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în această lună
Ultimele�cercetări�arată�că�hidrocortizonul�poate�
fi�folosit�ca�o�alternativă�la�dexametazonă�în�
infecţia�cu�covid
După trecerea în revistă a celor mai 
recente date, cercetătorii au consta-
tat că hidrocortizonul poate fi folo-
sit ca o alternativă la dexametazonă 
pentru a trata pacienții cu covid-19 
grav bolnavi.

WHO Rapid Evidence Appraisal 
for Covid-19 Therapies (REACT 
– Grupul de lucru al OMS pentru 
evaluarea rapidă a dovezilor pri-
vind terapiile pentru Covid-19) a 
realizat o meta-analiză a șapte stu-
dii clinice care au evaluat, între 
26 februarie și 9 iunie, cu control fi-
nal în 6 iulie, tratamentul cu corti-
costeroizi (în principal, hidrocorti-
zon sau dexametazonă) la 1 703 pa-
cienți grav bolnavi din 12 țări.

Rezultatele le susțin pe cele ale 
studiului clinic RECOVERY al 
Universității Oxford, care a comu-
nicat, în iunie, că dexametazona a 
redus cu o treime cuantumul dece-
selor pacienților ventilați și cu o cin-
cime pe cel al altor bolnavi internați 
care primeau oxigen.

Cercetătorii susțin că existența 
unei alternative terapeutice ar pu-
tea diminua problemele de aprovi-
zionare și ar trebui să le permită cli-
nicienilor folosirea opțiunii pe care 
o consideră cea mai convenabilă. 
În prezent, OMS și-a publicat în-

drumările referitoare la corticoste-
roizii administrați în cazurile de co-
vid-19, recomandând utilizarea lor 
numai la pacienții grav bolnavi și în 
stare critică. În privința evenimen-
telor adverse serioase, șase din cele 
șapte studii clinice analizate au ra-
portat 64 de evenimente în rândul 
a 354 de pacienți alocați aleator la 
corticosteroizi și 80 de evenimen-
te în rândul a 342 de subiecți rando-
mizați la tratamentul obișnuit sau la 
placebo.

Vorbind despre rezultate la întâl-
nirea de la Science Media Centre, 
Jonathan Sterne, profesor de statis-
tică medicală și epidemiologie la 
Universitatea din Bristol și director 
adjunct la NIHR Bristol Biomedical 
Research Centre (Centrul de 

Cercetare Biomedicală), a afirmat 
că "rezultatele generale susțin și 
concordă cu cele din RECOVERY: 
corticosteroizii reduc mortalitatea la 
pacienții cu covid-19 cei mai grav 
bolnavi."

"Ce adăugăm noi este că aces-
ta este un grup divers de pacienți 
din diferite țări și că avem un mesaj 
constant din toate studiile explora-
te. De asemenea, efectul hidrocor-
tizonului este concordant cu cel al 
dexametazonei."

Efect de clasă
Anthony Gordon, consultant în do-
meniul medicinei de terapie in-
tensivă la St Mary’s Hospital din 
Londra, a spus: "Este un efect de 
clasă al steroizilor – există mai mul-
te opțiuni. Aceasta înseamnă că ar 
trebui să avem o mai bună aprovi-
zionare în toată lumea și să nu mai 
existe niciun deficit. Medicii pot fo-
losi medicamentul cu care sunt cei 
mai familiari."

Cercetătorii au menționat unele 
limite ale studiului, incluzând fap-
tul că e posibil ca investigatorii care 
nu au fost incluși să fi refuzat să par-
ticipe din cauza rezultatelor lor și că 
majoritatea studiilor au fost efectua-
te în centre cu venituri mari.

Elisabeth Mahase, The BMJ 

Hydrocortisone can be used as alternative 
to dexamethasone in covid, review finds

A se cita: BMJ 2020;370:m3472 

Cercetătorii au raportat în JAMA că, în comparație cu tratamentul obișnuit  
sau cu placebo, dexametazona și hidrocortizonul au redus riscul de deces cu 
aproximativ o treime (raportul probabilităților efectului fix pentru asocierea cu 
mortalitatea 0,64 (interval de încredere 95% între 0,50 și 0,82) la dexametazonă  
și 0,69 [(0,43-1,12) la hidrocortizon], în timp ce metilprednisolonul a arătat un 
efect mai mic [0,91 (0,29-2,87)]
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EDITORIAL

Lecţii�de�depistare�a�contacţilor�învăţate�
de la statul german 
Țara a dezvoltat infrastructura locală existentă pentru a face față pandemiei

Situația pandemiei în 
Germania este frecvent pre-
zentată favorabil în compara-
ție cu alte țări europene, în spe-
cial Marea Britanie. Conform 
Organizației Mondiale a 
Sănătății, rata infecției ra-
portate în Germania până la 
23 iunie era aproape jumăta-
te din cea înregistrată în Marea 
Britanie (230 de cazuri/100 000 
de locuitori v 451/100 000), iar 
mortalitatea raportată în urma 
covid-19 era 1/6 din cea din 
Marea Britanie (10,7/100 000  
v 63,2/100 000).

Trebuie să fim atenți 
atunci când comparăm diferi-
te țări,1 dar din perspectiva să-
nătății publice, experiența cu 
SARS3 sugerează că sistemul 
german intensiv de testare, de 
depistare a contacților și de ca-
rantină a avut un rol crucial în 
controlarea eficientă a epidemi-
ei, mai ales sub influența unor 
evenimente cu propagare rapi-
dă, ce par să caracterizeze fo-
carele actuale din Germania – 
cele mai recente în fabricile de 
carne.3

Germania este organiza-
tă în 16 state federale, căro-
ra le revine responsabilitatea 
pentru sănătate. De investiga-
rea și gestionarea epidemiei, 
incluzând depistarea contacți-
lor, răspund autoritățile sani-
tare locale, care beneficiază, 
la nevoie, de sprijinul depar-
tamentelor publice de sănăta-
te și al institutului național pen-
tru sănătate publică, Institutul 
Robert Koch.4

Sănătatea publică locală
În Germania, covid-19 a deve-
nit o boală cu declarare obli-
gatorie în data de 1 februarie,5 
mai devreme decât în Marea 
Britanie,6 iar raportarea cazuri-
lor de boală de către clinicieni 
și laboratoare se face, în prin-
cipal, către autoritățile locale, 
la nivelul cărora se desfășoară 
cea mai mare parte a activității 
practice de control al infecției.

Primul focar de infecție cu 
covid-19 a apărut în Bavaria 
la sfârșitul lunii ianuarie și a 
fost rapid controlat prin testa-
re, depistare a contacților, izo-
lare și carantină. Cu toate aces-
tea, au început să apară focare 
noi7 și a devenit evidentă nevo-
ia de a rupe lanțul transmiterii 
prin măsuri la scară națională 
(carantină).

În același timp au fost mobi-
lizate și revitalizate serviciile de 
sănătate publică locală. În apri-
lie, atât executivul federal cât 
și guvernele statale au convenit 
să furnizeze investiții suplimen-

tare.8 Au fost detașați în servici-
ile de sănătate publică funcțio-
narii civili din alte instituții, fi-
ind angajat și personal în plus 
pentru a sprijini depistarea lo-
cală a contacților. Germania a 
dezvoltat infrastructura și expe-
riența existente de la început, 
spre deosebire de Anglia, unde 
departmentele de sănătate pu-
blică locale au fost neglijate în 
favoarea unui sistem centralizat 
condus de companii subcon-
tractate.

Ulterior, pe măsura ridică-
rii restricțiilor pentru popula-
ție, cancelarul Angela Merkel 
și primii miniștri ai statelor fe-
derale au fost de acord ca auto-
ritățile locale să aibă câte cinci 
angajați pentru depistarea con-
tacților la câte 20 000 de ce-
tățeni.9 Lipsa de experiență a 
membrilor noi ai personalu-
lui a fost rezolvată prin include-
rea lor în structurile organizați-
onale experimentate, ceea ce a 
ajutat la limitarea dificultăților 
semnalate în Anglia.10

Capacitatea sporită de depis-
tare a contacților a stat la baza 
deciziilor din 6 mai de a re-
deschide treptat societatea. 
Statele au convenit ca măsuri-
le de control al infecției pen-
tru populație, precum închide-
rea școlilor sau chiar "caranti-
nele", să fie reactivate pe plan 
local dacă, într-o regiune, ra-
tele infecției ating un prag de 
35-50 de cazuri la 100 000 de 
locuitori pe săptămână.11 În ge-
neral, se pare că, până în pre-
zent, este eficient controlul fle-

Pentru a 
controla 
focarele 
recente
au fost luate 
măsuri  
severe,
printre care 
și cea de 
carantină 
la nivel 
regional
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xibil al bolii infecțioase la nivel 
local, cu acțiuni centralizate de 
coordonare și sprijin.

Ca și multe alte țări, 
Germania a aplicat soluții teh-
nologice, incluzând o aplicație 
anonimizată și descentralizată 
pentru depistarea contacților, 
care a fost lansată în 16 iunie. 
Drepturile de protecție a date-
lor sunt privite cu seriozitate în 
Germania, iar datele colecta-
te de aplicație sunt păstrate nu-
mai pe telefoane individuale, 
fără nicio bază de date centra-
lă. Cu toate acestea, experții în 
sănătate publică au așteptări li-
mitate: într-un sondaj recent, 
38% din departamentele de să-
nătate publică respondente fie 
se îndoiau de aportul valoric al 
unei aplicații pentru depistarea 
contacților, fie o considerau po-
tențial problematică.12

Focare recente
Carantina Germaniei a fost 
mai puțin intensă și mai scur-
tă decât cea din unele state eu-
ropene. Epidemia a fost stabi-
lizată prin relaxarea treptată a 
măsurilor de control, deși foca-
rele recente din câteva fabrici 
de procesare a cărnii (unul in-
cluzând peste 1 000 de cazuri) 
constituie dificultăți eviden-
te pentru sistem. Pentru a con-
trola aceste focare au fost luate 
măsuri severe, inclusiv cea de 
carantină la nivel regional.

