai bine efectele acestei pandemii 
asupra sănătății și societății – în spe-
cial asupra celor mai marginalizate 
grupuri sociale.
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Traducere: Dr. Roxana }ucra

Folosirea gradienților de sănătate–avere pentru ghidarea strategiilor de limitare a 
răspândirii covid-19 și de redresare socială 

Politicile care vizează indivizii, (de exemplu, pașapoartele imunitare), trebuie să ia în 
calcul inegalitățile în ceea ce privește capacitatea de a se reîntoarce în diferitele grupuri 
socioeconomice și trebuie să fie aplicate acordând o mare atenție atât accesului echitabil la 
testare cât și măsurilor necesare pentru reducerea diferențelor socioeconomice în avantajul  
financiar și social al celor care se dovedesc a fi imuni 

Politicile care vizează protecția comunităților prin strategii specifice de izolare și urmărire 
a contacților trebuie să fie concepute pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili, ca rezidenții 
centrelor de îngrijiri de lungă durată, persoanele fără adăpost și grupurile etnice marginalizate

Politicile privind condițiile de muncă trebuie să reducă diferențele în privința riscului de infecție 
între sectoarele de angajare și să asigure protecție și sprijin adecvat la locul de muncă celor a 
căror activitate este esențială pentru redresarea economică 

Macro-politicile vizând atenuarea pe scară largă a efectelor economice trebuie să includă 
programe care să ofere sprijin țintit celor mai afectați și celor care se confruntă cu obstacole 
mai mari la revenirea în societate (de exemplu, persoanele cu locuri de muncă precare, fără 
adăpost sau cu nevoi complexe)
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cercetare

Întrebarea studiului  Câte ghiduri clini-
ce au fost produse la începutul pande-
miei de coronavirus 2019 (covid-19), 
au avut ele o calitate bună și au inclus 
grupurile frecvent marginalizate? 

Metode  Actuala sinteză operativă a 
inclus 18 ghiduri clinice pentru ma-
nagementul covid-19. Calitatea a fost 
evaluată cu ajutorul metodei II AGREE 
(Aprecierea Ghidurilor pentru Cerceta-
re și Evaluare).  
 
Răspunsul și limitele studiului  Ghi-
durile disponibile la începutul pande-
miei de covid-19 au avut deficiențe 
metodologice și au neglijat grupurile 
vulnerabile, cum sunt persoanele 
mai vârstnice. Ghidurile Organizației 
Mondiale a Sănătății au fost evalua-
te cu 265,42 (44%) dintr-un total de 
600. În privința rigorii metodologice, 
ghidurile clinice din Spania (260; 43%) 
și Malaezia (248; 41%) au obținut un 
scor deosebit de ridicat, pe când cele 
din China (145; 24%) și Coreea de Sud 
(156; 26%) au avut un scor foarte scă-
zut. Toate ghidurile au obținut un scor 
scăzut pentru gradul de implicare al 
părților interesate, pentru aplicabilita-
te și independență editorială. Studiul 
a fost limitat de vulnerabilitatea sa la 
eroarea sistematică de publicare și la 
carențele de limbă. 

Ce aduce nou prezentul studiu  
Studiul de față atestă vulnerabilita-
tea ghidurilor clinice  elaborate la 
începutul epidemiei. Este necesară 
crearea unui cadru pentru realizarea 
ghidurilor clinice în perioada urgen-
țelor de sănătate publică, pentru a 
asigura folosirea metodelor riguroase 
și includerea populațiilor vulnerabile. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea 
datelor. Actualul proiect a fost finanțat de 

Wellcome Trust. Autorii nu declară niciun 
conflict de interese. Nu sunt disponibile date 
suplimentare. 

ORIGINAL RESEARCH Rapid review
Scope, quality, and cope, quality, and 
inclusivity of clinical inclusivity of clinical 
guidelines produced guidelines produced 
early in the covid-19 early in the covid-19 
pandemic
A se cita: BMJ 2020;369:m1936   
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m1936 

Scopul, calitatea şi 
complexitatea ghidurilor 
clinice elaborate la 
începutul pandemiei  
de covid-19  
Dagens A, Sigfrid L, Cai E și colab.

CERCETARE ORIGINALĂ  Sinteză operativă URMÃRIRE RAPIDÃ

Scorurile AGREE II totale în funcție de domeniu în 18 ghiduri naționale

Domeniul și scopul       Claritatea prezentării
Implicarea părților interesate       Aplicabilitatea

Rigoarea modului de realizare      Independența editorială

Domeniile AGREE II 
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Întrebarea studiului  Care sunt carac-
teristicile copiilor și adolescenților 
afectați de un sindrom epidemic infla-
mator multisistemic de tip Kawasaki și 
posibila asociere temporală cu infecția 
respiratorie acută severă cu coronavi-
rus 2 (SARS-CoV-2)? 

Metode  Actualul studiu observațional 
prospectiv a fost efectuat în secția de 
pediatrie generală a unui spital univer-
sitar din Paris, Franța, între 27 aprilie 
și 11 mai 2020, pacienții fiind moni-
torizați până la externarea din 15 mai 
2020. Au participat copii și adolescenți 
care prezentau caracteristici ale bolii 
Kawasaki. Au fost înregistrate datele 
clinice și biologice, rezultatele imagis-
tice și ecocardiografice, tratamentul 
și evoluția. Exudatele nazofaringiene 
au fost testate prospectiv pentru 
SARS-CoV-2, folosind reacția de poli-
merizare în lanț cu transcriere inversă 
(RT-PCR), iar probele de sânge au fost 

testate pentru anticorpii IgG împotriva 
virusului.  
 
Răspunsul și limitele studiului  Un 
total de 21 de copii și adolescenți, 
cu vârsta mediană de 7,9 (interval 
3,7-16,6) ani, au fost internați cu 
trăsături ale bolii Kawasaki în peri-
oada studiului. Doisprezece (57%) 
pacienți erau de origine africană. 
Doisprezece (57%) subiecți s-au pre-
zentat cu sindromul de șoc din boala 
Kawasaki, iar 16 (76%) cu miocardită. 

Șaptesprezece (81%) pacienți au 
necesitat îngrijiri de terapie intensivă. 
Toți subiecții aveau simptome gas-
trointestinale evidente în stadiul inițial 
al bolii și niveluri ridicate ale markeri-
lor inflamatori. La 19 (90%) pacienți 
existau dovezi de infecție recentă cu 
SARS-CoV-2 (rezultat RT-PCR pozitiv la 
opt dintre ei și detectare de anticorpi 
IgG pozitivi la 19). Toți subiecții au fost 
tratați cu imunoglobuline intravenos și 
10 dintre ei (48%) au primit și cortico-
steroizi. Evoluția clinică a fost favorabi-
lă în cazul tuturor. În timpul spitalizării 
au fost detectate dilatări moderate ale 
arterei coronare la cinci (24%) paci-
enți. În ciuda unei suspiciuni puternice 
a expunerii pacienților la SARS-CoV-2, 
nu a fost stabilită cauzalitatea cu infec-
ția SARS-CoV-2. 

Ce aduce nou prezentul studiu  Epi-
demia actuală de sindrom inflamator 
multisistemic de tip Kawasaki la copii 
și adolescenți în zona Paris ar putea 
fi asociată cu infecția cu SARS-CoV-2. 
Acest sindrom are caracteristici diferite 
de cele ale bolii Kawasaki clasice, 
afec tând o proporție mai mare de copii 
de origine africană și având simptome 
preponderent gastrointestinale acute, 
instabilitate hemodinamică și miocar-
dită.  

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea 
datelor. Actualul studiu nu a primit nicio finanțare 
specifică. Autorii nu au niciun conflict de 
interese. Datele vor fi disponibile doar dacă este 
justificată solicitarea lor. Detalii despre indicațiile 
bibliografice din tabel se găsesc pe bmj.com. 

Paediatric inflammatory syndrome related 
to covid-19 
ORIGINAL RESEARCH Prospective 
observational study
Kawasaki-like multisystem Kawasaki-like 
multisystem inflammatory syndrome in 
inflammatory syndrome in children and 
adolescents children and adolescents 
during the covid-19 pandemic during the 
covid-19 pandemic in Paris, France

A se cita: BMJ 2020;369:m2094
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2094 

Sindromul inflamator 
multisistemic de  
tip Kawasaki la copii şi 
adolescenţi în timpul 
pandemiei de covid-19  
în Paris, Franţa  
Toubiana J, Poirault C, Corsia A și colab.

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu observaţional prospectiv URMÃRIRE RAPIDÃ

Sindromul�inflamator�pediatric�asociat�cu�covid-19�

Caracteristicile principale ale bolii Kawasaki clasice și ale sindromului inflamator 
multisistemic de tip Kawasaki. Numerele sunt procente de subiecți afectați, dacă nu 
este specificat altfel

Caracteristici  Boala Kawasaki clasică*  Serii cu sindrom de tip Kawasaki 
Populație cu risc mare Asiatică  Africană
Vârstă  6 luni–5 ani  4-17 ani
Formă incompletă a bolii Kawasaki†  5-20  48
Simptome gastrointestinale  Rare 100
Sindromul de șoc din boala Kawasaki  2-7  57
Miocardită cu disfuncție ventriculară  <1  76
Suport ATI  4  81
Niveluri ale markerilor inflamatori  Crescute  Notabil crescute
Limfopenie  Cazuri rare  81
Anomalii ale arterelor coronare   4-13  24
Rezistență la imunoglobuline administrate  
intravenos 10-20  24
*Susținută de Li și colab.,9 Saundankar și colab.,40 Makino și colab.,6 și McCrindle și colab.7

†Formă incompleteă conform criteriilor elaborate de American Heart Association:7 febră ≥ cinci zile, două sau trei 
dintre criteriile principale ale bolii Kawasaki și caracteristici ecocardiografice ori de laborator ale bolii Kawasaki.
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COMENTARIU  Deşi rară, această afecţiune necesită monitorizare, precum şi cercetare realizată  
în colaborare    

În multe țări care se straduiesc să 
combată povara pandemiei de infec-
ție cu coronavirus 2019 (covid-19) 
a apărut un sindrom inflamator 
întârziat sever și neașteptat în rândul 
copiilor și adolescenților, o populație 
considerată anterior a fi, în general, 
cruțată de covid-19. Raportările unei 
creșteri a incidenței bolii Kawasaki, 
o vasculită rară ce afectează arterele 
coronare, în provinciile din nordul 
Italiei, a atras atenția asupra acestei 
constatări recente.1 A urmat o alertă 
emisă de autoritățile britanice în 
27 aprilie 2020,2 cu privire la un 
aflux de copii cu boală critică, sem-
ne de sindrom Kawasaki și șoc toxic 
într-o secție de terapie intensivă din 
Londra,3 precum și de un studiu 
cu 35 de copii din Franța și Elveția 
care aveau decompensare cardiacă 
acută după infecție cu SARSCoV-2, 
virusul responsabil de pandemia 
covid-19.4 

În această privință, Toubiana și 
colegii săi au ridicat considerabil sta-
diul cunoștințelor, tot mai numeroa-
se, referitoare la tulburarea respecti-
vă, întărind conexiunea dintre ea și 
infecția SARS-CoV-2.5 Afecțiunea a 
primit diverse denumiri, ca sindro-
mul inflamator multisistemic pedi-
atric asociat temporal cu covid-19 
(PIMS),6 sindromul inflamator mul-
tisistemic al copiilor și adolescenților 
asociat temporal cu covid-197 și sin-
dromul inflamator multisistemic la 
copii (MIS-C) asociat cu covid-19.8 

Autorii descriu 21 de copii și 
adolescenți internați într-un spital 
universitar din Franța timp de circa 
două săptămâni. Pacienții s-au pre-
zentat cu boala Kawasaki și sindrom 

de șoc asociat acesteia.9-11 Ca și în 
studiul din Marea Britanie, copiii 
de origine africană sau caraibiană 
au fost în procent mai mare (57%).3 
Testarea pentru SARS-CoV-2  a fost 
pozitivă la 90% dintre subiecți. Toți 
au avut leucocitoză și niveluri mult 
crescute de markeri inflamatori. Este 
interesant că la doi pacienți au apă-
rut modificări electrocardiografice și 
aritmii, un fenomen nou, sugestiv de 
afectare cardiacă semnificativă. 

Rezultate 
În ciuda caracterului intens acut al 
bolii, fiind necesară terapie intensivă 
la 81% dintre pacienți, administrare 
de agenți vasoactivi sau inotropici la 
71% și ventilație mecanică la 52%, 
toți au supraviețuit. În plus, nu s-a 
găsit niciun anevrism de arteră coro-
nară, deși la astfel de pacienți, după 
cum corect au evidențiat autorii, este 
esențială supravegherea pe termen 
mai lung a arterelor coronare. 

Autorii indică asocierea temporală 
dintre infecția cu SARS-CoV-2 și epi-
demia de boală de tip Kawasaki ca o 
dovadă a corelației. Ei menționează 
un tipar în care copiii se prezintă la 
aproximativ o lună după generali-
zarea carantinei. Într-o cohortă din 
New York City, copiii s-au prezentat 
la un număr median de 45 de zile de 
la primele semne ale bolii de tip co-
vid-19 sau la 36 de zile de la momen-
tul contactului cu cineva care fie avea 
diagnosticul de infecție cu covid-19, 
fie se presupunea că o are. O astfel 
de întârziere între vârful infecțiilor cu 
SARS-CoV-2 și prezentarea PIMS 
indică posibilitatea ca acesta să fie 
un fenomenon post-infecțios, mediat 
imunologic. Această teorie este spri-
jinită de noua serie de cazuri, în care 
19 din cei 21 de subiecți au avut un 
rezultat IgG pozitiv la SARS-CoV-2 
și de cohorta italiană, în care s-a 
observat serologie pozitivă la opt din 
zece pacienți. 

PIMS este, probabil, un spectru de 
boală care se suprapune pe fenoti-

Din fericire, până în momentul de 
față, numărul absolut al copiilor cu 
PIMS potențial letal rămâne mic
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Întrebarea studiului  Care sunt trăsătu-
rile clinice ale pacienților spitalizați ca 
urmare a infecției cu coronavirus 2019 
(covid-19) în Marea Britanie și care 
sunt factorii de risc asociați cu mortali-
tatea în spital?  

Metode  Studiul britanic (CCP-UK) al 
Protocolului de Caracterizare Clini-
că al Consorțiului Internațional al 
Infecțiilor Respiratorii Acute Severe și 
Incipiente (ISARIC) și al Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS) a inclus 
20 133 de pacienți cu covid-19 inter-
nați în 208 spitale din Anglia, Scoția 
și Țara Galilor între 6 februarie și 
19 aprilie 2020. Pentru a colecta date-
le clinice a fost utilizat un formular de 
raport de caz creat de ISARIC și OMS. 
O perioadă minimă de monitorizare 
de două săptămâni (până în 3 mai 
2020) a permis majorității pacienților 
să-și încheie perioada de spitalizare. 
Rezultatele principale determinate 

au fost internarea în secția de terapie 
intensivă și mortalitatea în spital. 

Răspunsul și limitele studiului  Actu-
alul studiu a inclus o treime din toți 
pacienții spitalizați cu covid-19 în 
Anglia, Scoția și Țara Galilor. Vârsta 
mediană a subiecților cu covid-19 
a fost de 73 de ani (interval inter-
cartil 58-82, interval 0-104). Au fost 
internați mai mulți bărbați decât 

femei (bărbați 60%, n=12 068; femei 
40%, n=8 065). Durata mediană a 
simptomelor înainte de internare a 
fost de patru zile (interval intercartil 
1-8). Cele mai frecvente comorbidi-
tăți au fost boala cardiacă cronică 
(31%, 5 469/17 702), diabetul 
necomplicat (21%, 3 650/17 599), 
boala pulmonară cronică non-ast-
matică (18%, 3 128/17 634) și boala 
renală cronică (16%, 2 830/17 506); 

Trăsăturile a 20 133 de 
pacienţi din Marea Britanie 
internaţi cu covid-19, 
folosind Protocolul de 
Caracterizare Clinică al 
OMS şi ISARIC 
Docherty AB, Harrison EM, Green CA și colab.

purile recunoscute clinic ale bolii 
Kawasaki, sindromului de activa-
re a macrofagelor și sindromului 
șocului toxic. Din fericire, până în 
momentul de față, numărul absolut 
al copiilor cu PIMS potențial letal 
rămâne mic, în special în comparație 
cu mortalitatea din gripă: în Ameri-
ca de Nord, 169 de decese asociate 
gripei au apărut la copii în vârstă de 
14 ani sau mai mici în timpul sezo-
nului 2019-2020, 81 dintre acestea 
fiind înregistrate în 2020 până în 
prezent.13 

Este foarte plauzibil să apară mai 
multe raportări din întreaga lume, pe 

măsură ce vârfurile recente ale infec-
țiilor cu SARS-CoV-2 în regiuni noi 
determină valuri de PIMS la copii 
și adolescenți. Problemele urgente, 
care ar fi cel mai bine soluționate de 
către o comunitate pediatrică mul-
tidisciplinară internațională, includ 
determinarea incidenței și spectrului 
PIMS de la forme ușoare la seve-
re prin supraveghere sistematică, 
găsirea celor mai bune strategii de 
tratament, determinarea incidenței 
și evoluției clinice a dilatării arte-
rei coronare, anevrismelor și altor 
complicații cardiace și a asocierii lor 
cu factori de risc ca severitatea bolii 

la prezentare, precum și detectarea 
sechelelor non-cardiace pe termen 
lung. Publicarea rapidă a lucrărilor 
despre PIMS, cum este cea realizată 
de Toubiana și colegii săi,5 este pri-
mul pas în acest proces esențial.

Mary Beth F Son  
MaryBeth.Son@childrens.harvard.edu 

Detalii despre autoare pe bmj.com 

COMMENTARY Though rare, this condition 
warrants surveillance as well as 
collaborative research

A se cita: BMJ 2020;369:m2123 
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2123 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de cohortă observaţional prospectiv URMÃRIRE RAPIDÃ

Modelul riscurilor proporționale multivariabile Cox (vârstă, sex și comorbidități serioase),  
unde riscul este decesul. Pacienții externați au fost păstrați în grupul cu risc  
(n=15 194; nr. de evenimente=3 911)
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23% (4 161/18 525) nu au raportat 
comorbidități majore. Global, 41% 
(8 199/20 133) dintre pacienți au fost 
externați în viață, 26% (5 165/20 133) 
au decedat și 34% (6769/20 133) 
continuau să primească îngrijiri la 
data raportării; 17% (3 001/18 183) 
au necesitat internare în secții de 
terapie intensivă, iar dintre aceștia, 
28% (826/3 001) au fost externați 
în viață, 32% (958/3 001) au murit 
și 41% (1 217/3 001) continuau să 
primească îngrijiri la data raportării. 
Dintre cei ventilați mecanic, 17% 
(276/1 658) au fost externați în 
viață, 37% (618/1 658) au decedat și 
46% (764/1 658) au rămas în spital. 
Această cohortă formează baza pe 
care pot fi realizate studii intervențio-
nale și de monitorizare.

Ce aduce nou prezentul studiu  Vârsta 
mai avansată, sexul masculin și co-
morbiditățile, incluzând boala cardi-
acă cronică, boala pulmonară cronică 
non-astmatică, boala renală cronică, 
boala hepatică și obezitatea au fost 
asociate cu o mortalitate mai mare în 
spital. Peste un sfert dintre pacienții 
internați din studiulde față au dece-
dat până la data raportării și aproape 
o treime au rămas în spital.

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea 
datelor. Actualul studiu a fost sprijinit de National 
Institute for Health Health Research (NIHR – 
Institutul Național pentru Cercetare în Sănătate), 
Medical research Council (Consiliul Cercetării 
Medicale), NIHR Health Protection Research Unit 
(HPRU) in Emerging Zoonotic Infections (Secția de 
Cercetare pentru Protecția Sănătății în domeniul 
infecțiilor incipiente și zoonozelor a NIHR) de la 
Universitatea din Liverpool și HPRU in Respiratory 

Infection (HPRU în Infecții Respiratorii) de la 
Colegiul Imperial, în parteneriat cu Public Health 
England (Departamentul de Sănătate Publică din 
Anglia). Toate detaliile cu privire la finanțare și 
la conflictele de interese se găsesc pe bmj.com. 
Sunt binevenite aplicările pentru accessul la date 
și materiale (https://isaric4c.net). 

Înregistrarea studiului Studiile clinice controlate 
actuale SRCTN66726260.

ORIGINAL RESEARCH Prospective 
observational cohort study
Features of 20 133 UK patients features of 
20 133 UK patients in hospital with covid-19 
using in hospital with covid-19 using the 
ISARIC WHO Clinical he ISARIC WHO  
Clinical Characterisation Protocol
A se cita: BMJ 2020;369:m1985   
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m1985  

Întrebarea studiului  Care sunt efectele folosirii unui ajutor 
decizional electronic pentru o analiză comprehensivă a 
polifarmaciei la persoanele vârstnice cu boli cronice? 

Metode  Acesta a fost un studiu clinic controlat, 
randomizat, de tip cluster, multicentric, desfășurat în 359 
de cabinete de medicină generală din Austria, Germania, 
Italia și Marea Britanie. Medicii generaliști au recrutat 
pacienți cu vârsta de 75 de ani și peste, care foloseau 
regulat opt sau mai multe medicamente. Intervenția a 
constat într-un ajutor de decizie computerizat care să  
faciliteze reducerea prescrierii. Medicii din grupul de 
control au prescris tratament în mod obișnuit. Rezultatul 
principal a fost compus din internarea neplanificată în 
spital sau deces. Rezultatul secundar determinant a fost 
numărul de medicamente luate de fiecare participant.

Răspunsul și limitele studiului  Au fost înrolați 3 904 
participanți: 1 951 au urmat tratamentul obișnuit, iar 

1 953 au primit ajutor decizional electronic. Rezultatul 
principal a apărut la 871 (44,6%) de participanți din grupul 
de intervenție și la 944 (48,4%) din grupul de control. 
Într-o analiză a intenției de a trata, raportul probabilităților 
rezultatului compus a fost de 0,88 (interval de încredere 
95% de 0,73-1,07, P=0,19, 997 din 1 953, versus 
1 055 din 1 951). Într-o analiză limitată la participanții 
care se prezentau la cabinet conform protocolului, a 
fost găsită o diferență în favoarea intervenției (raportul 
probabilităților 0,82, interval de încredere 95% de 
0,68-0,98, 774 din 1 682, versus 873 din 1 712, P=0,03). 
La 24 de luni, numărul medicamentelor prescrise a scăzut 

Folosirea unui ajutor de decizie electronic 
pentru a reduce polifarmacia la 
persoanele vârstnice cu boli cronice
Rieckert A, Reeves D, Altiner A și colab.

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu controlat randomizat de tip cluster

Nr. la risc

Grup cu tratament obișnuit
Grup cu ajutor de decizie electronic

Grup cu tratament obișnuit

Grup cu ajutor de decizie electronic
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Reducerea�polifarmaciei�la�persoanele�mai�
vârstnice�

Raportul probabilităților (CI 95%) = 0,93 (0,82–1,05); P=0,24
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COMENTARIU  Metodele 
computerizate pot fi utile, însă 
prescrierea raţională depinde de 
colaborarea reală  

Folosirea inadecvată a medicației și 
polifarmacia sunt larg răspândte, dar 
continuă să atragă prea puțină atenție.1, 2

În numărul de față al revistei, Rieckert și 
colegii săi prezintă rezultatele unui studiu 
mare din asistența primară, ce evaluează 
o metodă computerizată furnizând 
recomandări individualizate de prescriere 
bazate pe dovezi.4 Folosirea acestei metode 
la pacienți cu vârsta de 75 de ani și mai 
mult, care luau cel puțin opt medicamente, 
a dus la o reducere cu 0,42 medicamente 

în grupul de intervenție comparativ cu cel 
de control (modificarea medie necontrolată 
−0,42 versus 0,06: diferența medie ajustată 
−0,45, interval de încredere 95% între −0,63 
și −0,26, PP<0,001). Ca urmare a naturii 
pragmatice a studiului, ajutorul  decizional nu 
a fost mereu folosit conform intenției, ceea ce 
i-a redus eficiența potențială.

Ce aduce nou prezentul studiu  Ajutorul de 
decizie computerizat nu a avut niciun efect 
concludent asupra spitalizării neplanificate 
sau a mortalității în analiza intenției de a 
trata, dar folosirea mai intensivă, conform 
rezultatelor analizei per protocol, ar putea avea 
efecte benefice. A fost obținută o reducere 
a medicamentelor fără niciun detriment în 
evoluția pacientului.
Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. 
Actualul studiu a fost finanțat de al șaptelea Framework 
Programme of the European Union (Program Cadru al Uniunii 
Europene), cu tema Health-2012-Innovation-1-2.2.2-2  
(acord de finanțare nr. 305388-2).

IK este angajat la Duodecim, care vinde serviciul EBMeDS 
(ajutor de decizie electronic în medicina bazată pe dovezi), 
folosit ca ajutor decizional electronic. Datele studiului vor fi 
furnizate dacă solicitarea lor va fi justificată.

Înregistrarea studiului Studii clinice controlate actuale 
ISRCTN10137559.

Reducing polypharmacy in older people 
ORIGINAL RESEARCH Cluster randomised controlled 
trial
Use of an electronic decision support tool to reduce 
polypharmacy in elderly people with chronic diseases 
A se cita: BMJ 2020;369:m1822 
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m1822 
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per pacient și la o scădere modestă a riscului de 
mortalitate și de spitalizare. Deși intervenția nu a avut 
niciun efect asupra altor rezultate clinice sau a calității 
vieții, nu a prezentat riscuri și nu a fost inferioară 
față de tratamentul obișnuit. Metoda PRIMA-eDS 
reprezintă o evoluție a listelor și criteriilor simple 
pentru evitarea medicamentelor, alăturându-se altor 
strategii de prescriere ce evidențiază reduceri modeste 
ale folosirii inadecvate ale medicației și polifarmaciei, 
cu îmbunătățiri minore ale rezultatelor clinice.