În prezent este vital să exis-
te date prompte cu privire la 
cazurile suspectate, alături de 
testarea rapidă, scurtarea tim-
pului de primire a rezultatelor 
și depistarea tuturor contacți-
lor. Recomandările de testare 
naționale sunt ajustate perio-
dic, ca răspuns la evoluția situ-

ației.13 Se menține riscul celui 
de al doilea val, iar autorități-
le continuă să monitorizeze si-
tuația îndeaproape.14 În lipsa 
unui vaccin și a unor tratamen-
te antivirale specifice, preveni-
rea transmiterii prin măsuri de 
sănătate publică este acum mai 
importantă decât oricând.15

Ralf Reintjes,  
profesor de epidemiologie și 
supraveghere a sănătății publice, 
Hamburg University of Applied 
Sciences  
Ralf.Reintjes@haw-hamburg.de 

EDITORIAL
Lessons in contact tracing from 
Germany 

A se cita: BMJ 2020;369:m2522 
Gāsiţi versiunea completā, cu  
bibliografie, la:  
 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2522 

Nu este clar 
care ar fi  
maniera 
optimă de 
gestionare a 
situației. 
Probabil  
că e  
necesară 
o strategie 
pluridi s
ciplinară  
integrată.

EDITORIAL

Complicaţiile�respiratorii�pe�termen�lung�
ale�covid-19�
Probabil că există o morbiditate substanțială la nivelul populației

anomalii pulmonare persistente 
după boala acută.2 Două studii 
prospective au monitorizat, 
timp de doi ani și, respectiv, 
15 ani, cadrele medicale din 
spitalele din Hong Kong și 
Beijing care au avut infecție 
nozocomială cu SARS, 
ambele cercetări constatând 
că tulburările persistente 
ale funcției pulmonare erau 
frecvente.3, 4 La majoritatea 
pacienților însă, aceste deficite 
erau ușoare și constau, în 
principal, într-o modestă 
reducere a transferului de 

Rămâne de văzut ce extinde-
re și ce severitate vor avea, 
pe termen lung, complicații-
le respiratorii ale infecției co-
vid-19, dar tot mai numeroa-
se date sugerează că mulți 
pacienți prezintă simptome res-
piratorii persistente timp de câ-
teva luni după îmbolnăvire.1 
Recomandările NHS recen-
te expun nevoile de îngrijiri  
ale pacienților convalescenți 
și identifică posibilele proble-
me respiratorii, printre care tu-
sea cronică, fibroza pulmona-
ră, bronșiectaziile și boala vas-

culară pulmonară. Majoritatea 
datelor ce susțin existența unor 
astfel de eventuale sechele sunt 
generate de manifestările acu-
te ale covid-19, precum și de 
extrapolările din epidemia sin-
dromului respirator acut se-
ver (SARS) din 2003 și de da-
tele referitoare la sindromul 
de detresă respiratorie acută 
(ARDS).2 

A fost semnalat faptul că 
aproximativ 30% dintre 
persoanele cu SARS ori cu 
sindromul respirator din 
Orientul Mijlociu au avut 
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gaze (până la circa 70-80% din 
valoarea scontată). 

Alte studii au investigat efec-
tele pe termen lung ale ARDS, 
care este caracterizat de opaci-
fierea extinsă a spațiului aerian 
pulmonar. Această manifesta-
re nespecifică a leziunii pulmo-
nare acute poate fi precipitată 
de o gamă de stimuli nocivi, in-
cluzând formele severe de co-
vid-19.5 Deși primele studii au 
constatat că la supraviețuitori 
s-a instalat frecvent fibroza pul-
monară substanțială, aceasta a 
fost asociată mai târziu cu ba-
rotrauma secundară ventilației 
cu presiune ridicată,6 iar studi-
ile mai recente (incluzând bol-
navii tratați cu oxigenare mem-
branară extracorporală) au ară-
tat anomalii relativ minore.7, 8

Caracteristici demografice 
diferite 
Rezultatele par a fi încurajatoa-
re, însă datele demografice ale 
pacienților cu forme severe de 
covid-19 diferă de cele ale su-
biecților înrolați în studiile lon-
gitudinale anterioare, în care 
doar puțini participanți au avut 
peste 45 de ani și un număr re-
strâns prezenta comorbidități. 
E posibil ca rezultatele pe ter-
men lung să nu fie compara-
bile, având în vedere faptul că 
mulți pacienți internați în spi-
tal cu covid-19 au boli preexis-
tente și diverse grade de fragi-
ltate. Factorii de risc pentru for-
mele moderate sau severe de 
covid-19 sunt similare cu cei 
ai fibrozei idiopatice pulmona-
re: sexul masculin și vârsta mai 
înaintată.9 

În plus, coronavirusul are ca 
țintă celulele epiteliale alveo-
lare, iar dovezile incriminează 
în patogeneza fibrozei pulmo-
nare alte virusuri, precum cele 
herpetice.10 Modificările celula-
re ce apar pe măsura înaintării 
în vârstă, ca instabilitatea geno-
mică, disfuncția mitocondria-
lă și modificarea epigenetică, ar 
putea reduce abilitatea acestor 
celule de a răspunde eficient 

la contactul cu virusul, declan-
șând căi de acțiune ce promo-
vează atât repararea necontro-
lată cât și fibroza.11 

Dat fiind faptul că inflama-
ția poate duce la fibroză, tra-
tamentul vizează frecvent in-
flamația.12 Multor pacienți cu 
SARS le-au fost administra-
te de rutină doze mari de ste-
roizi, ceea ce ar putea explica, 
parțial, incidența limitată a fi-
brozei observate.3, 4 A fost con-
statat recent beneficiul dexa-
metazonei în formele severe 
de covid-19, însă tratamentul 
nu a îmbunătățit evoluția acu-
tă în rândul pacienților cu boa-
lă mai ușoară.13 Încă nu au fost 
evaluate implicațiile pe termen 
mai lung ale steroizilor în ges-
tionarea covid-19 dar, din cau-
za morbidității substanțiale aso-
ciate, nu poate fi recomandată 
folosirea lor pe scară largă. 

Ghidurile publicate de British 
Thoracic Society (Societatea 
Toracică Britanică) recoman-
dă, pentru toți pacienții inter-
nați în spital cu covid-19, o ra-
diografie toracică la trei luni 
după externare. Cei cu un is-
toric de boală moderată ori se-
veră, cu simptome persistente 
sau cu anomalii radiologice ne-
cesită evaluare clinică și inves-
tigații suplimentare.14 Studiul 
post-spitalizării covid-19, iniți-
at recent, urmărește recrutarea, 
în Marea Britanie, a 10 000 de 

pacienți, pentru a le identifi-
ca nevoile medicale, psihologi-
ce și de reabilitare și a furniza o 
imagine cuprinzătoare a efecte-
lor pe termen mai lung ale in-
fecției.15 

Majoritatea pacienților cu co-
vid-19 sunt tratați, însă, în co-
munitate, iar tratarea simpto-
melor lor persistente este mai 
puțin simplă. Radiografia to-
racică ar putea fi de ajutor, iar 
pacienții pot fi trimiși mai de-
parte pentru investigarea ano-
maliilor pulmonare persistente 
și a bolii tromboembolice. Pare 
să existe o corelație slabă între 
simptomele bolii și indicatorii 
ei obiectivi (observație perso-
nală a autorului). Sunt proble-
matice, uneori, oboseala, into-
leranța la exerciții și puterea de 
concentrare slabă. Din păca-
te, încă nu e clar care ar fi con-
duita optimă. Probabil că este 
necesară o strategie pluridisci-
plinară integrată, ceea ce pre-
supune, însă, ca multe centre 
din Marea Britanie să înființeze 
mai întâi astfel de servicii. 

O abordare pragmatică a ma-
nagementului asistenței prima-
re ar putea include investigați-
ile de linia întâi, ca radiografia 
toracică și măsurarea saturației 
oxigenului, cu trimitere în asis-
tența secundară pentru inves-
tigarea patologiei. Pentru pa-
cienții cu simptome mai com-
plexe ar trebui să fie avut în 
vedere sprijinul integrat din 
partea unei echipe de îngrijiri 
primare.

Emily Fraser,  
consultant pneumologie,  
Oxford University Hospitals  
NHS Trust  
emily.fraser@ ouh.nhs.uk

EDITORIAL
Long term respiratory complications 
of covid-19  

A se cita: BMJ 2020;370:m3001 
Gāsiţi versiunea completā, cu  
bibliografie, la:  
 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3001
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Pe vremea când era medic 
rezident într-un spital din 
apropierea orașului Edinburgh, 
Chris Turner a fost nevoit să 
meargă la un "chirurg deosebit 
de înfricoșător" pentru a cere o 
trimitere. "Mai multe persoane 
mi-au spus că «o să te mănânce 
de viu», iar când am intrat la 
el eram atât de neliniștit, încât 
abia mai puteam vorbi." 

După 30 de ani, Turner, acum 
consultant specialist în medicina 
de urgență, spune că un astfel 
de comportament – al colegilor 
seniori care consideră trimite-
rile "o joacă" pentru a-i tachi-
na pe stagiari – poate fi întâlnit 
și în prezent, uneori. De obicei, 
însă, spune el, unii medici refu-
ză să discute cu cineva mai mic 
în ierarhie. 

Acest aspect a ieșit în eviden-
ță în câteva dezbateri anima-
te de pe Twitter. Într-una dintre 
ele, un medic stagiar în anul II 
(FY2), care spera să devină pe-
diatru, a scris despre frustrările 
legate de modul în care hema-
tologii de la spitalul unde lucra 
nu discutau decât cu rezidenții 
sau cu cineva superior: "Sincer, 
nu înțeleg de ce. În mod cert, o 
parte a activității dumneavoas-
tră presupune a-i învăța și pre-
găti pe stagiari să devină mai 
buni, nu-i așa? Cum puteți să fa-

ceți asta dacă refuzați categoric 
să vorbiți cu noi?" 