O perspectivă mai largă
Listele și criteriile pentru evitarea medicamentelor, 
indiferent de cât de sofisticate au fost, nu au dus la o 
prescriere optimă atunci când au fost folosite singure.5 
Aceste strategii par să fi omis perspectiva mai largă, 
probabil pentru că sunt derivate dintr-o viziune a lumii 
bazată pe ghiduri, la rândul lor bazate pe modelul unei 
singure boli, presupunând că pacienții sunt, în mare 
măsură, omogeni.

Aceasta este în discordanță cu situația reală a 
populațiilor mai vârstnice, unde heterogenitatea este 
regula și nu mai există o evoluție clinică naturală 
a bolii, din cauza amestecului inseparabil de boli 
multiple cu medicații multiple.2, 3

Am citat mai devreme termenul VOCODFLEX 
pentru a descrie subpopulațiile care sunt Foarte 
vârstnice, cu Comorbiditate, Demență, Fragilitate/
dizabilitate și Speranță de viață limitată.1, 2 Aceste 
grupuri de pacienți reprezintă o provocare pentru 
sensibilitățile clinice și tiparele de prescriere 
convenționale, iar extrapolarea în cazul lor a ghidurilor 
create pentru pacienți mai viguroși va face mai 
mult rău decât bine.6 O teorie utilă pentru a orienta 
prescrierea adecvată la astfel de pacienți este ilustrată 
de piramida lui Holmes,7 care postulează că, pe măsură 
ce speranța de viață scade, obiectivele îngrijirilor se 
concentrează mai puțin pe prevenție, și mai mult pe 
calitatea vieții, iar gama medicamentelor adecvate se 
restrânge substanțial.

Cerc vicios
Conceptele paliative geriatrice de genul acesta 
sunt neglijate sistematic de sistemele de îngrijiri 
medicale, ce alimentează cercuri vicioase de exces de 
diagnostic, ducând la prescriere inadecvată.3 Numărul 
medicilor care îngrijesc un pacient crește odată cu 
cel al medicamentelor prescrise, fiecare specialist 
fiind preocupat, în primul rând, de tratamentul bolii 
pentru care este responsabil. Rezultatul este difuziunea 

responsabilității. Deși toți participanții găsesc o 
consolare în adevărul imuabil al ghidurilor actualizate, 
lacunele în cunoștințe persistă. Cu toate acestea, în 
lipsa dovezilor de cercetare adecvate, nu trebuie să 
neglijăm ceilalți doi stâlpi ai medicinei bazate pe 
dovezi: experiența clinică și valorile pacientului.3

Barierele în calea reducerii prescrierii includ 
deficiențele în educația medicală, practicarea unei 
medicine defensive și influența sistematică a industriei 
farmaceutice.1-9 Există, însă, și motive de optimism, 
pentru că unele grupuri semnalează o receptivitate 
mai mare din partea medicilor și a pacienților față 
de reducerea prescrierii, în special atunci când sunt 
educați în această privință în diverse contexte.10-12

Se acumulează dovezi că strategia cea mai 
puternică pentru combaterea folosirii inadecvate a 
medicamentelor și a polifarmaciei este restrângerea 
poliprescrierii, renunțarea la cât mai multe 
medicamente care nu salvează viața, punând accentul 
în același timp pe autonomia pacientului și familiei, 
printr-o colaborare strânsă.3, 13

Societățile trebuie evaluate după modul în care își 
tratează cei mai vulnerabili cetățeni. Similar efortului 
internațional necesar pentru gestionarea unei epidemii, 
pentru a combate epidemia iatrogenă de medicație 
inadecvată și polifarmacie a fost înființat International 
Group for Reducing Inappropriate Medication Use and 
Polypharmacy IGRIMUP (Grupul Internațional pentru 
Reducerea Folosirii Inadecvate a Medicamentelor și 
Polifarmaciei).

Grupul nostru a publicat recomandări 
comprehensive de acțiune pentru cercetare, politică 
și educație.1 Sperăm ca astfel să creștem gradul de 
conștientizare și, în ultimă instanță, să corectăm 
metodele eronate din medicina modernă, ce provoacă 
efecte adverse asupra sănătății unui număr mare de 
persoane vârstnice.

Doron Garfinkel  
dgarfink@ netvision.net.il 

Aaron Bilek   

Detalii despre autori pe bmj.com 

COMMENTARY Computerised tools can help but rational 
prescribing depends on real collaboration

A se cita: BMJ 2020;369:m2023 
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2023  

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Nu trebuie să neglijăm ceilalți doi stâlpi  
ai medicinei bazate pe dovezi:  
experiența clinică și  
valorile pacientului
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comentarii

A
ctuala epidemie de covid-19 a înregis-
trat peste 5,4 milioane de cazuri și pes-
te 330 000 de morți în întreaga lume. Ca 
răspuns la o pandemie severă, guverne-
le pot lua măsuri ce limitează libertatea, 

incluzând folosirea carantinei, uneori fără o justifica-
re legală1 sau etică suficientă.2 Carantina oferă, însă, o 
posibilitate de înțelegere a infecției cu covid-19, altfel 
probabil greu de realizat, prin explorarea cursului și 
transmiterii bolii. 

Cercetările ce vizează persoanele și grupurile afla-
te în carantină ridică probleme etice distincte, necesi-
tând punerea în balanță a drepturilor oamenilor izo-
lați cu valorile  științifice și sociale pe care le-ar putea 
genera astfel de studii.

Covid-19 şi carantina

Pe măsură ce numărul cazurilor de covid-19 a cres-
cut rapid în întreaga lume au fost necesare măsuri 

ANALIZĂ

Etica�în�cercetarea�clinică�în�condiţii�de�
carantină�pentru�covid-19
Nicholas G Evans susține că studiile cu participanți aflați în izolare pot genera date științifice 
importante, dar pun probleme etice

prompte pentru a diminua 
vârful epidemiei. Acestea 
au inclus folosirea caranti-
nei – separarea și izolarea 
mișcării persoanelor care, 
deși nu bolnave încă, au 
fost expuse la un agent in-
fecțios și ar putea deveni 
contagioase. 

Spre deosebire de mă-
surile de distanțare socia-
lă, ca ordinele de a rămâne 
acasă și închiderea compa-
niilor, carantina este sub-
stanțial mai restrictivă, per-
soanele sau grupurile afec-
tate fiind total izolate, cu 
excepția cazurilor de ur-
gență.2 Recomandările 
pentru carantină ale 
US Centers for Disease 
Control (Centrele pen-
tru Controlul și Prevenția 
Bolilor din SUA) includ 

măsuri de furnizare a bu-
nurilor și serviciilor de 
bază, pentru a evita, prin-
tre altele, nevoia apro-
vizionării cu alimente și 
apă și pe cea de accesa-
re a serviciilor medicale.3 
Restricțiile geografice foar-
te mari, ca aceea de a că-
lători din și spre Wuhan 
în China în faza inițială a 
pandemiei, denumite une-
ori cordon sanitar, sunt 
strâns legate de măsurile 
de carantină.4

Carantina poate contro-
la răspândirea bolii: cea a 
membrilor familiilor paci-
enților cu covid-19 a fost 
concepută pentru a reduce 
atât necesarul de paturi în 
unitățile de terapie inten-
sivă cât și cuantumul de-
ceselor provocate de boa-

MESAJE�ESENŢIALE
• Carantina constă în izolarea persoanelor care au fost expuse la 

o boală pentru a le împiedica să o răspândească în continuare 
• A fost folosită ca răspuns la covid-19 și probabil că va fi 

utilizată din nou 
• Fiind un sistem închis, carantina oferă posibilitatea unei 

cercetări foarte bine controlate a apariției și transmiterii 
infecției cu covid-19 

• Pe de altă parte, carantina reprezintă o încălcare a drepturilor 
individuale, implicând, astfel, probleme etice și având nevoie 
de o justificare întemeiată pentru a fi folosită
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lă, în combinație cu alte inter-
venții.5 Prin restricțiile impuse, 
însă, carantina poate periclita 
drepturile individuale,6 în spe-
cial atunci când guvernele fo-
losesc carantina comunitară, 
ce izolează un număr mare de 
persoane expuse, dar sănătoa-
se, împreună cu cei bolnavi. În 
3 februarie 2020, de exemplu, 
a fost semnalată îmbolnăvirea 
cuiva care a călătorit pe vasul 
de croazieră britanic Diamond 
Princess, urmată de diagnostica-
rea sa cu covid-19. Ministrul ja-
ponez al sănătății a instituit o 
carantină de două săptămâni 
pe vas în portul Yokohama. În 
final au fost confirmați cu co-
vid-19 713 pasageri și membri 
ai echipajului, dintre care 13 au 
murit.7 

Pentru a fi justificată etic, ca-
rantina trebuie să fie minimum 
necesară și eficientă, să repre-
zinte un răspuns proporționat 
față de riscul de îmbolnăvire și 
să fie cea mai puțin restrictivă 
măsură disponibilă.8 După cum 
arată istoria, carantina poa-
te exacerba o epidemie dacă 
nu este aplicată adecvat, deoa-
rece persoanele care altfel nu 
ar contracta boala sunt expuse 
în mod repetat la contactul cu 
purtătorii virusului sau prin în-
curajarea recidivării ori a reti-
cenței de a raporta simptome-
le către autoritățile de sănăta-
te publică.3 De altfel, carantina 
poate fi înlocuită sau suplimen-
tată cu măsuri mai puțin inva-
zive – de exemplu, strategia 
pentru covid-19 a Republicii 
Coreea, implicând testarea, 
depistarea contacților și izola-
rea cazurilor.9 

Unele măsuri de caranti-
nă pot reprezenta o violare a 
Reglementărilor Internaționale 
de Sănătate. Recomandările ac-
tuale ale Organizației Mondiale 
a Sănătății cu privire la co-
vid-19 includ cerințe de ca-
rantinare a indivizilor care au 
avut contact apropiat cu un pa-
cient cu covid-19 confirmat în 
laborator fie în ultimele două 

zile înainte de debutul simpto-
melor, fie până la 14 zile de la 
acesta, timp de 14 zile de la ul-
timul lor contact cu pacien-
tul.10 Conform Reglementărilor 
Internaționale de Sănătate, sta-
telor li se permite să ia și alte 
măsuri în afară de cele reco-
mandările OMS, dar trebuie 
să trimită la OMS dovezi care 
să justifice măsurile respecti-
ve.11 Statele care instituie ca-
rantina în întregul oraș sau în 
alte comunități, de exemplu, 
fără să trimită dovezi la OMS 
se pot afla în situația de violare 
a Reglementărilor de Sănătate 
Internaționale.

Etic și legal, măsurile de 
carantină sunt doar rareori 
justificate în cazul covid-19, 
deși aplicarea lor poate fi 
explicabilă într-o măsură mai 
mare în cazul națiunilor care 
fie nu au avut capacitatea 
de-a urma strategii mai puțin 
invazive (ca mobilizarea în 
masă pentru testare, depistarea 
contacților și izolare), fie nu 
au reușit din lipsă de voință 
politică, atunci când aveau încă 
șansa să o facă.

Etica în cercetarea în condiţii 
de carantină

Într-un astfel de caz, poate că 
e perversă folosirea modelu-
lui de comunitate oferit de ca-
rantină pentru a studia caracte-
risticile sociale și epidemiologi-
ce ale unui focar de boală: un 
grup închis de indivizi expuși 
sau despre care se crede că au 
fost expuși la boală, cu cazuri 
inițiale bine definite și având 
capacitatea de a monitoriza în-
deaproape interacțiunile inter-
personale și de a stabili cu pre-
cizie momentul infectării fiecă-
ruia în parte. Aceste trăsături 
sunt ideale pentru studierea re-
lației dintre răspândirea virală 
și apariția simptomelor,12 esen-
țială, printre altele, pentru a în-
țelege când anume este caranti-
na eficientă și proporționată ca 
răspuns.13 

Un studiu retrospectiv, actu-
almente în faza de pretipărire, 
referitor la pasagerii transferați 
de pe vasul Diamond Princess în 
Self-Defense Central Hospital 
din Japonia, menționează ca un 
punct forte al cercetării capa-
citatea de a observa cursul cli-
nic al cazurilor asimptomatice 
și ușoare, care nu au fost supu-
se anterior unui studiu detali-
at;14 un alt studiu a analizat re-
zultatele pacienților de pe vas 
la tomografia computeriza-
tă.15 Poate cel mai paradoxal 
este, însă, faptul că tocmai con-
figurarea neadecvată a vasu-
lui Diamond Princess ca mediu 
de carantină s-ar putea să-l fi 
transformat într-un util sistem 
model de transmitere în comu-
nitate a covid-19. 

Rolul științific și social al cer-
cetării nu se conjugă cu natura 
coercitivă a carantinei. Etica în 
cercetarea clinică este bine sta-
bilită,16 dar indivizii aflați în ca-
rantină sunt în mod distinctiv 
vulnerabili față de cercetători. 
La fel ca în cazul prizonierilor, 
izolarea le poate afecta capaci-
tatea de a lua decizii cu adevă-
rat voluntare și neimpuse în le-
gătură cu participarea sau nu la 
cercetare.17 Ca și studiile pe pa-
cienți plasați în izolare de către 
personalul medical, cele efectu-
ate în interiorul zonei de caran-
tină implică persoane aflate sub 
controlul autorităților de sănă-
tate publică; spre deosebire de 
izolarea din spital, persoane-
le în carantină nu sunt neapă-
rat bolnave și e posibil să nu 
beneficieze de îngrijiri clinice 
sau de observație medicală ri-
guroasă.18 

Cercetarea care implică per-
soane vulnerabile nu este de-
loc ceva nou pentru bioetică.19 
Dacă guvernele sunt hotărâte 
să instituie carantina ori au ne-
voie de ea, nereușind să izoleze 
virusul, explorarea indivizilor 
carantinați ar putea să permită 
cel puțin obținerea unor cunoș-
tințe valoroase din punct de ve-
dere științific și social, fie și în 

Izolarea unui 
număr mare 
de persoane 
expuse, dar 
sănătoase, 
împreună cu 
cei bolnavi, 
poate 
periclita 
drepturile 
individuale 
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contextul unei încălcări serioa-
se a drepturilor omului. Pentru 
detensionarea situației este ne-
cesar să ne adaptăm principiile 
la noul context. 

Alte probleme pentru cerce-
tarea în condiții de carantină 
sunt selecția corectă a partici-
panților, consimțământul infor-
mat și respectul față de parti-
cipanții potențiali și cei înro-
lați. Oamenii aflați în carantină 
constituie un "grup de partici-
panți captivi," iar cei din co-
munitățile cu o structură im-
proprie pentru acest scop, ca 
Diamond Princess, sunt în mod 
special vulnerabili, în sensul că 

persoanele care nu participă la 
cercetare nu sunt ferite de ris-
curile acesteia – adică, posibi-
la expunere la o boală infecți-
oasă.20 

O zonă de carantină cu un 
design adecvat poate prezen-
ta un risc mic,21 ceea ce depin-
de, însă, de mărimea zonei, 
de resursele disponibile pen-
tru a o gestiona și de configu-
rația spațiului respectiv – vasul 
Diamond Princess fiind o poves-
te moralizatoare pentru guver-
nele care au în vedere caranti-
na, prin densitatea mare a po-
pulației, lipsa de pregătire și de 
resurse pentru carantină și, in-

discutabil, imposibilitatea asi-
gurării unui control adecvat al 
infecției pe un vas proiectat ast-
fel încât să direcționeze pasage-
rii spre locuri aglomerate (săli 
de dans, bufeturi etc.). Până 
și atunci când oamenii accep-
tă carantina sau chiar benefici-
ază de pe urma ei – fiind mo-
nitorizați și primind îngrijiri de 
susținere și intervenții medicale 
– cercetătorii ar putea exploa-
ta situația, trăgând foloase de 
pe urma nedreptății suferite de 
participanți.22 

Cercetarea în interiorul zonei 
de carantină trebuie să aibă, 
în primul rând, un important 
rol social și științific. Carantina 
oferă posibilitatea de a înregis-
tra o descriere riguroasă a in-
fecției, incubației acesteia și a 
simptomelor de boală prezen-
tate din primele momente, ca și 
a relației dintre respectivul curs 
al bolii și răspândirea ei într-o 
comunitate închisă. Întrucât ca-
rantina în comunitate poate ex-
pune oamenii la infecție (dacă 
sunt izolați în aceleași zone 
cu persoane care sunt sau vor 
fi bolnave), această cercetare 
poate furniza o înțelegere a di-
namicii transmiterii unei boli 
în cadrul unei populații caran-
tinate. 

Beneficiul științific al ca-
rantinei ca sistem model, din 
care se poate deduce dinami-
ca transmiterii în alte contex-
te, se îmbină cu unul dintre be-
neficiile sociale: cel de a lămu-
ri când anume carantina este 
sau nu eficientă și cunatificabi-
lă. Deosebit de utilă ar fi obți-
nerea unor date de bună calita-
te referitoare la dinamica trans-
miterii covid-19, deoarece încă 
nu știm cât de des circulă viru-
sul de la o persoană la alta în 
absența simptomelor,23 ceea ce 
va stabili gradul până la care 
este justificată carantina.3 

De asemenea, cercetarea cu 
risc minim trebuie neapărat să 
susțină interesele oamenilor ex-
puși riscului de a intra în ca-
rantină ori măcar să nu le afec-
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teze. Cercetarea care constă în 
îngrijiri medicale de rutină, de 
exemplu, recoltări de sânge și 
istorii de caz, nu afectează in-
teresele celor aflați în caranti-
nă și poate fi benefică atât pen-
tru participanții la studiu cât și 
pentru alți indivizi, dând perso-
nalului medical șansa de a izo-
la un pacient înainte ca aces-
ta să prezinte simptome sau să 
transmită virusul. Conceperea 
unor strategii de carantină mai 
restrânsă și țintită ar putea fi în 
beneficiul celor afectați, condu-
când la ieșirea lor din izolare 
ori chiar la evitarea carantinei. 

Pentru cercetarea cu risc mai 
mare decât cel minim, spriji-
nirea intereselor persoanelor 
izolate este mai controversată. 
În contextul covid-19, oame-
nii aflați în carantină par a fi un 
grup de participanți util pen-
tru studiile vaccinurilor. Deși 
un vaccin viabil ar putea fi be-
nefic pentru persoanele în ca-
rantină, testarea vaccinurilor în 
interiorul acestor zone trebu-
ie să fie abordată cu prudență. 
Promisiunea de a fi vaccinat ar 
putea duce la presupuneri gre-
șite, ca aceea că vaccinarea im-
plică ieșirea din carantină, că 
înscrierea în studiu garantează 
primirea vaccinului (în studiile 
cu control placebo) ori că vac-
cinarea reprezintă brațul cu cea 
mai mare siguranță din cele 
două grupuri ale studiului – 
toate false. Participanții vulne-
rabili au acceptat în trecut situ-
ații cu un raport risc-beneficiu 
nefavorabil, de exemplu, luând 
parte la studii care nu aveau 
date adecvate despre siguranță 
sau eficacitate ca modalitate de 
asigurare a altor avantaje – este 
un aspect care se regăsește și în 
cazul de față.24

Riscurile distincte pe care le 
prezintă cercetarea pentru per-
soanele în carantină  furni-
zează un motiv de a modifica 
procedura prin care aprobăm 
cercetarea, pentru a susține in-
teresele persoanelor izolate. 
În SUA, atunci când este re-

alizată o cercetare pe popu-
lații din închisoare, unul din-
tre deținuți trebuie să fie mem-
bru al Comitetului Instituțional 
de Analiză.25 Acesta poate fi 
un model pentru comunități-
le carantinate, din punct de ve-
dere al participării la concepe-
rea și aprobarea cercetării: una 
sau mai multe persoane afla-
te în carantină ar putea lua par-
te la deliberările Comitetului 
Instituțional de Analiză, pentru 
a proteja bunăstarea persoane-
lor aflate în carantină și a per-
mite desfășurarea cercetării, 
evitând marginalizarea sau pre-
judicierea acestora. Ghidurile 
pentru carantină trebuie să per-
mită celor afectați comunicarea 
cu lumea de afară,10 iar aces-
te servicii ar putea fi extinse ori 
îmbunătățite pentru a le da oa-
menilor posibilitatea de a parti-
cipa la deliberări.

Recunoaşterea nedreptăţilor 

Carantina oferă o posibilita-
te de a dobândi cunoștințe ști-
ințifice despre covid-19, care 
altfel ar putea fi inaccesibile. 
Angajarea în cercetare în inte-
riorul zonei de carantină, însă, 
implică probleme etice serioa-
se. 

Persoanele aflate în caranti-
nă pot fi victime ale nedrep-
tății. Ele sunt izolate fără a fi 
condamnate pentru o infracți-
une sau a face ceva greșit, în-
tr-un mod prin care, frecvent, 
nu se reușește îndeplinirea unui 
obiectiv public concret. În con-
textul covid-19, astfel de oa-
meni ar putea fi izolați din cau-
ză că lipsa voinței politice de a 
combate pandemia într-o ma-
nieră agresivă și proactivă nu a 
prea lăsat alte opțiuni. 

Un ultim aspect de referă la 
modul în care putem recunoaș-
te nedreptățile de fond ce ar 
putea facilita realizarea unei 
astfel de cercetări. Etica medi-
cală abundă în exemple de in-
formații științifice valoroase, 
obținute pe seama persoanelor 

care se confruntă cu nedreptăți 
și cu acte de violare a drepturi-
lor omului. Nu ar trebui să pre-
supunem că cercetarea în zona 
de carantină va fi ieșită din co-
mun; cu toate acestea, însă fur-
nizarea datelor este posibilă ca 
urmare a violării (sau încălcă-
rii) drepturilor civile și ale o-
mului. Este valabil mai ales în 
contextul în care măsurile de 
carantină pentru combaterea 
covid-19 sunt necesare, în prin-
cipal, din cauză că guvernele 
nu reușesc să răspundă la ame-
nințarea bolii prin modalități 
prompte și mai puțin invazive. 
Recunoașterea explicită a aces-
tor greșeli ar trebui să fie inte-
grate în cercetarea etică. Datele 
furnizate de cercetarea în con-
diții de carantină pot fi publica-
te cu un preambul, menționând 
condițiile în care a fost realizată 
cercetarea și recunoscând con-
tribuțiile participanților ano-
nimi și carantinați la știința sal-
vatoare de vieți.20 

Aceasta nu elimină efecte-
le nocive ale carantinei, ci mai 
degrabă furnizează o bază pen-
tru a reaminti originile întune-
cate ale informațiilor științifice 
valoroase. Covid-19 va rămâ-
ne în memoria colectivă ca o 
parte a istoriei sănătății publice 
globale. Ar trebui să recunoaș-
tem rolul pe care oamenii ținuți 
în izolare îl joacă în rezolvarea 
acestei probleme urgente a să-
nătății publice.
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CONSULTAŢIE DE 10 MINUTE 

Evaluarea şi managementul adulţilor cu astm în 
timpul pandemiei de covid-19  
Thomas Beaney,1 David Salman,1 Tahseen Samee,2 Vincent Mak3

educaţie

Astmul este o afecțiune des întâlnită în asisten-
ța primară, pentru care cinci milioane de per-
soane din Marea Britanie primesc tratament ac-
tiv.1 Deși pare a fi o practică de rutină în cabine-
tul de medicină generală, evaluarea astmului este 
deosebit de dificilă în contextul pandemiei de co-
vid-19, dată fiind suprapunerea simptomelor res-
piratorii ale celor două boli și necesitatea de a re-

CE�TREBUIE�SĂ ŞTIŢI�

• La pacienții cu astm preexistent, un istoric amănunțit 
și o analiză structurată pot ajuta la diferențierea 
unei exacerbări de astm de covid-19 și la ghidarea 
managementului 

• La cei cu simptome de astm acut, corticosteroizii 
indicați pot și trebuie să fie folosiți, nefiind necesară 
întreruperea lor din motive de suspiciune de covid-19 
ca factor declanșator

• Evaluarea poate fi efectuată la distanță, ideal prin 
video, dar trebuie să aveți un prag scăzut pentru 
evaluarea față-în-față, conform protocoalelor locale 

1Department of Primary Care and Public Health,  
Imperial College London, London, UK 
2Barts Health NHS Trust, London, UK 
3Imperial College Healthcare NHS Trust, London, UK 
Coresponden’a la: T Beaney  
Thomas.beaney@imperial.ac.uk 
Acesta este unul dintr-o serie de articole ocazionale despre 
problemele frecvent întâlnite în asistența primară. The BMJ se 
bucură să primească materiale de la medicii generaliști. 

Un bărbat în vârstă de 35 de ani își contactează cabinetul 
de medicină generală pentru a semnala o tuse uscată 
și dificultate în respirație tot mai accentuată în ultimele 
trei zile. Are istoric de astm, pentru care folosește un 
corticosteroid inhalator de două ori pe zi, iar acum își ia 
salbutamolul de patru ori pe zi. Din cauza epidemiei de 
covid-19 este programat pentru o consultație prin telefon 
cu un medic generalist în aceeași dimineață.