Pe marginea acestui subiect 
al "politicilor enervante" privi-
toare la trimiteri, numeroși me-
dici stagiari au avut aceleași 
expe riențe, descriind cabinete-
le specialiștilor drept "buncăre" 
și comportamentul lor "apropi-
at de hărțuire." Pe lângă docto-
rii stagiari, sunt afectați și me-
dicii asociați, practicanții clinici 
avansați și asistenții de terapie 
intensivă. 

Unii doctori stagiari i-au apă-
rat, însă, pe colegii specialiști, 
iar mulți consultanți au afirmat 
că discută cu oricare dintre cli-
nicienii responsabili de caz, in-
cluzând asistenții. Un hemato-
log a spus: "Nu mă interesează 
decât ca persoana care sună să 
fi consultat pacientul și să aibă 
la îndemână rezultatele testelor 
de sânge." 

Aplatizarea ierarhiei 
Simon Fleming, rezident 
ortoped, afirmă că este necesară 
o discuție despre felul cum 
pot fi îmbunătățite astfel de 
trimiteri, atât de către medicii 
stagiari care sună la telefon 
cât și de către specialiștii care 
răspund. "Atunci când [cererea 
de trimitere] nu este formulată 
respectuos, bine documentată 

FORŢA DE MUNCĂ

"Nu�ar�trebui�să�
existe�o�lume�în�
care un medic 
poate�refuza�să�
discute cu un alt 
coleg�de�breaslă”�
Ierarhia în medicină este dinamică 
și mobilizatoare – dar între stagiari 
și seniori este posibilă o bună 
comunicare, ce joacă un rol esențial, 
ne informează Jacqui Thornton

ȘEDINȚELE DE GRUP RELAXEAZĂ REGULILE 
– ȘI ATTITUDINILE

Cu patru ani în urmă, Shewli Rahman, specialistă 
în medicină de urgență la Heartlands Hospital din 
Birmingham, a participat la un forum al tinerilor 
medici aflați în primul an de stagiatură. 
Una dintre problemele cele mai importante cu care 
se confruntau era legată de faptul că la radiologie 
nu erau preluate trimiterile de la medicii stagiari 
atunci când se dorea o programare la CT. "Era 
foarte frustrant pentru stagiari, fiindcă aveau o 
listă întreagă de sarcini de îndeplinit, pe care nu 
reușeau să o parcurgă până la capăt," declara 
Rahman pentru The BMJ.

De aceea, a organizat o ședință de grup cu 
cei de la radiologie și cu stagiarii, iar ca urmare, 
regulile au devenit mai laxe, permițând trimiterile 
în anumite circumstanțe. Concluzia ei a fost că 
"stagiarii au plecat de acolo cu ideea că este mult 
mai complicat decât atunci când cineva pur și 
simplu nu vrea să-ți vorbească și și-au dat seama 
că radiologii încercau și să-și țină sub control 
numeroasele sarcini profesionale, și să evalueze 
atât urgențele medicale cât și cazurile în care 
era imperios necesar un examen imagistic; ei nu 
realizau faptul că radiologii analizau 50 până la  
60 de imagini pe zi și asigurau acest serviciu 
pentru trei spitale pe timpul nopții."

"A fost realmente util pentru ambele părți, care 
au avut ce învăța unele de la altele", a conchis 
Rahman.
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și centrată pe pacient, medicul 
care o primește are obligația să 
o corecteze – tot într-o manieră 
respectuoasă," spune el. "Și este 
responsabilitatea stagiarului 
să aibă informațiile adecvate 
pentru a fi pregătit să răspundă 
întrebărilor inevitabile." 

În realitate, însă, răspunsul 
implică îmbunătățirea culturii 
în medicină și axarea pe pregă-
tirea profesională. "Actuala de-
pendență de ierarhie ne ține, 
de fapt, pe loc," spune Fleming. 
"Nu ar trebui să existe o lume 
în care un medic poate refuza să 
discute cu un alt coleg de brea-
slă." 

Susan Crossland, specialist 
consultant în medicină internă 
acută și președintă a Societății 
de Medicină Acută, este de pă-
rere că medicina internă și 
de urgență au condus dome-
niul medical în această direcție. 
"Timpul lui «Întreabă-l pe sta-
giarul șef, apoi pe rezident, apoi 
pe specialist» a trecut, în cele 
mai multe locuri," explică ea. 
"Nu cred că e vorba de o cobo-
râre a ștachetei, ci de lucrul ală-
turi de colegi, în care fiecare are 
o contribuție."

Există un consens că discu-
țiile de la specialist la specia-
list rămân uneori necesare – de 
exemplu, atunci când apar situ-
ații conflictuale legate de o tri-
mitere, internare la ATI sau în-
trebare cu privire la tratamen-
tul salvator. Iar dacă specialiștii 
sunt bucuroși să discute cu me-
dici din propria specialitate, e 
posibil ca mulți să nu dorească 
un dialog cu colegi de breaslă 
de acel nivel din alte specialități. 

David Oliver, specialist în 
geriatrie și medicină generală 
acută și redactor la BMJ, spune 
că, dacă un medic specialist 
are nevoie rapid de o opinie de 
la o altă specialitate, se poate 
considera o lipsă de politețe 
din partea acelei specialități să 
ofere o succesiune de medici 
mai puțin experți, care nu sunt 
autorizați să ia deciziile rapide 
necesare. 

Regulile de practică
Se pare că specialitățile ce 
impun restricții la trimiteri 
sunt cele care au un rol mai 
consultativ, ca hematologia, 
microbiologia și radiologia. 
În timp ce unele trusturi au 
politici oficiale ce precizează 
că medicii trebuie să discute o 
trimitere mai întâi cu un coleg 
senior din specialitatea în care 
lucrează, altele respectă regulile 
neoficiale ale fiecărei specialități 
sau pe cele ale fiecăruia dintre 
consultanți. 

Royal College of Radiologists 
(Colegiul Regal al Radiologilor) 
nu recomandă ca trimiterile la 
imagistică să fie limitate la me-
dici de un anumit grad, dar 
menționează că trusturile și de-
partamentele au libertatea de 
a-și impune propriile politici și 
proceduri pentru a eficientiza și 
a verifica trimiterile – de exem-
plu, triajul la nivel de depar-
tament sau trimiterea de la un 
specialist la altul în cazul unor 
cereri de consult de specialitate 
ori de gardă. 

Caroline Rubin, vicepreședin-
ta colegiului pentru radiologie 
clinică, spune: "Trimiterile pot 
fi făcute de către medici stagiari, 
consultanți, generaliști, asistenți 
medicali specialiști și personal 
medical asociat, cum sunt, de 
pildă, fizioterapeuții – dar tre-
buie să fie pregătiți din punct de 
vedere clinic, informați și să se 
conformeze ghidurilor de trimi-
tere locale." 

Să protejăm timpul personalului
Probabil că regulile ce restricțio-
nează trimiterile au fost impu-
se din cauza sarcinilor de lucru 
presante. E posibil să fie institui-
te după apeluri inadecvate, prea 
lungi, în cursul c\rora medicii 
puneau întrebări la care ar fi pu-
tut răspunde un rezident sau un 
consultant din aceeași specialita-
te cu doctorul stagiar. 

În mod special radiologia 
duce lipsă de personal, iar ac-
tivitatea implică un nivel ridi-
cat de concentrare, astfel încât 

cei care lucrează aici nu doresc 
să fie întrerupți. Un radiolog de 
gardă poate raporta 300 de sca-
nări într-un weekend. 

Alice Hartley, rezident urolog 
care prezidează campania an-
ti-hărțuire a Colegiului Regal al 
Chirurgilor din Edinburgh, con-
sideră că astfel de reguli sunt 
concepute pentru a proteja tim-
pul personalului. "Nu cred că 
este neapărat o regulă instituită 
pentru a contrazice ori a intimi-
da pe cineva," spune ea. "Cred 
că așa se procedează fiindcă 
unii nu înțeleg munca altora." 

Existența acestor reguli im-
plică, însă, prezumția că trimi-
terile făcute de medicii stagiari 
nu sunt la fel de bune, ceea ce 
le aduce acestora un deserviciu. 
Persoana cea mai indicată să tri-
mită pacientul este cea care îl 
cunoaște cel mai bine – indife-
rent de grad. Și, în ciuda preo-
cupării pentru nivelul de reten-
ție al medicilor, pentru moralul 
și confortul lor, regulile care îi 
fac pe stagiari să se simtă demo-
ralizați sau tratați ca niște copii 
nu sunt de ajutor sistemului me-
dical ca întreg. 

Impactul asupra  
pregătirii profesionale și  
a pacienților 
Crossland, director de educație 
medicală la Calderdale Royal 
Hospital și Huddersfield NHS 
Foundation Trust, spune că 
este dificil pentru stagiari să 
învețe dacă nu li se permite 
să vorbească cu anumite 
persoane. Într-o situație acută, 
abilitatea de a te exprima este 
realmente importantă: "Dacă 
stagiarul meu de anul I mă sună 
pentru un sfat, i-l dau fără nicio 
ezitare," spune Crossland. 

Turner, cofondator al cam-
paniei Civility Saves Lives 
(Civismul salvează vieți), crede 
că această problemă are impact 
asupra siguranței pacientului. El 
spune: "De fiecare dată când un 
cadru medical trimite un paci-
ent la altul, cere, de fapt, ajutor 
pentru o ființă umană. Refuzul 
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de a vorbi cu personalul care 
solicită sprijin este în detrimen-
tul siguranței bolnavului." 

El adaugă faptul că toți con-
sultanții au responsabilitatea de 
a instrui, dar asta implică spațiu 
și timp, adică exact ceea ce lip-
sește în mod particular în anu-
mite specialități. Personalul in-
suficient și presiunile sarcinilor 
profesionale îi pot împiedica pe 
specialiști să dedice timp pen-
tru perfecționarea colegilor sta-
giari. Mulți fac însă un efort în 
plus, folosind discuțiile telefoni-
ce cu stagiarii ca pe o posibili-
tate de a-i instrui (chiar și la ora 
dou\ noaptea!), ceea ce îi ajută 
pe stagiari să aibă mai multă au-
tonomie și evită, de fapt, apelu-
rile telefonice nesfârșite pentru 
aceeași problemă. 