Caseta 1 | Astmul și covid-19: ce ne sugerează dovezile? 
Au pacienții cu astm un risc mai mare asociat cu covid-19? Unele studii, în spe-
cial din China, au găsit un număr mai mic de pacienți cu astm internați în spital 
decât cel așteptat, sugerând că nu au un risc mai mare de infecție severă cu 
covid-19.3-5 Aceste raportări trebuie să fie însă interpretate cu prudență, pen-
tru că factorii demografici, comportamentali sau legați de modul de viață pot 
produce confuzie, explicând numărul mai mic decât cel așteptat. Date recente 
din Marea Britanie, aflate în faza de pre-tipărire, sugerează că pacienții cu 
astm, în special sever, au un risc mai mare de mortalitate în spital din cauza 
covid-19.6 În lipsa unor dovezi mai concludente care să indice altceva, pa-
cienții cu astm, în special sever, trebuie să fie considerați ca având un risc mai 
mare de complicații legate de covid-19.7

Poate virusul SARS-CoV-2 să provoace exacerbări ale astmului?
Unele coronavirusuri sezoniere sunt asociate cu exacerbările astmului, dar nu 
există dovezi în acest sens despre coronavirusurile ce provoacă epidemiile de 
SARS și MERS.8, 9 În cazul virusului SARSCoV-2 (covid-19), datele de la pacienții 
spitalizați din China nu au semnalat simptome de bronhospasm (de pildă, 
șuieratul), dar nu a fost raportat nici numărul pacienților cu astm preexistent.10 
Date mai recente, în faza de pre-tipărire, de la subiecți spitalizați în Marea 
Britanie, au identificat șuieratul la o minoritate de pacienți cu Covid-19.11 Dată 
fiind suprapunerea simptomelor, ca tusea și dispneea, până la apariția altor 
date științifice, SARS-CoV-2 poate fi considerat un posibil declanșator viral la 
pacienții cu criză de astm.
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Royal College of Physicians (Colegiul Regal 
al Medicilor) – despre impactul asupra som-
nului, simptomele din timpul zilei și impactul 
asupra activității – reprezintă un instrument 
util de screening pentru astmul necontrolat.13 
Sunt recomandate și alte scoruri validate, pre-
cum Chestionarul de Control al Astmului și 
Testul de Control al Astmului, ce includ folosi-
rea unui calmant.14 În evaluarea dispneei, ve-
rificatorul simptomelor NHS 111 conține trei 
întrebări – răspunsurile pot decurge organic 
din consultație, dar sunt un ajutor de memo-
rie util: 

1.  Aveți o dificultate atât de mare de respira-
ție încât nu puteți spune decât câteva cu-
vinte? 

2.  Respirați mai greu sau mai repede decât 
de obicei chiar dacă nu faceți absolut ni-
mic? 

3.  Vă simțiți atât de rău încât ați renunțat la 
toate activitățile dumneavoastră zilnice? 

Apreciați dacă este mai probabilă o exa-
cerbare a astmului ori infecția cu covid-19. 
Ambele se pot prezenta cu tuse și dispnee, dar 
trăsăturile specifice pot indica una sau cealal-
tă dintre afecțiuni (caseta 2). Simptomele ac-
tuale ale pacientului indică o criză de astm la 
fel cum a mai avut în trecut? Se ameliorează 
simptomele la folosirea inhalatorului calmant? 
Are și simptome de rinită alergică? În sezonul 
febrei fânului, polenul poate fi un declanșator 
pentru unele persoane cu astm. 

duce la minimum evaluarea față-în-față. În 
2018, în Anglia și în Țara Galilor au murit de 
astm peste 1 400 de persoane,2 iar analizele 
deceselor nelegate de covid-19 din timpul epi-
demiei au arătat o creștere a cuantumului de 
decese provocate de astm,31 evidențiind nevoia 
de a distinge simptomele de astm acut de cele 
de covid-19 și de a le trata corespunzător. 

Actualul articol prezintă modul de evalua-
re și de management al adulților cu exacer-
bări ale astmului în contextul epidemiei de co-
vid-19 (caseta 1). Ne concentrăm pe trăsături-
le care diferențiază astmul acut de covid-19, 
dificultățile evaluării la distanță și importan-
ța corticosteroizilor la pacienții cu o exacerba-
re a astmului.

Ce anume trebuie să aveţi în vedere

Dificultățile consultațiilor la distanță 
Serviciile de asistență primară s-au îndrep-
tat spre triajul telefonic și îngrijirile la distan-
ță ori de câte ori este posibil, pentru a redu-
ce la minimum riscul transmiterii covid-19. Ca 
urmare, evaluarea devine dificilă, întrucât lip-
sesc indiciile vizuale, iar testele care constau 
în măsurători obiective, ca saturația oxigenu-
lui și debitul expirator de vârf, nu sunt posibi-
le decât dacă pacientul are propriul său echi-
pament. Evaluarea prin telefon poate fi adec-
vată în cazurile ușoare, dar recomandăm, ori 
de câte ori este posibil, completarea consulta-
ției cu video pentru indicii vizuale suplimenta-
re și examinare.12 Este însă posibil ca mulți pa-
cienți, în special cei vârstnici, să nu aibă un te-
lefon cu capacitate video. Dacă vă bazați doar 
pe consultația telefonică, poate fi necesară scă-
derea pragului pentru evaluarea față-în-față. 

Simptomele prezentate 
Începeți consultația rugând pacientul să își 
descrie simptomele cu cuvintele proprii. 
Ascultați cu atenție pentru a observa dacă i se 
taie respirația sau se chinuie să termine propo-
zițiile, caz în care trebuie să stabiliți dacă sunt 
necesare măsuri imediate. Dacă nu, explorați 
ce anume s-a schimbat și de ce a sunat pacien-
tul acum. Cele trei întrebări recomandate de 

Analizele 
deceselor 
nelegate 
de covid-19 
survenite 
în timpul 
epidemiei 
au relevat 
o înmulțire 
a deceselor 
provocate de 
astm

Caseta 2 | Trăsături ale istoricului și examinării care 
ajută la diferențierea exacerbării astmului de  
covid-1910, 11, 14-16 
Exacerbarea astmului*

Istoric:
• Șuierat
• Ameliorarea simptomelor cu un inhalator calmant
• Variație diurnă 
• Lipsa febrei
• Simptome coexistente ale febrei fânului 

Examinare:
• Șuierat
• Reducerea debitului expirator de vârf

Covid-19
Istoric:
• Contact apropiat cu un caz cunoscut sau suspectat
• Febră
• Tuse uscată continuă
• Apariția dispneei după 4-8 zile de boală
• Simptome asemănătoare gripei, incluzând oboseala, 

mialgiile, cefaleea
• Simptome care nu sunt calmate de inhalator

Examinare:
• Lipsa șuieratului
• Debitul expirator de vârf poate fi normal

*Rețineți că infecția cu SARS-CoV-2 poate fi un factor 
declanșator al exacerb[rii a astmului 

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ

• Aveți încredere în planurile personalizate pentru astm 
realizate în colaborare cu pacienții?

• Cât de des începeți sau creșteți doza corticosteroizilor 
inhalatori la pacienții cu prezentare inițială pentru o 
exacerbare a astmului?

• În cazul în care consultați la distanță un pacient cu 
astm acut, ce recomandări i-ați da în cazul în care apar 
probleme și cum ați verifica dacă a înțeles?
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de detectat. Lecțiile învățate din decesele ca-
uzate de astm au arătat că factorii psihoso-
ciali adverși sunt puternic asociați cu mortali-
tatea.14, 17 Aceștia includ un istoric de probleme 
de sănătate mintală, lipsa colaborării cu servi-
ciile medicale și abuzul de alcool ori de medi-
camente, alături de problemele legate de an-
gajare și de venituri. Și izolarea socială este un 
factor de risc, ce poate fi exacerbat în timpul 
măsurilor de distanțare socială.17 Epidemia de 
covid-19 este o perioadă de neliniște pentru 
mulți pacienți, iar simptomele de anxietate pot 
contribui la prezentarea generală. 

Examinarea
În evaluarea la distanță, video-ul poate aju-
ta la ghidarea deciziei, așa că recomandăm fo-
losirea sa la pacienții astmatici care se prezin-
tă cu simptome acute. În primul rând, evalu-

Factori de risc și medicații 
Pentru a evalua riscul de agravare, întrebați 
cu precădere dacă au existat anterior spitali-
zări pentru astm și dacă au fost utilizați corti-
costeroizi orali în ultimele 12 luni. Pacientul 
mai are și alte boli cu risc crescut sau ia medi-
camente imunosupresoare? Întrebați dacă fu-
mează și folosiți acest prilej ca să-l ajutați să 
renunțe la fumat. 

I s-a prescris un corticosteroid inhalator 
(ICS) sau un β-agonist cu durată lungă de ac-
țiune (LABA) combinat cu un inhalator ICS? 
Le ia regulat? Folosește un dispozitiv de spați-
ere și are un plan de măsuri personal pentru a 
se orienta în gestionarea astmului? 

Factorii psihosociali 
Luarea unui istoric psihosocial poate fi mai di-
ficilă la telefon, unde indiciile sunt mai greu 

Dacă pacientul 
nu poate 
termina 
propozițiile sau 
are o frecvență 
respiratorie 
≥25 de respi-
rații/minut, 
tratați cazul 
ca sever ori 
potențial letal 
și asigurați 
internarea în 
urgență

Fig. 1 | Evaluarea și managementul pacienților cu astm cunoscut în timpul epidemiei de covid-1914

Istoric și examinare

Consultație la distanță cu video oricând este posibil

Luați în considerare probabilitatea prezenței covid-19 și evaluați 
caracteristicile astmului (caseta 2)

Principalele caracteristici ale 
astmului:
Șuieratul

Răspunsul la inhalatorul calmant
Variația diurnă 

PEF redus 

PEF = debitul expirator de vârf (% din cel 
mai bun sau estimat).
RR = frecvența respiratorie (respirații/min).
Pulsul (bătăi/min).
MART = terapia de menținere și calmare.

Moderate
Accentuarea simptomelor 

PEF > 50-75%

Severe
Incapacitatea de a termina 

propozițiile
RR > 25

PEF < 50%
Puls > 110

Resurse pentru pacienții cu astm și covid-19:
Asthma UK:

https://www.asthma.org.uk/advice/triggers/coronavirus-covid-19/
what-should-people-with-asthma-do-now/

British Lung Foundation:
https://www.blf.org.uk/support-for-you/coronavirus

GINA:
https://ginasthma.org/covid-19-gina-answers-tofrequentlyasked-

questions-on-asthma management

Caracteristici ale 
astmului

Fără caracteristici ale 
astmului

Poate fi tratat pacientul la distanță? 
Dacă aveți dubii cu privire la severitate, 

aranjați o evaluare față-în-față

Prednisolon oral 40 mg timp de 5-7 
zile sau o doză de patru ori mai mare 
de corticosteroid inhalator, conform 
planului personalizat pentru astm

Încercați bronhodilatator sau MART. 
Răspuns adecvat?

Recomandări în cazul apariției  
unor probleme și reevaluare în 

următoarele 24 de ore. Concepeți 
sau actualizați planul de acțiune 

personalizat pentru astm 

Covid-19 probabil

Covid-19 improbabil

Ușoară Moderată Severă/potențial letală 

Evaluarea față-în-față

Transfer imediat la spital  

Trimiteți pacientul, conform 
protocolului local pentru 

covid-19

Evaluați riscul și definiți severitatea

Luați în considerare alte 
diagnostice  

Da

Nu

Nu

Da
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tor de vârf (PEF) <50% față de nivelul cel mai 
bun ori de cel estimat sau o frecvență cardia-
că ≥110 bătăi/min indică, de asemenea, astm 
sever ori potențial letal. Dacă pacientul nu în-
trunește aceste criterii, tratați-o ca pe o criză 
moderată de astm – confirmarea este susținută 
de un PEF de 50-75% din cel mai bun sau es-
timat. Dacă nu au un PEF-metru sau dacă nu 
sunteți siguri de gradul de severitate, o evalu-
are rapidă față-în-față pentru a detecta șuiera-
tul la auscultație și a măsura saturațiile oxige-
nului poate ajuta la confirmarea severității și 
la determinarea posibilității de a trata pacien-
tul acasă cu monitorizare. Nu vă bazați numai 
pe testele obiective, ci folosiți și raționamentul 
clinic pentru a decide în privința necesității de 
evaluare față-în-față, pe baza a ceea ce se știe 
cu privire la pacient, la factorii de risc și la ori-
ce circumstanțe psihosociale adverse.

Șuieratul a fost raportat ca simptom la pre-
zentare la o minoritate de pacienți cu covid-19 
confirmat, putând fi greu de exclus prezen-
ța SARS-CoV-2 în urma evaluării la distan-
ță.11 Recomandăm ca, atunci când este nece-
sară, evaluarea față-în-față să se desfășoare ur-
mând protocoalele locale stabilite pentru a 
examina în condiții de siguranță pacienții cu 
covid-19 suspectat ori posibil – de exemplu, 
la o clinică "fierbinte" locală. În prezent, efec-
tuarea unui test de debit expirator de vârf nu 
este considerată a fi o procedură generatoa-
re de aerosoli, dar tusea eventuală declanșa-
tă poate fi, așa că este recomandată evaluarea 
riscului individual.21 Luați în considerare efec-
tuarea unui test PEF în aer liber sau la distan-
ță, într-o altă cameră, printr-o conexiune vi-
deo. Orice PEF-metru trebuie să fie folosit la 
un singur pacient și îi poate fi dat pentru a fi 
utilizat în viitor.