Rachel Brown, specialist he-
matolog, preferă să rezolve ime-
diat apelurile din timpul nop-
ții, pentru binele pacientului. Ea 
explică: "Vorbim cu medicii de 
toate gradele și încercăm să ofe-
rim instruire în timpul conversa-
ției: este un mod excelent de a-i 
inspira să devină hematologi." 

Dacă aceste reguli afectea-
ză capacitatea de-a învăța a sta-
giarilor, ar trebui să discute cu 
supraveghetorul lor educațio-
nal, spune Sarah Hallett, stagiar 
de anul III în specialitatea pe-
diatrie (ST3) și președinta ac-
tuală a Comitetului Stagiarilor 
al BMA. Dacă supraveghetorul 
educațional este persoana care 
impune regulile, stagiarii ar tre-
bui să contacteze conducerea 
programului de specializare lo-
cal. "Astfel de comportamente 
ttrebuie să fie combătute," spu-
ne ea. 

Cum sunt ocolite, uneori, 
regulile
În concluzie, ce soluții exist\? 
Să mintă stagiarii de anul I 
cu privire la gradul lor sau, 
așa cum a sugerat cineva care 
răspundea unei întrebări cu 
acest subiect pe Twitter, să 
aibă un rezident care "să-i 
promoveze temporar"? A avea 

un medic specialist alături de 
stagiarul care sună la telefon 
poate ajuta. Sau chiar seniorul 
poate să inițieze apelul și să 
adauge: "Vă dau la telefon un 
alt membru al echipei, care 
cunoaște pacientul mult mai 
bine ca mine." 

Metoda de comunicare SBAR 
(situație, context, evaluare, reco-
mandare), creată de US Navy, a 
fost folosită cu succes în unități-
le medicale și este recomanda-
tă de NHS Improvement. De a-
semenea, BukuHaematology, o 
aplicație creată de un rezident 
hematolog, Alex Langridge, și 
sprijinită de Health Education 
England North East "pentru 
a economisi timpul clinicieni-
lor", răspunde unor întrebări 
frecvente pe care stagiarii le-
ar pune altfel hematologilor de 
gardă." 

Este mult mai ușor să fii os-
til la telefon, așa că trimiteri-
le față-în-față sau apelurile vi-
deo le pot aminti consultanților 
că vorbesc cu o persoană, spune 
Hartley. Poate fi utilă și inducția 
de multi-specialități, tot așa cum 
și reunirea grupurilor de spe-
cialități diferite pentru a încura-
ja înțelegerea modului lor de lu-
cru, a sarcinilor și presiunilor 
poate îmbunătăți interacțiunile 
(caseta, pag. 299). 

Fleming conchide: "Dacă pu-
tem face ca întrebarea «Cu ce te 
pot ajuta?» să devină un răspuns 
mai frecvent decât «Nu te pot 
ajuta», știm că vom ameliora în-
grijirea pacientului. Și, cu sigu-
ranță, este tot ce contează."

Jacqui Thornton, jurnalist, Londra 
jacqui@jacquithornton.com 

WORKFORCE  
"A world in which a doctor  
can refuse to speak to another doctor 
shouldn't exist"

A se cita: BMJ 2020;370:m2999

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Este responsabilitatea stagiarului 
să aibă informații adecvate 
Simon Fleming 

Consultanții nu pot ajuta decât un 
anumit număr de persoane 
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Astfel de comportamente trebuie 
să fie combătute 
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Refuzul de a vorbi cu personalul 
care solicită ajutor este în 
detrimentul siguranței bolnavului 
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Întrebarea studiului  Sunt îngrijirile 
paliative în ultimele șase luni de viață, 
inițiate recent, asociate cu reducerea 
folosirii sistemului sanitar și cu o pro-
babilitate mai mare de a muri acasă, 
în cazul pacienților care au decedat în 
urma unei boli necanceroase, și există 
astfel de asocieri la cei care au murit 
de cancer? 

Metode  Un studiu de cohortă cu pe-
rechi de subiecți, bazat pe populație, 
care a folosit date medicale admi-
nistrative asociate de la 113 540 de 
adulți decedați în urma bolilor can-
ceroase și necanceroase (insuficiență 
cronică de organ – de pildă, insufici-
ență cardiacă și accident vascular – și 
demență) în Ontario, Canada, între 
2010 și 2015. Expunerea principală 
a fost tratamentul paliativ în ultimele 
șase luni de viață, inițiat recent și ad-
ministrat de doctor în toate unitățile 
de îngrijiri medicale. Pacienții cărora 
le-au fost acordate îngrijiri paliative 
au fost comparați direct cu cei care 
nu au beneficiat de ele, folosindu-se 
cauza morții, scorul riscului fragilității 

în spital, prezența cancerului meta-
static, locul de reședință și un scor 
de propensiune pentru a primi îngrijiri 
paliative determinat pe baza vârstei 
și sexului. Principalii indicatori ai 
rezultatelor, ajustați în funcție de ca-
racteristicile pacienților, au fost ratele 
prezentărilor în secțiile de urgențe, 
internările în spital și în unitatea de 
terapie intensivă, precum și proba-
bilitatea de deces acasă versus în 
spital după prima prezentare pentru 
tratament paliativ.  

 Răspunsul și limitele studiului  Îngri-
jirile paliative ale pacienților care au 
murit de boală necanceroasă legată de 
insuficiența cronică de organ au fost 
asociate cu scăderea ratelor de prezen-
tare la secția de urgențe (rata brută  
1,9 (SD 6,2) v 2.9 (8,7) pe ani-per-
soană; raportul ratelor ajustate 0,88, 
interval de încredere 95% 0,85-0,91), 
internări în spital [rata brută  
6,1 (SD 10,2) v 8,7 (12,6) pe an-per-
soană; raportul ratelor ajustate 0,88, 
interval de încredere 95% 0,86-0,91] și 

Îngrijirile paliative în alte boli decât cancerul 

Asocierea dintre îngrijirile paliative și folosirea asistenței medicale sau locul decesului 
la pacienții care au murit de cancer și de boală necanceroasă în Ontario între 2010 și 
2015. Datele sunt medii (abateri standard), în cazul în care nu se specifică altfel. 

   Rata ajustată* sau  
 Îngrijiri paliative primite (rata brută)  raportul probabilităților  
 Da (n=48 259)  Nu (n=65 281)  (CI 95%)
Nr. de prezentări la departamentul de urgențe pe an-persoană†: 
    Toți pacienții  2.1 (6.3)  2.7 (8.0)  0.92 (0.90 – 0.94)
    Insuficiență de organ  1.9 (6.2)  2.9 (8.7)  0.88 (0.85 – 0.91)
    Demență  1.2 (4.9)  1.3 (5.5)  1.06 (1.01 – 1.12)    
    Cancer  2.5 (6.7)  3.4 (8.4)  0.89 (0.86 – 0.91)
Nr. de internări în spital pe an-persoană: 
    Toți pacienții  5.3 (9.2)  6.8 (10.9)  0.88 (0.87 – 0.89)
    Insuficiență de organ  6.1 (10.2)  8.7 (12.6)  0.88 (0.86 – 0.91)
    Demență  3.6 (8.2)  2.8 (7.8)  1.33 (1.27 – 1.39)
    Cancer  5.5 (8.8)  7.5 (10.2)  0.82 (0.80 – 0.83)
Nr. de internări în UTI pe an-persoană: 
    Toți pacienții  0.7 (3.9)  2.0 (6.9)  0.35 (0.34 – 0.36)
    Insuficiență de organ  1.4 (5.9)  2.9 (8.7)  0.59 (0.56 – 0.62)
    Demență  0.2 (2.1)  0.2 (2.1)  1.03 (0.96 – 1.11)
    Cancer  0.4 (2.9)  2.2 (6.8)  0.22 (0.21 – 0.23)
Nr. (%) de decese acasă (vs spital)‡: 
    Toți pacienții  28 673 (59.4)  32 226 (49.4)  1.86 (1.82 – 1.91)
    Insuficiență de organ  6936 (49.5)  9526 (39.6)  1.67 (1.60 – 1.74)
    Demență  6677 (72.1)  13 384 (83.5)  0.68 (0.64 – 0.73)
    Cancer  15 060 (60.3)  9316 (36.9)  2.83 (2.73 – 2.94)
UTI= unitatea de terapie intensivă. 
*Modelele au fost ajustate pentru vârstă, sex, comorbidități, locul de reședință rural, venitul în zonă, fragilitatea și 
internările în spital în anul anterior. 
†Prezentările la departamentul de urgențe care nu sunt urmate de spitalizare. 
‡Locul decesului poate fi acasă (incluzând decesele la centrele de îngrijire), în secțiile de îngrijiri acute  
(incluzând decesele în spital și UTI), îngrijiri subacute (incluzând spitalele de reabilitare) și necunoscut.

cercetare

Asocierea dintre îngrijirile 
paliative şi rezultatele 
pentru sănătate în rândul 
adulţilor cu  
boală terminală 
necanceroasă
Quinn KL, Stukel T, Stall NM și colab.

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de cohortă cu perechi bazat pe populaţie 
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internări în unitatea de terapie inten- 
sivă [rata brută 1,4 (SD 5,9) v 2,9 (8,7) 
pe an-persoană; raportul ratei ajustate 
0,59, interval de încredere 95% 0,56-0,62] 
în comparație cu cei care nu au primit 
îngrijiri paliative. La acești pacienți a fost 
găsită o probabilitate mai mare de a muri 
acasă sau într-un centru de îngrijire decât 
în spital (raportul probabilităților 1,67, 
interval de încredere 95% 1,60-1,74). 
La cei care decedat din cauza demenței, 
îngrijirile paliative au fost asociate cu rate 
mai mari ale prezentărilor la departamen-
tul de urgențe – rata brută 1,2 (SD 4,9) 
v 1,3 (5,5) pe an-persoană; raportul ratelor 
ajustate 1,06, interval de încredere 95% 
1,01-1,12) – și ale spitalizărilor – rata 
brută 3,6 (SD 8,2) v 2,8 (7,8) pe an-per-
soană; raportul ratelor ajustate 1,33, 
interval de încredere 95% 1,27-1,39 – și 
cu o probabilitate redusă de a muri acasă 
sau într-un centru de îngrijire (raportul 
ratelor ajustate 0,68, interval de încre-
dere 95% 0,64-0,73). Aceste rate au fost 
diferite, însă, după cum pacienții decedați 
din cauza demenței trăiau fie în comuni-
tate, fie într-un centru de îngrijire. Nu s-a 
găsit nicio asociere între folosirea asis-
tenței medicale și a îngrijirilor paliative la 
cei care trăiau în comunitate și au murit 
din cauza demenței, aceste persoane 
având o probabilitate mai mare a de a-și 
sfârși viața acasă. Studiul este limitat de 
lipsa informațiilor despre preferințele de 
tratament ale pacienților și ale celor care 
îi îngrijeau. 

Ce aduce nou prezentul studiu  La paci-
enții al căror deces a fost provocat de o 
insuficiență de organ și de cancer, dar nu 
și la cei cu demență, îngrijirile paliative 
au fost asociate cu reducerea ratelor de 
folosire a asistenței medicale și cu o pro-
babilitate mai mare de a muri acasă. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea 
datelor. Pentru a afla detalii cu privire la finanțare, 
consultați articolul integral de pe bmj.com. Fără 
conflicte de interese. Datele pot fi disponibile celor 
care îndeplinesc criteriile prespecificate pentru 
accesul confidențial.

Palliative care in illnesses other than cancer
ORIGINAL RESEARCH Population based 
matched cohort study
Association between palliative care and 
healthcare outcomes among adults with 
terminal noncancer illness
A se cita: BMJ 2020;370:m2257 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2257
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COMENTARIU  Dovezi suplimentare pentru reorientarea din serviciile acute, cu excepţia  
demenţei 

Conform definiției Organizației 
Mondiale a Sănătății, îngrijirile 
paliative constituie "o abordare 
ce îmbunătățește calitatea vieții 
pacienților și membrilor familiilor 
lor afectați de problemele asociate 
bolilor potențial letale, prin 
prevenirea sau alinarea suferinței."1 
Deși această definiție extinde 
în mod deliberat domeniul de 
aplicare, pentru a include toți 
pacienții afectați de boli potențial 
letale, doar puține studii au reușit 
să furnizeze dovezi convingătoare 
în sprijinul unui impact pozitiv 
al îngrijirilor paliative în 
rândul adulților care mor din 
cauza bolilor necanceroase, ca 
insuficiența cronică de organ sau 
demența. 

Quinn și colegii săi prezintă 
un studiu de cohortă cu subiecți 
perechi, bazat pe populație, din 
Canada, ce sugerează posibile 
beneficii ale îngrijirilor paliative în 
unele boli necanceroase.2 

Ei au folosit date medicale 
administrative asociate din Ontario 
pentru a descrie situația unui 
număr de 113 540 de adulți care 
au decedat în urma cancerului și a 
bolilor necanceroase. În anumite 
moduri, studiul a fost conceput 
după modelul unuia clinic, analiza 
fiind limitată la pacienții la care se 
iniția tratamentul, formând perechi 
la indicatori multipli și comparând 
rezultatele între cohorte care au 
primit sau nu îngrijiri paliative 
de la medici în ultimele șase luni 
de viață. Rezultatele primare au 
fost ratele de folosire a asistenței 
medicale, incluzând prezentările 
la departamentul de urgențe, 
internările în spital și în unitățile 
de terapie intensivă. Rezultatele 
secundare au inclus locul decesului, 
care a fost în spital, acasă (inclusiv 
într-un centru de îngrijire) ori în 
alte așezăminte (unități de îngrijiri 

paliative, ospicii și spitale de 
reabilitare). 

Perspective importante 
Această abordare oferă perspective 
importante, în primul rând asupra 
potențialului pe care îl au îngrijirile 
paliative de a preveni suferințele 
posibile sau doar de a le alina. În 
al doilea rând, aduce în atenție 
sistemul medical ca întreg, nu 
numai rezultatele individuale ale 
pacienților ori luarea deciziilor de 
către medici. 

În cazul particular al fiecărui 
pacient, intervențiile intervențiile 
concretizate în internare în spital 
sau în unitățile de terapie intensivă 
ori în prezentare la departamentele 
de urgențe ar putea fi justificbile, 
date fiind nevoile de îngrijiri și 
circumstanțele specifice. Pe scară 
largă însă, astfel de intervenții 
sunt adesea inutile din punct de 
vedere medical, costisitoare pentru 
societate și indivizi și chiar potențial 
dăunătoare pacienților aflați la 
sfârșitul vieții.

 În cazul celor care au decedat 
în urma bolilor necanceroase, 
îngrijirile paliative au fost asociate 
cu reduceri semnificative statistic 
ale ratelor de folosire a tuturor 
tipurilor de îngrijiri medicale, 
precum și cu o probabilitate mai 
mare de a muri acasă. Aceste 
rezultate se coroborează cu cele 
ale studiilor anterioare, concepute 
în aceeași manieră și efectuate în 
unități de îngrijiri specifice.9-11 

În rândul pacienților cu demență 
însă, îngrijirile paliative au fost 

asociate cu rate mai mari ale 
prezentărilor la departamentul de 
urgențe și ale internărilor în spital, 
precum și cu o probabilitate mai 
mică de a muri acasă. Aceasta 
adaugă dovezi valoroase în 
dezbaterea privitoare la scopul 
și locul îngrijirilor paliative de 
specialitate în cazurile de demență. 
În timp ce e posibil ca îngrijirile 
paliative furnizate de medic să 
nu răspundă întotdeauna tuturor 
nevoilor medicale ale persoanelor 
cu demență,12 mulți pacienți cu 
demență sau cu alte maladii, ca 
boala pulmonară obstructivă 
cronică și insuficiența cardiacă, au 
nevoie de asemenea îngrijiri, iar o 
astfel de nevoie nu este satisfăcută.13 

Studiul în speță, ca și altele 
retrospective, de cohortă, cu 
perechi, au ca limită importantă 
lipsa rezultatelor centrate pe pacient 
(de exemplu, simptomele, satisfacția 
privind îngrijirile, calitatea vieții 
și impactul asupra familiilor sau 
îngrijitorilor).14 În special în cazul 
persoanelor cu demență, mai ales 
al celor cu o formă avansată a bolii, 
deciziile legate de îngrijirile la 
sfârșitul vieții și de alte intervenții 
medicale sunt luate, deseori, de 
către membrii familiei și de alți 
împuterniciți. Rămâne întrebarea 
în ce măsură astfel de circumstanțe 
ar putea explica ratele mai mari 
ale folosirii îngrijirilor în spital, 
departamentul de urgențe și terapia 
intensivă în rândul pacienților cu 
demență la sfârșitul vieții.

Arno Maetens  
arno.maetens@kdg.be 

Detalii despre autor pe bmj.com 

COMMENTARY Further evidence for 
diversion from acute services, except in 
dementia 

A se cita: BMJ 2020;370:m2528  
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2528 

Cu toate acestea, în rândul 
pacienților cu demență, îngrijirile 
paliative au fost asociate cu rate 
mai mari ale prezentărilor la 
departamentul de urgențe și ale 
internărilor în spital
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Întrebarea studiului  Care este asocie-
rea între politicile statelor americane 
referitoare la vârsta minimă de 18 sau 
21 de ani pentru cumpărarea pistoa-
lelor și ratele sinuciderilor în rândul 
adolescenților? 

Metode  În primul rând, a fost folosi-
tă metoda discontinuității regresiei 
pentru a evalua divergența tendințelor 
ratelor sinuciderii după vârstă în sta-
tele americane cu politici ce limitează 
vânzarea pistoalelor la cumpărători cu 
vârsta de minimum 18 ani, în compa-
rație cu statele care limitează vârsta 
de cumpărare la minimum 21 de ani. 
A fost estimată o regresie binomială 
negativă cu populația logaritmică 
drept compensare. În al doilea rând, 
au fost efectuate o analiză a regresiei 
liniare a diferenței între diferențe, 
precum și studii ale evenimentelor 
pentru a compara modificările ratelor 
de sinucideri în rândul adolescenților 
cu vârste de 18-20 ani în cei cinci ani 

înainte și după schimbarea politicii 
privind vârsta cumpărătorilor de 
pistoale în patru state de intervenție 
în comparație cu toate celelalte state. 
A fost realizată o analiză a permutării 
pentru a estima probabilitatea de 
obținere a statisticii t observate. 

Răspunsul și limitele studiului  În 
analiza discontinuității regresiei, 
politicile ce restricționează vânzarea 
pistoalelor la cei cu vârsta de mini-
mum 18 ani, în comparație cu mini-
mum 21 de ani, au fost asociate cu un 
plus estimat de 344 de sinucideri în 
rândul adolescenților cu vârste între 
18 și 20 de ani în fiecare stat, între 
2001 și 2017. În analiza diferenței 
între diferențe, politicile care restric-
ționează vânzarea pistoalelor la cei cu 
vârsta de minimum 21 de ani au fost 
corelate cu 1,91 mai puține sinucideri 
la 100 000 de adolescenți cu vârste 
între 18 și 20 de ani (interval de încre-
dere 95% de la −3,1 la −0,70, ajustat 

la permutare, P=0,025). Estimările 
studiului evenimentelor au indicat 
creșteri ale ratelor sinuciderilor în sta-
tele care au redus vârsta pentru cum-
părarea pistoalelor, fără a găsi vreo 
asociere în statele care au mărit limita 
de vârstă. Limitele includ faptul că 
populațiile statelor cu intervenție erau 
diferite de marea masă a populației și 
că sinuciderile puteau fi corelate. 