Managementul inițial atunci când nu este 
necesară evaluarea față-în-față
Pentru exacerbări moderate ale astmului, re-
comandați până la 10 pufuri de inhalator 
β-agonist cu durată scurtă de acțiune (SABA) 
prin intermediul unui spațiator, administrân-
du-se câte un puf odată. Nu există dovezi că 
nebulizatoarele sunt mai eficiente: 4-6 pu-
furi de salbutamol administrate prin spația-
tor sunt la fel de eficiente ca 2,5 mg printr-un 
nebulizator.22 Alternativ, dacă pacientul ia un 
preparat cu corticosteroid inhalator combi-
nat cu un β-agonist cu durată lungă de acțiu-
ne (LABA), atunci terapia de menținere și cal-
mare (MART) poate fi folosită conform planu-
lui de acțiune.14 Gestionarea unei exacerbări 
acute nu ar trebui să se bazeze numai pe mo-
noterapia cu SABA, așa că sfătuiți pacienții 

ați aspectul general al pacientului. Un pacient 
obosit, care stă ridicat pe pernă în pat, cu dis-
pnee vizibilă și pieptul "ancorat" va provoca 
imediat îngrijorarea, spre deosebire de cineva 
care se plimbă în timp ce vorbește. Tonul vo-
cii și comportamentul pot indica o anxietate 
suplimentară. Observați dacă pacientul poate 
vorbi în propoziții complete, ascultați pentru a 
detecta șuieratul audibil și numărați respirații-
le. Evaluați activitatea respiratorie, inclusiv fo-
losirea mușchilor accesori, și luați în conside-
rare folosirea unui însoțitor dacă este nevoie. 
Scorul Roth nu este recomandat pentru evalu-
area covid-19 sau a astmului.18 

Evaluarea obiectivă poate fi completată, de 
exemplu, cu măsurarea debitului expirator de 
vârf (PEF). Dacă pacientul nu are un dispozi-
tiv de măsurare a PEF acasă, poate fi prescris 
unul, deși e posibil ca acesta să nu fie fezabil 
într-un scenariu acut. Recomandăm ca tehni-
ca PEF să fie urmărită prin video pentru a i se 
evalua fiabilitatea. Hipoxia tăcută poate fi o 
trăsătură de covid-19, iar dacă există această 
suspiciune trebuie să fie măsurate saturațiile 
oxigenului.19 În unele regiuni, se implementea-
ză servicii de măsurare a saturației oxigenului, 
pentru facilitarea acesteia. Frecvența cardiacă 
poate fi de asemenea furnizată de către paci-
ent, în cazul în care folosește tehnologia "por-
tabilă" convențională, deși aceasta nu oferă re-
zultate de încredere, din cauza inadvertențelor 
potențiale între valorile date de dispozitive di-
ferite.20 Dacă timpul o permite, poate fi verifi-
cată și tehnica folosirii inhalatorului.

Ce trebuie să faceţi

Stabiliți cel mai probabil diagnostic.  
Decideți care este cel mai probabil diagnostic 
pe baza istoricului și trăsăturilor clinice (case-
ta 2 și figura) sau estimați, dacă este posibil, 
un diagnostic alternativ ori coexistent, cum ar 
fi o pneumonie bacteriană sau o embolie pul-
monară. Dacă suspectați covid-19 fără carac-
teristici ale astmului, tratați pacientul conform 
recomandărilor locale în caz de covid-19. 

Stabiliți severitatea și decideți dacă este 
necesară evaluarea față-în-față 
Dacă trăsăturile astmatice sunt predominan-
te, stabiliți gravitatea și tratați în conformitate 
cu Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
(SIGN) și ghidul British Thoracic Society 
(BTS – Societatea Toracică Britanică) (figura).14 
Dacă pacientul nu poate termina propozițiile 
sau are o frecvență respiratorie ≥25/min, tra-
tați cazul ca sever ori potențial letal și asigu-
rați internarea de urgență. Un debit expira-
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zate pentru astm de a mări de patru ori doza 
de corticosteroid inhalator timp de până la 14 
zile la pacienții la care controlul se deteriorea-
ză, pentru a reduce riscul de exacerbări severe 
și nevoia de steroizi orali.15, 30 Cu toate acestea, 
poate apărea un efect de plafon la cei care pri-
mesc deja o doză mare de corticosteroid inha-
lator (tabelul 14 BTS), astfel încât e posibil ca o 
creștere de patru ori a dozei să nu fie eficientă 
la acest grup de pacienți. Un plan de acțiune 
personalizat pentru astm este un ghid extrem 
de util în tratament, așa că ar trebui să fie con-
ceput sau actualizat pentru toți pacienții.

Monitorizare și recomandări în cazul apariției 
unor probleme
Recomandăm monitorizarea tuturor pacien-
ților cu simptome moderate prin evaluare la 
distanță în următoarele 24 de ore. Crizele de 
astm care necesită internare în spital tind să 
se instaleze relativ lent, în decurs de 6-48 de 
ore.14 Cu toate acestea, agravarea poate fi mai 
rapidă, iar simptomele se pot înrăutăți brusc. 
Pacienții trebuie sfătuiți să fie atenți la orice 
înrăutățire a respirației ori a șuieratului, la lip-
sa de răspuns la inhalatoare sau la scăderea 
PEF. Ei ar trebui să primească indicații cla-
re despre ceea ce au de făcut, inclusiv folosi-
rea calmantului și pe cine să contacteze (de 
exemplu, furnizorul local de servicii GP în a-
fara orelor de program, 111 sau 999). Având 
în vedere timpul de așteptare, uneori înde-
lungat, pentru evaluarea la distanță, în spe-
cial în afara orelor de program, ar trebui să li 
se recomande un prag scăzut pentru a suna la 
999 dacă simptomele lor se agravează. Dacă 
se suspectează și infecția covid-19, recoman-
dați-le izolare timp de șapte zile de la debutul 
simptomelor și asigurați testarea, conform ce-
lor mai recente ghiduri.7

Conflicte de interese: niciunul de declarat.

10-MINUTE CONSULTATION 
Assessment and management of adults with asthma during 
the covid-19 pandemic
A se cita: BMJ 2020;369:m2092  

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2092

să își urmeze planul personal de acțiune pen-
tru astm și să continue tratamentul corticoste-
roid (sau să îl înceapă dacă nu îl luau înainte) 
în cazul în care nu li s-a recomandat altceva 
(caseta 3). Antibioticele nu sunt indicate de ru-
tină în exacerbările astmului.

Răspunsul la tratamentul inițial SABA sau 
MART poate fi evaluat printr-un apel telefo-
nic de control la 20 de minute. Dacă nu se ob-
servă nici o îmbunătățire, poate fi necesar tra-
tament suplimentar la o clinică "fierbinte" lo-
cală pentru o infecție potențială cu covid-19, la 
o secție de urgență sau internare directă într-o 
secție medicală sau respiratorie acută, în func-
ție de protocoalele locale. În cazul în care răs-
pund la tratament, BTS-SIGN și GINA reco-
mandă începerea corticosteroizilor orali la pa-
cienții care se prezintă cu o exacerbare acută a 
astmului (de exemplu, prednisolon 40-50 mg, 
timp de 5-7 zile).14, 15 Există o tendință în creș-
tere în cadrul planurilor de acțiune personali-

Caseta 3 | Riscurile și beneficiile corticosteroizilor inhalatori și orali în 
astm și covid-19 
Există dovezi substanțiale ale beneficiile steroizilor în astm. Folosirea regulată 
a steroizilor inhalatori reduce exacerbările severe ale astmului23 și nevoia 
de bronhodilatatoare,24 iar folosirea promptă a corticosteroizilor sistemici 
în timpul unei exacerbări reduce necesitatea spitalizării, administrarea de 
β-agoniști25 și recăderile.26

Încep să apară dovezi în sprijinul folosirii corticosteroizilor la începutul 
infecției cu covid-19. O analiză sistematică a utilizării steroizilor în SARS a 
inclus 29 de studii, din care 25 au fost neconcludente și patru au sugerat 
posibile efecte nocive (diabet, osteoporoză și necroză avasculară), dar 
niciunul nu a relevat efecte asupra mortalității.27 OMS a recomandat abținerea 
de la folosirea corticosteroizilor sistemici în tratamentul covid-19, cu excepția 
situațiilor în care sunt indicați pentru alte boli.28

În lumina dovezilor ferme la pacienții cu astm, este necesar ca pacienților cu 
simptome de bronhoconstricție să le fie prescriși corticosteroizi inhalatori și 
orali atunci când sunt indicați. Conform recomandărilor date de Primary Care 
Respiratory Society (PCRS) (Societatea de Asistență Primară Respiratorie), 
British Thoracic Society (BTS) (Societatea Toracică Britanică) și Global 
Initiative for Asthma (GINA – Inițiativa Globală pentru Astm), tratamentul cu 
steroizi nu trebuie să fie întrerupt în virtutea riscului teoretic al infecției cu 
covid-19.15, 22, 29

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

În realizarea acestui articol nu a fost implicat niciun pacient.
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SEMNALE NIHR  Transpunerea cercetării în practică 

Acidul�tranexamic�poate�fi�folosit�
fără�riscuri�după�leziunea�cerebrală�
traumatică�uşoară�spre�moderată

Efectele acidului tranexamic asupra mortalității, dizabilității, evenimentelor ocluzive 
vasculare și altor morbidități, la pacienții cu leziune cerebrală traumatică acută (CRASH-3): 
studiu randomizat controlat cu placebo 
Colaboratorii studiului CRASH-3 
Lancet 2019;394:1713-23S

tu
d

iu
l

NIHR Signals le oferă 
factorilor de decizie din 
cadrul NHS, al sănătății 
publice și al asistenței 
sociale cele mai recente 
cercetări importante 
de la NIHR și de la alte 
organizații de cercetare 
medicală. 

Pentru a citi integral NIHR 
Signal accesați:  
https://bit.ly/2RlPSDq

De ce era necesar acest studiu?

La nivel global, circa 10 milioane de persoane mor în 
fiecare an în urma unei leziuni cerebrale traumatice. 
În Marea Britanie, se estimează că leziunile cerebrale 
traumatice costă 15 miliarde £ pe an.

La pacienții cu traumă și sângerare extracraniană 
majoră s-a arătat că administrarea acidului tranexa-
mic în primele trei ore poate reduce cu o treime cuan-
tumul deceselor provocate de hemoragie. În schimb, 
efectul acidului tranexamic asupra pacienților cu sân-

gerare intracraniană a fost cercetat înainte numai în 
două studii clinice de mici dimensiuni. Deși rezultate-
le au fost încurajatoare, era necesară validarea lor în-
tr-un studiu mai amplu.

Acesta a fost primul studiu multicentric de mare  
anvergură care a investigat efectul acidului tranexa-
mic asupra mortalității legate de trauma craniană, 
precum și asupra dizabilității și evenimentelor  
adverse.

În ce a constat acest studiu?

Studiul clinic controlat, randomizat, CRASH-3 a 
comparat două doze de acid tranexamic cu place-
bo la adulții cu leziune cerebrală traumatică. Dintre 
cei 12 737 de participanți repartizați aleatoriu în cele 
două grupuri, cercetătorii au reușit să trateze 9 202 
(72,2%) în primele trei ore de la momentul producerii 
traumatismului.

Pacienții eligibili au avut fie un scor de 12 ori mai 
mic pe scala Glasgow de comă, fie orice tip de sânge-

rare intracraniană și nicio sângerare majoră extracra-
niană. Era necesar ca medicul curant să fie nesigur în 
privința oportunității tratamentului cu acid tranexa-
mic. Pacienții aveau vârsta medie de 42 de ani.

Studiul a recrutat subiecți din 29 de țări cu venituri 
mici, medii și mari, astfel încât  rezultatele sunt, proba-
bil, reproductibile. În plus, pacienților și medicilor li s-a 
aplicat procedeul "orb" (blinding) pentru alocarea trata-
mentului, ceea ce mărește certitudinea rezultatelor.

Ce s-a constatat?

Atunci când a fost administrat acid tranexamic sau 
placebo în primele trei ore de la momentul producerii 
traumatismului cranian:
• Global, acidul tranexamic nu a avut niciun efect 

asupra riscului de deces ca urmare a traumatismului 
cranian în decurs de 28 de zile. Decesele au survenit 
la 18,5% (855/4 613) din grupul cu acid tranexamic 
față de 19,8% (892/4 514) din grupul cu placebo (risc 
relativ 0,94, interval de încredere 95% de la 0,86 la 
1,02).

• În rândul celor cu severitate ușoară spre moderată 
a leziunii (9-15 pe scala de comă Glasgow), la cei 
tratați cu acid tranexamic au fost mai puține decese 
legate de traumatismul cranian decât la cei cărora li 
s-a dat placebo: 5,8% (166/2 846) și, respectiv, 7,5% 
(207/2 769) (risc relativ 0,78, 0,64-0,95). O reducere 
mai mică a riscului a fost găsită la persoanele la care 
ambele pupile au fost reactive la lumină.