Ce aduce nou prezentul studiu  Limi-
tarea vârstei la care pot fi cumpărate 
pistoale în SUA la minimum 21 de ani 
a fost asociată cu o reducere a ratelor 
sinuciderii în rândul adolescenților. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea 
datelor. Studiul a fost finanțat de Fundația  Robert 
Wood Johnson. Autorii nu au conflicte de interese. 
Datele sunt disponibile pentru public.

Access to firearms and adolescent suicide
ORIGINAL RESEARCH Regression 
discontinuity and difference-in-differences 
analyses
Age limits on handgun sales in the US and 
suicides in adolescents
A se cita: BMJ 2020;370:m2436 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2436  

Limita de vârstă pentru cumpărarea unui pistol în SUA şi 
sinuciderile adolescenţilor
Raifman J, Larson E, Barry CL și colab.

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de cohortă observaţional prospectiv

Estimările ratelor de sinucidere în rândul 
adolescenților cu vârste între 18 și 20 de ani 
în studiul evenimentelor. Estimările 
coeficientului reprezintă asocierea estimată 
între modificarea politicii și rata sinuciderii 
într-o perioadă dată raportată la schimbarea 
politicii. Coeficienții estimați se bazează 
pe efectuarea regresiei principale cu toate 
covariabilele, iar variabila principală a 
politicii a fost înlocuită cu indicatori binari 
pentru ani înainte și după modificările 
politicii în statele de intervenție, fiind 
stabilită poziția zero pentru statele 
de comparație. Studiile evenimentelor 
separate au fost efectuate în state care au 
schimbat vârsta minimă pentru cumpărarea 
pistoalelor. Estimările au fost cumulate pe 
perioade de doi ani pentru că sinuciderea 
este un eveniment rar, iar tendințele anuale 
individuale sunt volatile. Perioada imediat 
anterioară schimbării politicii a fost folosită 
ca perioadă de referință. Liniile subțiri sunt 
intervale de încredere de 95%

Accesul�la�armele�de�foc�şi�sinuciderea�în�rândul�
adolescenţilor�
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Ani de comparație cu politica vârstei de 18 ani

Scăderea vârstei pentru vânzările de arme în Missouri și în Carolina de Sud în comparație cu alte  
46 de state
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COMENTARIU  Limitele de vârstă pentru cumpărare nu vor proteja tinerii care deja au acces la 
arme de foc 

Politicile care reduc eficient 
accesul la mijloacele letale de 
sinucidere salvează vieți.1 Știm, 
de exemplu, că în Sri Lanka, în 
anii '90, o interzicere a celor mai 
toxice pesticide a fost asociată 
cu reducerea vizibilă a ratelor 
sinuciderii.2, 3 Și povestea gazului de 
mină din Marea Britanie ilustrează 
promisiunea reducerii expunerii 
la mijloacele de sinucidere cu 
letalitate ridicată: ratele de suicid 
cu ajutorul monoxidului de carbon 
(și globale) în Marea Britanie 
au scăzut, în anii '60, odată cu 
trecerea tot mai multor locuințe la 
folosirea gazului de mină la gazul 
detoxifiat.4, 5 

În studiul lor, Raifman și 
colegii săi analizează cum se 
schimbă ratele sinuciderilor în 
raport cu modificările legilor ce 
reglementează vârsta minimă 
la care adolescenții din SUA 
pot cumpăra legal pistoale de la 
vânzători fără licență (de exemplu, 
de la prieteni ori de la familie).6 
Dar, spre deosebire de cercetătorii 
care au studiat interdicțiile utilizării 
pesticidelor sau trecerea masivă 
la gazul menajer mai puțin toxic, 
Raifman și colegii săi se confruntă 
cu dificultăți serioase. E puțin 
probabil ca legile pe care le 
analizează ei să determine mari 
schimbări în privința expunerii 
globale la armele de foc în rândul 
tinerilor, ceea ce face greu de 
observat și, în consecință, dificil de 
estimat efectul real al acestor legi 
asupra ratelor sinuciderii. 

Autorii estimează că, în SUA, 
ar fi fost posibilă prevenirea 
anuală a sute de suiciduri dacă 
33 de state în care cei în vârstă de 
18 ani pot cumpăra și în prezent 
arme ar fi ridicat limita de vârstă 
la 21 de ani. Totuși, decidenții 
politici și militanții pentru prevenția 
sinuciderilor ar trebui să fie 
rezervați în privința beneficiilor 
așteptate în legătură cu salvarea 

vieților. În primul rând, tinerii 
cu vârste de 18-20 ani care nu ar 
putea să achiziționeze un pistol 
din cauza restricțiilor de vârstă, ar 
putea, totuși, să cumpere puști de 
tipul celor folosite în cazul unei 
treimi până la jumătate din totalul 
sinuciderilor în rândul tinerilor.7 În 
al doilea rând, majoritatea armelor 
de foc utilizate de sinucigași existau 
în casele lor de mai mulți ani: 
numeroși tineri au acces la armele 
de foc din propria locuință, nefiind 
nevoiți să cumpere una nouă. În 
SUA, una din trei case cu copii 
au arme de foc8 care, în jumătate 
din locuințele respective, nu sunt 
încuiate.8 În plus, 40% dintre 
adolescenții din casele unde există 

arme de foc declară că au acces 
ușor la ele.9 

Chiar și estimarea mai 
conservatoare a efectului făcută 
de Raifman și colegii săi pare 
optimistă. Este de reținut că 
estimarea vieților salvate prin 
creșterea limitei de vârstă se 
bazează pe numărul de sinucideri 
în plus observat în statele care 
au micșorat vârsta legală pentru 
cumpărarea de arme, nu pe efectul 
nul constatat în statele care au mărit 
efectiv pragul de vârstă la 21 de ani. 

Registrul național 
Autorii nu au putut să prezinte 
modul în care s-a schimbat 
expunerea la arme de foc ca urmare 
a legislației studiate. Nu este vina 
lor – nu există date. Spre deosebire 
de alte țări cu venituri mari, SUA 
nu păstrează un registru național al 
armelor de foc cu informații despre 
cine anume deține arme și în ce 

În SUA, una din trei case cu copii 
au arme de foc care, în jumătate 
din locuințele respective, nu sunt 
încuiate
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număr. California este singurul stat 
care colectează sistematic astfel de 
date.10 

Un registru național le-ar 
permite cercetătorilor să 
cuantifice schimbările la nivelul 
disponibilității armelor de foc legate 
de politicile legislative, nu doar 
să le presupună. De asemenea, 
registrele i-ar ajuta pe cercetători să 
determine ce anume s-a modificat 
în ceea ce privește expunerea la 
arme de foc după șocuri seculare 
– ca pandemia de covid-19 și 
protestele Black Lives Matter – 
ambele fiind asociate cu vârfuri ale 
vânzărilor de arme de foc.11, 12

Cunoașterea faptului că au 
crescut vânzările armelor de foc 
nu înseamnă, însă, că se știe câte 

anume au fost achiziționate de 
către persoane care deja dețineau 
astfel de arme și de către cele care 
nu aveau așa ceva (adică expuse 
pentru prima dată). În acest mod, 
datele registrului ar ajuta la punerea 
în perspectivă a magnitudinii 
beneficiului sau daunelor scontate 
de la politicile ce restrâng sau 
extind accesul la arme de foc. 

Indiferent dacă magnitudinea 
beneficiului sugerat de studiul 
asociat poate fi așteptată sau nu, 
legislația ce mărește limita de 
vârstă la care pot fi achiziționate 
pistoalele va preveni, probabil, cel 
puțin unele sinucideri în rândul 
tinerilor. Acesta ar putea fi un 
argument suficient de bun pentru 
adoptarea unei legislații care se 

bucură de sprijin popular.13 Fără 
eforturi complementare pentru a 
reduce substanțial accesul tinerilor 
la armele de foc din locuință (atât 
puști cât și pistoale) însă, legile 
ce vizează vânzarea unor astfel 
de produse ne-ar putea face să ne 
simțim mai bine, dar este puțin 
probabil să salveze multe vieți.

Ann John A.john@swansea.ac.uk 

Deborah Azrael Matthew Miller   

Detalii despre autoare pe bmj.com 

COMMENTARY Age limits on purchasing 
won’t protect young people already living 
with firearms

A se cita: BMJ 2020;370:m2829  
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2829  

Întrebarea studiului  Care este asocie-
rea dintre intervențiile politice pentru 
distanțarea fizică și incidența bolii 
produse de coronavirusul din 2019 
(covid-19)? 

Metode  Folosind metoda unui experi-
ment natural, studiul de față a exami-
nat eficiența măsurilor de distanțare 
fizică asupra incidenței covid-19 în 
149 de țări și regiuni. Datele privitoare 
la cazurile de covid-19 raportate zilnic 
au fost obținute de la European Cen-
tre for Disease Prevention and Control 
(Centrul European pentru Prevenția și 
Controlul Bolilor), iar cele referitoare 
la politicile de distanțare fizică de la 
Oxford covid-19 Government Respon-

de Tracker (Monitorul Răspunsului 
Guvernului la covid-19 din Oxford). 
Intervențiile de distanțare fizică 
examinate au fost închiderea școlilor, 
a locurilor de muncă, a transportului 
public, restricționarea adunărilor pu-

blice și a deplasărilor în interiorul țării 
(carantinele). Au fost incluse țările și 
regiunile care au aplicat una din cele 
cinci intervenții de distanțare fizică 
între 1 ianuarie și 30 mai 2020. A fost 
folosită o analiză de serii de timp 

Măsurile�de�tipul�carantinei�par�să�fie�eficiente�
împotriva�covid-19�

Măsurile de distanţare 
fizică şi incidenţa  
covid-19
Islam N, Sharp SJ, Chowell G și colab.