• Nu s-a observat nicio scădere a cuantumului 
deceselor legate de traumatismul cranian în rândul 
persoanelor cu leziune mai severă (3-8 pe scala de 
comă Glasgow): 39,6% (689/1 739) decese în grupul 
cu acid tranexamic față de 40,1% (685/1 710) în gru-
pul cu placebo (risc relativ 0,99, 0,91-1,07). La fel, nu 
s-a constatat nicio diferență în ceea ce privește riscul 
persoanelor fără reactivitate pupilară la un singur 
ochi ori la ambii.

• Acidul tranexamic nu a influențat deloc riscul de 
dizabilitate. Conform Scalei de Evaluare a Dizabi-
lității (interval 0-30), cei cărora li s-a administrat 
acid tranexamic au avut un scor mediu de 4,99 în 
comparație cu 5,03 în grupul cu placebo, indicând o 
severitate moderată în ambele grupuri.

• Nu a existat nicio diferență în privința complicațiilor 
ca accidentul vascular, tromboza venoasă profundă, 
embolia pulmonară sau convulsiile.
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Care sunt implicaţiile? 

Studiul își aduce contribuția la recomandările actuale pentru tratamentul traumei 
majore, furnizând dovezi că acidul tranexamic poate fi administrat fără riscuri 
în primele trei ore de la momentul producerii unei leziuni cerebrale traumatice. 
Reduce, probabil, mortalitatea atunci când este dat adulților cu leziune craniană 
ușoară spre moderată.

Rămâne neclar dacă beneficiile depășesc riscurile la adulții mai vârstnici. 
Dovezile ce susțin efectele favorabile ale acestui medicament ieftin și ușor de 
administrat pot sta la baza recomandărilor viitoare pentru traumatismul  
cranian.

Ce spun recomandările actuale  în această privinţă?

Un ghid din 2016 al National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE – Institututul Național pentru 
Sănătate și Excelență în Îngrijiri) recomandă folosirea 
acidului tranexamic la pacienții cu traumă majoră, dar 
nu după mai mult de trei ore de la momentul produce-
rii traumei.

Ghidul pentru traumatismele cerebrale (actualizat în 
2019) se concentrează pe evaluarea inițială, pentru a sta-
bili, de exemplu, când anume trebuie să se efectueze o 
scanare, resuscitare și refacere a volumului sanguin după 
sângerări majore. Nu abordează utilizarea medicamente-
lor antihemoragice pentru traumatismul cerebral.

Conflicte de interese: The BMJ a considerat că nu există legături descalificante cu companii comerciale.  
Detalii suplimentare despre alte interese, condiții legale și permisiuni pot fi găsite pe bmj.com
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SEMNALE NIHR  Transpunerea cercetării în practică 

Zonele destinate unei viteze de  
20�de�mile�pe�oră�reduc�pericolul�
pentru�pietoni�şi�ciclişti

Efectele intervențiilor de 20 mph asupra unei serii de rezultate în sănătatea publică:  
o sinteză cu dovezi meta-narative  
Cleland LC, McComb L, Kee F și colab. 
J Transp Health 2019S
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NIHR Signals le oferă 
factorilor de decizie din 
cadrul NHS, al sănătății 
publice și al asistenței 
sociale cele mai recente 
cercetări importante 
de la NIHR și de la alte 
organizații de cercetare 
medicală. 

Pentru a citi integral NIHR 
Signal accesați:  
https://bit.ly/2RlPSDq

De ce era necesar acest studiu?

Numărul accidentelor de trafic rutier este în scă-
dere din anii ’60 și totuși, în 2016 erau înregistrate 
181 384 de victime în Marea Britanie. Au fost înregis-
trați 1 792 de morți, dintre care 25% erau pietoni,  
25% motoicicliști și 6% bicicliști.

În ultimii ani, pentru a îmbunătăți siguranța drumu-
rilor au fost stabilite mai multe zone de viteză și limi-
te de viteză de 20 de mile pe oră în zone urbane din 
apropierea școlilor. În zonele de viteză sunt folosite 
obstacole fizice ca îngustarea drumului, limitatoare de 
viteză și "șicane", în timp ce pentru limitele de viteză 

sunt utilizate doar semne și linii. Pentru crearea aces-
tor zone a fost necesară punerea în balanță a crește-
rii timpului de deplasare a vehiculelor cu nevoile pie-
tonilor.

Studiul de față a încercat să stabilească dacă 
a existat o reducere a numărului coliziunilor și 
victimelor în zonele pentru viteză de 20 de mile  
pe oră și în cele care au fost doar marcate cu semne  
de limitare a vitezei la pragul menționat, precum  
și dacă a existat vreo diferență în eficiență între  
ele.
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În ce a constat acest studiu?

Aceasta a fost o sinteză sistematică și na-
rativă a studiilor cvasi-experimentale pri-
vintoare la impactul zonelor sau limitelor 
de viteză asupra unei serii de rezultate în 
sănătatea publică.

Au fost incluse fie studii controlate îna-
inte și după, fie serii de timp întrerupte, 
controlate, în care au fost făcute măsură-
tori multiple la intervale regulate înainte 
și după intervenție.

Informațiile despre coliziunile rutiere, 
cum sunt cele între vehicule sau cu pie-
toni, motocicliști sau cicliști și traumatis-

mele rezultate au provenit, în majoritate, 
din datele colectate de rutină de poliție.

Numai patru dintre studii au fost efectu-
ate în ultimii 10 ani. E posibil ca, în pre-
zent, impactul zonelor sau al limitelor de 
viteză de 20 de mile pe oră să fie diferit, 
dat fiind faptul că numărul autovehicule-
lor, cicliștilor și șoselelor a crescut, iar ti-
pul zonelor s-ar putea să se fi schimbat. 
Studiile s-au desfășurat în orașe din țările 
cu venituri mari, așa că nu este clară apli-
cabilitatea la regiunile rurale și la cele cu 
venituri mici ori medii.

Ce s-a constatat?

• Introducerea zonelor de 20 de mile 
pe oră pare să fie eficientă în ceea ce 
privește reducerea numărului și seve-
rității coliziunilor și victimelor (nouă 
studii, șase din Marea Britanie).

• Rezultatele și amploarea efectului lor 
au fost diferite de la un studiu la altul, 
așa că nu au putut fi combi nate într-o 
meta-analiză. Ca un exemplu, însă, 
un stu diu din Londra din 2009 a găsit 
că zonele de 20 de mile pe oră au fost 
asociate cu reduceri cu 41,9% a tuturor 

victimelor (interval de încredere 95% 
de la 36,0 la 47,8) și cu 37,5% a tuturor 
coliziunilor (31,6-43,4). Rezultatele 
pentru drumurile din apropiere s-au 
îmbunătățit și ele, deși într-o măsură 
mult mai mică: scăderea cu 8% a 
numărului de victime (4,4-11,5) și cu 
7,4% a celui de coliziuni (de la 3,8 la 11,0).

• Dovezile privind eficiența limitelor 
de 20 de mile pe oră au fost neconclu-
dente, provenind doar din două studii 
(unul din Marea Britanie).

Care sunt 
implicaţiile? 

Ghidul actual 
al NICE pentru 
sănătatea publică 
recomandă atât 
zonele de 20 de mile 
pe oră cât și limitele 
pentru reducerea 
accidentelor și 
traumatismelor la 
copiii sub 15 ani, 
astfel încât această 
analiză susține  
baza de dovezi  
pentru stabilirea 
zonelor.

Zonele necesită 
reproiectarea fizică a 
drumurilor, pe lângă 
folosirea de semne și 
vopsea. Astfel, este 
posibil ca, pentru 
orice modificare 
în sensul creșterii 
numărului de zone, 
să fie necesară 
examinarea  
prudentă de către 
consilii.

Ce spun recomandările actuale  în această privinţă?

Un ghid de sănătate publică din 2010 al 
National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE – Institututul Național 
pentru Sănătate și Excelență în Îngrijiri), 
intitulat "Traumatismele neintenționa-
te pe șosele: intervențiile pentru cei sub 
15 ani" și actualizat în 2019, susține atât 
zonele cât și limitele de viteză de 20 de 
mile pe oră.

Recomandările includ introducerea mă-
surilor de proiectare pentru reducerea vi-
tezei pe străzi care sunt în principal rezi-
dențiale sau unde deplasarea pietonilor și 

cicliștilor este mare. Aceste măsuri ar pu-
tea include:
• Elemente de reducere a vitezei (de ex-

emplu, măsuri de calmare a traficului 
pe străzi individuale ori zone de 20 de 
mile pe oră în cadrul unor zone mai 
mari)

• Modificările limitei de viteză doar cu 
ajutorul semnelor (limite de 20 de mile 
pe oră) acolo unde vitezele medii sunt 
suficient de mici, în conformitate cu 
ghidurile Ministerului de Transport din 
Marea Britanie.

Conflicte de interese: The BMJ a considerat că nu există legături descalificante cu  
companii comerciale.  
Detalii suplimentare despre alte interese, condiții legale și permisiuni pot fi găsite pe bmj.com
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La începutul crizei covid-19, 
Janet Obeney Williams a fost 
rugată să-și transforme sec-
ția de evaluare psihiatrică acu-
tă într-una hibridă de izolare co-
vid-19 pentru pacienții cu tul-
burări ale sănătății mintale. "A 
trebuit să concepem un plan 
pentru a ne păstra secția de pa-
cienți internați în siguranță," 
spune ea. "Am fost bucuroși 
să-l concretizăm, dar am vrut să 
fie clar de la bun început că nu 
prin implicarea forțată a oame-
nilor cu care lucram."

Pentru crearea secției de izo-
lare, Obeney-Williams și cole-
gii săi au fost nevoiți să concea-
pă rapid sisteme noi de suprave-

ghere a pacienților. "Am vrut să 
le acordăm îngrijiri la un stan-
dard la fel de bun ca acela pe 
care l-ar primi în cadrul asisten-
ței primare," afrimă ea. "Nu am 
încercat să tratăm pe nimeni de-
cât în limitele competenței noas-
tre, n-am vrut decât să fim cât 
mai buni posibil." 

Secția a primit personal din 
alte departamente ale trustului, 
iar Obeney-Williams era dorni-
că să înțeleagă cum se simțeau 
asistenții medicali lucrând în-
tr-un mediu atât de diferit. "Toți 
am depus mari eforturi ca să su-
dăm o echipă nouă," spune ea. 
"Trebuia să mă analizez în fie-
care zi – atunci când aveam un 

sentiment de încredere trebuia 
să mă asigur că observ dacă alții 
nu se simțeau la fel ca mine." 

Abordarea ei față de provocări 
a fost să conducă din prima li-
nie cu o atitudine pozitivă, aceas-
ta însemnând inclusiv să serveas-
că masa pacienților și să spele 
podelele până la sosirea pe secție 
a personalului de serviciu. "Noi 
toți am pus mâna pe mop," spu-
ne ea. "Și voi ați fi procedat așa, 
nu? Asigurarea unui mediu curat 
pentru pacienții voștri face parte 
din îngrijirile clinice." 

Mama lui Obeney Williams lu-
cra la o cantină, iar tatăl era elec-
trician, iar ea a optat pentru me-
dicină pentru că îi plăcea știința și 
își dorea un serviciu bun. La școa-
la urmată în nordul Țării Galilor 
i s-au dat o mulțime de încura-
jări. "Exista convingerea că, dacă 
munceai mult, puteai face ori-
ce vroiai, indiferent din ce mediu 
proveneai," își amintește ea. 

Imediat după ce și-a obți-
nut calificările de psihiatru, 
Obeney-Williams s-a hotărât 
să treacă la medicina genera-
lă, simțindu-se inspirată să mun-
cească într-o manieră "holisti-
că și comunitară". În cei 15 ani 
de activitate în cadrul unui ca-

Janet  
Obeney-Williams�
Psihiatra consultantă îi explică lui  
Marika Davies cum au ajutat-o  
atitudinea sa pozitivă și relațiile cu  
colegii să se adapteze la presiunile 
pandemiei de covid-19

MODEL

NOMINALIZATĂ�DE�GOLNAR�AREF-ADIB�
"Janet este un lider excepțional – flexibilă în gândire, cu o atitudine 
pozitivă și încurajându-ne pe toți să ne implicăm în conducerea unei 
secții hibrid eficiente. 
"Este una dintre cele mai amabile, sincere și amuzante specialiste. 
Bunătatea ei se manifestă față de orice persoană, la orice nivel. Să-i faci 
pe toți colegii și pacienții din psihiatrie să se simtă respectați și acceptați 
nu este o sarcină ușoară, dar Janet o gestionează fără niciun efort. 
"În perioada când era în concediul de odihnă am observat că o citam 
mereu și, la fel ca în cazul marilor modele de comportament, îi urmam 
exemplul de atitudine pozitivă, gata să facă tot ce este necesar." 