CERCETARE ORIGINALĂ  Experiment natural în 149 de ţări URMÃRIRE RAPIDÃ

S1: Închiderea școlilor 
S2: Închiderea locurilor de muncă
S3: Restricții ale adunărilor publice 
S4: Închiderea transportului public 
S5: Carantină

Politici de distanțare Raportul ratelor  Nr. Raportul ratelor  I2 (%)
fizică incidenței (CI 95%)  incidenței (CI 95%)

Asocierea dintre combinațiile intervențiilor de distanțare fizică și modificarea incidenței bolii 
produse de coronavirusul din 2019. I2 =o estimare a procentajului variației totale în rândul țărilor, 
datorată mai mult heterogenității decât șansei

–

–

–

–

–

–
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COMENTARIU  Dovezile sunt subminate, însă, de datele nesigure cu privire la incidenţă 

În studiul lor, Islam și colegii săi 
furnizează importante dovezi preli-
minare ce susțin eficiența măsurilor 
de distanțare fizică (denumite de unii 
distanțare socială) în ceea ce privește 
controlul pandemiei de covid-19, 
incluzând închiderea școlilor și a 
locurilor de muncă, restricționarea 
adunărilor și evenimentelor publice, 
precum și a deplasărilor (caranti-
ne).1 Este mare nevoie de asemenea 
dovezi, în condițiile în care măsurile 
menționate sunt contestate în întrea-
ga lume. 

Elementul de rezistență al studiului 
de față îl constituie faptul că se ba-
zează pe date reale, nu pe modelare 
ipotetică. Este în continuare necesa-
ră utilizarea unor tehnici de mode-
lare, însă datele primare au reflectat 
rezultatele reale ale testelor. Din 
păcate, folosirea unor astfel de rezul-
tate este, în același timp, și cea mai 
mare slăbiciune a studiului. În mod 
specific, autorii s-au bazat pe "cazuri-
le raportate zilnic" compilate din 149 
de țări independente, analizând date 
de o calitate și o exactitate variabile 

și practici de testare inconstante. 
Ca urmare, este justificată adopta-

rea unei atitudini prudente în ceea 
ce privește interpretarea rezultatelor. 
Defectele menționate nu sunt din 
vina autorilor, care au valorificat 
admirabil informațiile disponibile. 
Însă colectarea și raportarea datelor 
testărilor de către autoritățile regio-
nale și naționale nu reflectă același 
angajament față de rigoarea științifi-
că. În mod special, lipsa coordonării 
și a standardizării în privința testării 
și a raportării au subminat fiabilita-
tea concluziilor autorilor, în ciuda 
analizelor de bună calitate. 

De exemplu, faptul că în SUA 
nu s-a reușit aplicare unei strategii 
de testare coordonată și constantă 
denotă că modificările numărului de 
cazuri ar putea reflecta, mai degra-
bă, doar schimbările constatate la 
nivelul practicilor de testare, nu și 
efectele unei intervenții. 

Acest fapt este adevărat atât pentru 
"numărul total de cazuri diagnostica-
te" cât și pentru ratele incidenței. Ca 
urmare a lipsei kiturilor de testare 
din SUA, în perioada inițială, au 
fost testate numai persoanele cu 
simptome ori cele care se știau că au 
avut expunere la covid-19. Odată ce 
testarea s-a extins dincolo de aceste 
grupuri (ale căror teste avem motive 
să credem că au fost pozitive), ne-am 
aștepta, în mod normal, ca propor-
ția rezultatelor pozitive din testele 
administrate să scadă. Din cauza 
slabei coordonări și supravegheri și a 
inconsecvenței strategiilor de testare 
în SUA, este imposibil de știut cum 
am putea justifica exact practicile de 
testare variabile din orice analiză a 
incidenței covid-19. 

Responsabilitatea politică 
Deseori, aspectele importante ale 
conceperii și realizării strategiilor de 

Trebuie să avem grijă să nu supraestimăm concluziile convenabile 
din punct de vedere politic, riscând să pierdem încrederea publică 
necesară pentru un răspuns eficient la pandemie

întrerupte pentru a estima tendințele 
în ceea ce privește raportul ratelor de 
incidență (IRR) a covid-19 înainte și 
după intervenții; IRR au fost sintetiza-
te în toate statele aplicând meta-ana-
liza efectelor aleatoare.

Răspunsul și limitele studiului  Date 
din 149 de țări au arătat că măsurile 
de distanțare fizică au fost asociate 
cu o reducere medie de 13%  
(IRR 0,87, interval de încredere 
95% între 0,85 și 0,89) a incidenței 
covid-19. Închiderea transportului pu-
blic nu a fost corelată cu nicio scădere 
suplimentară a incidenței atunci când 
erau în vigoare celelalte patru măsuri 
de distanțare fizică (IRR grupate cu și 
fără închiderea transportului public 
0,85, interval de încredere 95%  
0,82-0,88; n=72 de țări și, respectiv, 
0,87, 0,84-0,91; n=32). Carantinele 
mai timpurii au fost asociate cu o re-
ducere mai mare a incidenței covid-19 

(IRR grupate 0,86, 0,84-0,89; n=105) 
în comparație cu aplicarea întârziată, 
după instituirea altor intervenții de 
distanțare fizică (IRR grupate  
0,90, 0,87-0,94; n=41). Principalele 
limite ale prezentului studiu includ 
posibila subraportare a cazurilor de 
covid-19 și incapacitatea de a stabili 
asocierile dintre gradul și intensitatea 
măsurilor luate, pe de o parte, și inci-
dența covid-19, pe de altă parte. 

Ce aduce nou prezentul studiu  Inter-
vențiile de distanțare au fost asociate 
cu reduceri ale incidenței covid-19. 
Închiderea transportului public a 
relevat un efect slab atunci când erau 
în vigoare celelalte patru măsuri de 
distanțare fizică. În combinație cu 
închiderea școlilor și a locurilor de 
muncă, restricționarea adunărilor pu-
blice pare a fi o componentă esențială 
a unei strategii eficiente de distanța-
re. Aplicarea mai precoce a carantinei 

a fost corelată cu o reducere mai mare 
a incidenței covid-19. Aceste rezultate 
ar putea sprijini deciziile politice în 
condițiile în care țările se pregătesc 
să impună sau să ridice măsurile de 
distanțare fizică în timpul valurilor 
epidemice actuale ori viitoare. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea 
datelor. NI este susținut de Departamentul 
Nuffield de Sănătate a Populației de la 
Universitatea Oxford. Fără conflicte de interese. 
Datele sunt disponibile la:  
https://github.com/shabnam-shbd/COVID-19_
Physical_Distancing_Policy. 

Lockdowntype measures look effective 
against covid-19 
ORIGINAL RESEARCH Natural experiment in 
149 countries
Physical distancing interventions and 
incidence of covid-19
A se cita: BMJ 2020;370:m2743
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2743
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testare nu sunt sub controlul agenți-
ilor de sănătate publică. În SUA se 
știe că, la nivel local, astfel de agenții 
au o finanțare cu mult sub cerințele 
reale, nu au personal suficient și 
sunt dependente de disponibilitatea 
testelor și a altor resurse.4 Rolul lor 
nu este de-a asambla date de bună 
calitate pentru studii, ci de a răspun-
de, prin orice resurse disponibile, 
nevoilor de sănătate publică ce se 
modifică în timp. Este responsabi-
litatea politicienilor și a factorilor 
de decizie să armonizeze strategiile 
de testare și de raportare pentru co-
vid-19 – la nivel național sau, ideal, 
internațional – astfel încât datele 
privitoare la incidență să fie semni-
ficative, comparabile și utile pentru 
evaluarea eficienței răspunsurilor la 
pandemie. Oricare ar fi motivul vari-
ației practicilor de testare, rezultatul 
este că datele adunate până acum 
nu se pretează la utilizarea lor în 
evaluările științifice ale măsurilor de 
distanțare fizică.

Studiul efectuat de Islam și co-
legii săi susține distanțarea fizică, 
dar aceasta nu poate fi definitivă, 
din motivele subliniate. Faptul că 
eficiența este sesizabilă în atât de 
multe strategii diferite de colectare 
a datelor și la nivelul fiecărei țări în 
parte sugerează destul de pregnant 
eficacitatea unor astfel de măsuri. 
S-ar putea ca strategiile de control 
bazate pe date eronate să propulse-
ze, pe termen scurt, obiectivele de 
sănătate publică, dar să ne afecteze, 
în timp, capacitatea de a ne schimba 
comportamentul prin dovezi. De 
asemenea, trebuie să avem grijă să 

nu inducem în eroare sau să supra-
estimăm concluziile convenabile din 
punct de vedere politic, riscând să 
pierdem încrederea publică necesară 
pentru un răspuns eficient la pande-
mie. 

Studiul de față este foarte bun în 
limitele datelor disponibile, însă ar 
fi fost cu atât mai valoros dacă la 
baza "cazurilor raportate zilnic" ar 
fi stat date semnificative cu privire 
la testare. În ultimele decenii s-au 
înmulțit apelurile pentru crearea 
unei infrastructuri a sănătății publice 

coordonate, globale, capabilă să răs-
pundă la o pandemie.5 Numai prin 
recunoașterea eșecurilor în privința 
testării sistematice și a colectării da-
telor putem să învățăm din propriile 
greșeli și să evităm repetarea lor.

Thomas May  
thomas.may@wsu.edu    

Detalii despre autor pe bmj.com 

COMMENTARY But evidence is undermined 
by unreliable data on incidence

A se cita: BMJ 2020;370:m2809  
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2809 

Întrebarea studiului  Care este precizia 
de diagnostic a testelor serologice 

pentru boala produsă de coronavirusul 
din 2019 (covid-19)?  

Metode  Studiile eligibile din sinteza 
sistematică și meta-analiza de 
față au determinat sensibilitatea 
sau specificitatea, ori ambele, ale 
unui test serologic pentru covid-19 

în comparație cu un standard de 
referință al culturii virale sau cu 
reacția de polimerizare în lanț cu 
revers-transcriptază. Au fost luate 
în considerare studiile evaluate 
inter pares și probele de tipar ale 
studiilor publicate sau postate 
între 1 ianuarie și 30 aprilie 2020. 