GolnarAref-Adib este colaborator științific pe probleme de psihiatrie la  
Camden and Islington NHS Foundation Trust

Suntem ca o mică armată, încercând să ne apărăm 
unii pe alții ca să putem avea grijă de oameni
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binet de medicină generală din 
Walthamstow, în nord-estul Londrei, 
a rămas în contact cu psihiatria, con-
tinuându-și dezvoltarea profesională 
periodică. În 2010, simțindu-se "puțin 
invidioasă pe stagiarii fericiți" pe care 
i-a întâlnit la conferințele de psihiatrie, 
a candidat cu succes pentru un post în 
psihiatrie la Royal Free Hospital. 

Reluarea pregătirii a fost o sar-
cină teribil de grea, își amintește 
Obeney-Williams. "Am putut să folo-
sesc aptitudinile dobândite în timpul 
practicării medicinei generale," spu-
ne ea, "dar am fost nevoită să mă pre-
gătesc din nou cu rigurozitate pentru a 
diagnostica oamenii și a înțelege psihi-

atria modernă din perspectiva asisten-
ței secundare." În 2018 a devenit con-
sultantă, iar acum își împarte timpul 
între o secție de bolnavi acuți și echi-
pa de criză. 

Obeney-Williams cultivă relații bune 
cu colegii săi, așa cum s-a evidențiat în 
timpul  pandemiei. "Oamenii se aju-
tă unii pe alții, iar criza covid-19 a scos 
în evidență acest lucru," spune ea. "Au 
fost multe lucruri pe care le-am făcut 
altfel, adaptându-ne situației. Toți ne 
consultam între noi." 

În timp ce conducea secția hibridă, 
Obeney-Williams se bucura că avea 
un alt fel de contact cu pacienții. "Am 
avut o legătură mult mai degajată cu 

ei deoarece petreceam mai mult timp 
acolo," spune ea. "Ieri am luat prânzul 
în grădină cu doi pacienți psihotici, 
iar acesta este un privilegiu pe care 
nu l-am mai avut de pe vremea când 
eram rezidentă la psihiatrie." 

Acum secția redevine o unitate de 
evaluare, iar Obeney-Williams spu-
ne că a fost o onoare să ajute. "A fost 
foarte clar în timpul crizei că suntem 
ca o mică armată, încercând să ne a-
părăm unii pe alții ca să putem avea 
grijă de oameni."

ROLE MODEL 
Janet Obeney-Williams   
A se cita: BMJ 2020;369:m2218

O modalitate de relaxare după mun-
că acceptată pe scară largă este exer-
cițiul fizic – iar dacă adăugăm concen-
trarea mintală și amuzamentul, rezulta-
tele sunt cu atât mai bune. Așa spune 
Richard Hull, reumatolog consultant la 
Portsmouth Hospitals NHS Trust, pen-
sionat parțial. 

Hull, care a absolvit Universitatea 
din Birmingham în 1975, s-a bucurat 
o viață întreagă de practicarea dansu-
lui ca hobby și l-ar recomanda oricui. 

Unul dintre motivele pentru care 
acest hobby e atât de agreabil este 
combinația de exerciții fizice și minta-
le pe care o oferă. "Unele dansuri sunt 
adevărate teste de memorie," spune 
Hull. "Nu este doar o simplă mișcare, 
sunt două ore de exerciții fizice și un 
test de memorie în același timp." 

Atunci când lucra cu normă întrea-
gă, Hull era foarte ocupat ca reumato-
log consultant și director clinic, având 
și multe îndatoriri pe linie de manage-
ment. 

"Dansul este o modalitate de a te de-
conecta pentru că trebuie să te concen-
trezi asupra lui. Nu poți să te gândești 
la altceva în timp ce încerci să-ți amin-
tești ce ai de făcut mai departe," spune 
el. "Este o schimbare totală de la starea 
mentală din timpul lucrului. Ceea ce 

DE CE... dansez 
Reumatologul consultant Richard Hull îi explică lui Adrian O’Dowd de ce dansurile populare scoțiene 
sunt o combinație perfectă de exerciții fizice și mintale 

CARIERE

Dansul este o modalitate de a te 
deconecta pentru că trebuie să 
te concentrezi asupra lui. Este o 
schimbare totală



îmi place în mod special la dans este că 
e o activitate socială. Îți faci prieteni în 
afara domeniului medicinei." 

Deși dansul necesită o anumită im-
plicare, Hull spune că nu i-a fost nici-
odată greu să-i facă loc în viața sa. A 
început să practice acest sport atunci 
când și-a ales cursurile ca student în 

Stornoway, în 1974. "Dansurile de vi-
neri seara erau jumătate dansuri mo-
derne, jumătate dansuri scoțiene," ex-
plică el. 

Conexiunea sa cu Scoția a continu-
at în cei trei ani de activitate ca medic 
stagiar în Aberdeen, unde a făcut par-
te dintr-un grup cu care făcea drume-
ții pe dealuri și munți, dar și dansuri. 
"Apoi, în 1989, am fost numit consul-
tant în Portsmouth și m-am alăturat 
unui mic grup de dansuri populare din 
satul nostru, aflat la nouă mile în nor-
dul orașului." 

Mai târziu a intrat în Southsea Reel 
Club, care funcționa de 60 de ani. 
Înainte de carantină, membrii clubu-
lui se întâlneau, de obicei, de câte-
va ori pe săptămână. Hull s-a pensio-
nat din serviciul cu normă întreagă în 
urmă cu trei ani, dar își continuă ac-
tivitatea clinică, este secretar onori-
fic al Royal College of Physicians and 
Surgeons (Colegiul Regal al Medicilor 
și Chirurgilor) din Glasgow și mai are 
câteva ore de predare și consultații. 

Totodată, este și acum implicat în 
dans. "Este un lucru bun după pensio-
nare, fiindcă mă ține ocupat." 

"Vineri seara, de obicei, vin în clubul 
nostru 40-50 de persoane din diverse 
medii și de toate vârstele – oameni de 
la 40 la 90 de ani. Ne menține în formă 
și ne face plăcere."

Adrian O’Dowd, Londra 

CAREERS
WHY I . . .dance  
A se cita: BMJ 2020;369:m2247

De la începutul pandemiei, toate activitățile 
de dans au fost oprite, iar petrecere anuală 
care se ținea pentru ospiciul local al lui Hull 
a fost anulată. Cu toate acestea, majoritatea 
banilor primiți deja pe bilete au fost donați 
ospiciului. "Suntem o comunitate foarte unită, 
ne sprijinim unii pe alții și în special pe cei 
care trăiesc singuri și izolați," spune Hull. "Au 
fost create dansuri pentru cupluri, cu muzică 
înregistrată, iar dacă ești singur poți folosi o 
mătură ca partener. Abia așteptăm să putem 
exersa și socializa din nou ca un club, nu doar 
virtual."

Traducere: Dr. Roxana }ucra

CARIERE:�CUM�SĂ�FACI�
SCHIMBAREA��
• Faceți loc activităților de relaxare în 

viața dumneavoastră. Este important 
să rețineți că, dacă munciți mult, 
trebuie să vă și distrați mult 

• Îmbrățișați latura amuzantă a dansului 
și nu vă simțiți jenat dacă nu sunteți un 
dansator talentat natural. Este ceva ce 
vă poate face plăcere, indiferent de nivel 

• Căutați informații despre grupuri 
locale sau cluburi în apropierea 
dumneavoastră, pe pagina de internet 
Royal Scottish Country Dance Society 
(www.rscds.org) sau pe Google 

• Încurajați-vă colegii de serviciu să vină 
cu dumneavoastră la grupurile locale 
și îndemnați-i să devină membri! 





CHESTIONAR
septembrie, 2020/www.bmj.ro

Din: Chris Baraniuk. Cum au învățat oamenii de 
știință din întreaga lume despre coronavirus de la 
Diamond Princess. The BMJRo 2020;7:255-256. 

1. Conform analizei datelor de pe vasul Diamond Princess 
furnizate cercetătorilor, tipurile de zone comune din instituții ce 
ar putea fi corelate cu procesul transmiterii coronavirusului sunt:
A. Şcolile
B. Căminele de copii
C. Cinematografele
D. Sălile de gimnastică
E. Sălile de ședință

Din: Edward R Melnick, John PA Ioannidis. Este necesar, 
oare, ca guvernele să continue carantina pentru a 
încetini răspândirea covid-19?  
The BMJRo 2020;7:257-259.

2. Sigurele opțiuni disponibile, la acest moment, pentru a încetini 
transmiterea Covid-19 sunt:
A. Distanțarea fizică
B. Purtarea măștilor
C. Igiena
D. Vaccinarea antigripală
E. Carantinarea în masă a populației

3. Printre prejudiciile carantinării prelungite s-ar putea număra:
A. Colapsul total al sistemului medical
B. Înmulțirea cazurilor de suicid
C. Accentuarea violenței domestice
D. Creșterea numărului de decese prin alte boli
E. Accentuarea crizei economice

Din: Docherty AB, Harrison EM, Green CA și colab. 
Trăsăturile a 20 133 de pacienți din Marea Britanie 
internați cu Covid-19, folosind Protocolul de 
Caracterizare Clinică al OMS și ISARIC.  
The BMJRo 2020;7:269-270.

4. Comorbiditățile asociate cu o mortalitate mai mare în spital 
a pacienților internați cu infecție Covid-19, potrivit studiului 
britanic, au fost:
A. Obezitatea
B. Boala hepatică
C. Tulburările neuro-psihice
D. Sindromul coronarian acut
E. Bolile pulmonare cronice non-astmatice

Din: Doron Garfinkel. Metodele computerizate 
pot fi utile, însă prescrierea rațională depinde de 
colaborarea reală. The BMJRo 2020;7:271-272.

5. Reprezintă bariere în calea reducerii polimedicației la 
persoanele vârstnice:
A. Asocierea a mai mult de trei comorbidități
B. Deficiențele în educația medicală
C. Practicarea unei medicini defensive
D. Influența sistematică a industriei farmaceutice
E. Practicarea unei medicini ofensive

Din: Nicholas G Evans. Etica în cercetarea clinică în 
condiții de carantină pentru Covid-19.  
The BMJRo 2020;7:273-276.

6. O alternativă mai puțin invazivă la carantină în cazul 
pandemiei cu Covid-19,  potrivit strategiei adoptate de  
Republica Coreea, este reprezentată de:
A. Testarea în masă a populației
B. Depistarea contacților
C. Izolarea cazurilor
D. Carantinarea selectivă a grupurilor populaționale la risc
E. Izolarea selectivă a grupurilor populaționale la risc

Din: Thomas Beaney, David Salman, Tahseen Samee, 
Vincent Mak. Evaluarea și managementul adulților cu 
astm în timpul pandemiei de Covid-19.  
The BMJRo 2020;7:279-281.

7. Care dintre următoarele caracteristici pledează pentru 
exacerbarea astmului la un pacient cu antecedente de astm și 
mai puțin probabil pentru infecția cu Covid-19?:
A. Prezența febrei
B. Prezența șuieratului
C. Asocierea oboselii, cefaleei, mialgiilor
D. Simptomele coexistente ale febrei fânului
E. Tusea uscată continuă

8. Următoarele criterii indică o criză severă de astm bronșic și 
impun spitalizarea:
A. Frecvența respiratorie ≥ 25/min
B. Incapacitatea pacientului de-a articula cuvintele
C. Bradicardia 
D. Frecvența cardiacă de peste 110 bătăi/minut
E. Debitul expirator de vârf sub 50% față de nivelul cel mai bun ori de 
cel estimat

9. Diagnosticele alternative ori coexistente, de luat în seamă 
în cazul pacienților cu simptome de astm bronșic/infecție cu 
Covid-19, sunt:
A. Pneumonia bacteriană
B. Embolia pulmonară
C. Abcesul pulmonar
D. Insuficiența cardiacă acută
E. Bronșiectazia

Din: Semnale de la NIHR. Acidul tranexamic poate fi 
folosit fără riscuri după leziunea cerebrală traumatică 
ușoară spre moderată. The BMJRo 2020;7:282-283.

10. Alegeți afirmațiile corecte legate de administrarea 
acidului tranexamic pacienților cu traumatisme craniene 
ușoare/moderate în primele trei ore de la producerea 
incidentului:
A. Acidul tranexamic poate fi administrat fără riscuri pacienților în 
primele trei ore de la producerea unei leziuni cerebrale traumatice
B. În cazul pacienților vârstnici, beneficiile administrării acidului 
tranexamic depășesc riscurile lui 
C. Reduce, probabil, mortalitatea atunci când este administrat 
adulților cu leziuni traumatice ușoare spre moderate
D. Administrarea acidului tranexamic comparativ cu placebo a 
condus la o creștere nesemnificativă a riscului de accident vascular
E. În cazul pacienților cu leziune cerebrală traumatică nu a existat 
nicio diferență în privința complicațiilor (accident vascular, convulsii, 
embolie pulmonară) după administrarea acidului tranexamic, 
comparativ cu placebo 
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