Precizia de diagnostic a 
testelor serologice pentru 
covid-19
Bastos ML, Tavaziva G, Abidi SK și colab.

CERCETARE ORIGINALĂ  Sinteză sistematică şi meta-analiză URMÃRIRE RAPIDÃ
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Rezultatele principale, estimate prin 
meta-analiză, au fost sensibilitatea și 
specificitatea grupate, clasificate prin 
metoda testării serologice (testele 
imunosorbante legate de enzimă 
(ELISA), testele imunologice cu flux 
lateral (LFIA) sau cele pe bază de 
chemiluminiscență (CLIA)) și clasa 
de imunoglobulină (IgG ori IgM sau 
ambele).

Răspunsul și limitele studiului  Au 
fost identificate 5 016 indicații 
bibliografice și au fost incluse 
40 de studii, dintre care patru aveu 
subiecți tratați în ambulator și 
două efectuaseră testări la puncte 
de îngrijire. Evaluarea calității a 
evidențiat frecvent potențialul erorii 

de interpretare din cauza modului 
de selectare a pacienților sau de 
efectuare și interpretare a testelor 
de serologie ori de referință. Metoda 
care a putut fi folosită la punctele de 
îngrijire (LFIA) a avut cea mai mică 
sensibilitate, mai ales atunci când au 
fost folosite kituri comerciale, precum 
și cea mai scăzută specificitate. 
Sensibilitatea grupată a măsurării IgG 
sau IgM a fost de 84,3% (interval de 
încredere 95% între 75,6% și 90,9%) 
prin ELISA, de 66,0% (49,3%-79,3%) 
prin LFIA și de 97,8% (46,2%-100%) 
prin CLIA. Specificitățile grupate s-au 
situat între 96,6% și 99,7%. Dintre 
probele folosite pentru estimarea 
specificității, 83% (10 465/12 547) 
au fost de la populații testate înainte 
de epidemie sau care nu aveau 
suspiciune de covid-19. În toate 
analizele a fost observată existența 
heterogenității. Sensibilitatea a fost 
mai mare la cel puțin trei săptămâni 
după debutul simptomelor (interval 
69,9%-98,9%) decât în prima 
săptămână (13,4%-50,3%). O limită a 
studiului de față a constituit-o faptul 
că nu a fost explorată Embase.

Ce aduce nou prezentul studiu  În 
baza de dovezi existente, estimările 

raportate ale sensibilității și 
specificității testelor de serologie 
pentru covid-19 nu sunt sigure și au 
un potențial de generalizare limitat 
la unitățile ambulatorii și la punctele 
de îngrijire. Este necesară o atitudine 
prudentă în ceea ce privește utilizarea 
testelor pentru luarea unei decizii 
clinice. Dovezile nu sprijină folosirea 
testelor de serologie pentru covid-19 
la punctele de îngrijire existente.

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea 
datelor. Finanțat de Inițiativa Interdisciplinară 
în Imunitate și Infecție McGill (MI4), Institutele 
Canadiene de Cercetare în Sănătate, Fondurile 
de Cercetare Sante Quebec și Departamentul 
de Medicină al Universității McGill. SL declară 
comisioane personale de la Carebook 
Technologies, în afara lucrării trimise. Datele din 
toate studiile incluse sunt disponibile public.

ORIGINAL RESEARCH Systematic review and 
meta-analysis
Physical distancing interventions and 
incidence of covid-19
A se cita: BMJ 2020;370:m2516
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2516

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Sinteza rezultatelor principale 

                      Rezultate la 1 000 de pacienți testați (CI 95%)
Metoda testului  Clasificarea după testul serologic   Prevalență 5% Prevalență 10%  Prevalență 20%  
Populație: infectați cu SARS-CoV-2 
ELISA (IgG sau IgM):         
    9 studii, 766 de probe Clasificați corect ca infectați 42 (38 – 45)  84 (76 – 91)  169 (151 – 182)
Sensibilitatea grupată 84,3% CI (95% 75,6%-90,9%) Clasificați incorect ca neinfectați 8 (5 – 12)  16 (9 – 24)  31 (18 – 49)
LFIA (IgG sau IgM): 
    11 studii, 2 660 de probe Clasificați corect ca infectați 33 (25 – 40)  66 (49 – 79)  132 (99 – 159)
Sensibilitatea grupată 66,0% (CI 95% 49,3%-79,3%) Clasificați incorect ca neinfectați 17 (10 – 25)  34 (21 – 51)  68 (41 – 101)
CLIA (IgG sau IgM):
    2 studii, 375 de probe Clasificați corect ca infectați  49 (23 – 50)  98 (46 – 100)  196 (92 – 200)
Sensibilitatea grupată 97,8% (95% CI 46,2%-100%) Clasificați incorect ca neinfectați  1 (0 – 27)  2 (0 – 54)  4 (0 – 108)
Populație: neinfectați cu SARS-CoV-2
ELISA (IgG sau IgM):
    6 studii, 1 109 probe Clasificați corect ca infectați  931 (884 – 941)  882 (837 – 891)  784 (744 – 792)
Specificitatea grupată 97,6% (CI 95% 93,2%-99,4%) Clasificați incorect ca neinfectați 19 (9 – 66)  18 (9 – 63)  16 (8 – 56) 
LFIA (IgG ori IgM):
    11 studii, 2 874 de probe Clasificați corect ca infectați 918 (896 – 933)  869 (849 – 884)  773 (754 – 786)
Specificitatea grupată 96,6% (CI 95% 94,3%-98,2%) Clasificați incorect ca neinfectați 32 (17 – 54)  31 (16 – 51)  27 (14 – 46)
CLIA (IgG):
    9 studii, 2 804 probe Clasificați corect ca infectați 929 (598 – 949)  880 (566 – 899)  782 (503 – 799)
Specificitatea grupată 97,8% (CI 95% 62,9%-99,9%) Clasificați incorect ca neinfectați 21 (1 – 352)  20 (1 – 334)  18 (1 – 297)
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comentarii
ANALIZĂ

Mâncarea�şi�dispoziţia:�
cum�afectează�dieta�
şi�nutriţia�bunăstarea�
mintală?�
Îmbunătățirea modului de alimentație al oamenilor 
poate contribui la protejarea sănătății fizice a 
populației, dar și a celei mintale,  
afirmă Joseph Firth și colegii săi

D
epresia și anxietatea 
sunt cele mai frecven-
te tulburări ale sănătă-
ții mintale în întreaga 
lume, constituind una 

dintre principalele cauze de dizabi-
litate.1 În afara bolilor diagnosticate, 
simptomele subclinice de depresie 
și de anxietate afectează bunăstarea 
și funcționarea unei mari proporții a 
populației.2 De aceea sunt necesare 
noi metode de gestionare atât a de-

presiei și anxietății diagnosticate cli-
nic cât și a formelor subclinice. 

În ultimii ani, relația dintre nutri-
ție și sănătatea mintală a atras un in-
teres considerabil. Într-adevăr, cer-
cetarea epidemiologică a observat că 
aderența la tipurile de dietă sănătoa-
să sau mediteraneană – cu consum 
mare de fructe, zarzavaturi, nuci și 

legume, aport moderat de carne de 
pasăre, ouă și produse lactate și doar 
ocazional de carne roșie – este asoci-
ată cu un risc mai mic de depresie.3 
Natura acestei relații este complica-
tă, însă, de posibilitatea clară a exis-
tenței unei proporționalități inverse 
între dietă și sănătatea mintală (figu-
ra). De exemplu, schimbările prefe-
rințelor alimentare ca răspuns la sta-
rea noastră psihologică temporară 
– de pildă, "alimentele de consola-
re" în momentele de proastă dispozi-
ție ori modificarea apetitului din cau-
za stresului – sunt experiențe umane 

MESAJE ESENŢIALE

• Tipurile de alimentație sănătoasă, ca 
dieta mediteraneană, sunt asociate 
cu o sănătate mintală mai bună decât 
cele "nesănătoase", de tip occidental 

• Efectele anumitor alimente sau tipuri 
de alimentație asupra glicemiei, 
activării imune și microbiomului 
intestinal pot juca un rol în relațiile 
dintre hrană și dispoziție 

• Sunt necesare noi cercetări pentru 
a înțelege mecanismele ce asociază 
alimentația și bunăstarea mintală și 
pentru a stabili cum și când anume 
poate fi folosită nutriția pentru a 
îmbunătăți sănătatea mintală

Date din studiile longitudinale 
arată o asociere între indicele 
glicemic alimentar progresiv mai 
mare și incidența simptomelor de 
depresie

Ipoteza privitoare la relația dintre alimentație, sănătatea fizică și cea mintală. Linia întreruptă 
reprezintă aspectul vizat de prezentul articol

De exemplu:
Grăsimi sănătoase
Consum limitat de alimente 
tip fast-food
Fructe și legume
Alimente bogate în fibre

De exemplu: 
O dispoziție mai bună
Mai puțin stres 
Risc mai mic de boală  
Funcție cognitivă 

De exemplu: 
Sensibilitatea la insulină 
Riscul cardiovascular mai mic 
Greutatea sănătoasă
Alte comportamente 
sănătoase

Alimentație de bună calitate

Sănătatea fizică Sănătatea mintală 

Pofte, obiceiuri și factori 
situaționali 

Factori psihologici și 
sociali 

Factori determinanți ai comorbidității fizice 
și mintale 

Căi biologice 
multiple

Căi hormonale, 
inflamatorii, 

nervoase
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obișnuite. În plus, relația dintre nu-
triție și afecțiunea mintală de lungă 
durată este complicată prin bariere-
le în calea menținerii unei alimenta-
ții sănătoase. Aceste bariere afectea-
ză într-o manieră disproporționată 
persoanele cu boală mintală și in-
clud determinanții financiari și am-
bientali ai sănătății, precum și efec-
tele tratamentelor psihiatrice asupra 
apetitului.4 

Dispoziţia şi carbohidraţii 

Consumul de carbohidrați rafinați 
poate mări riscul de obezitate și de 
diabet.5 Indicele glicemic permite o 
clasificare relativă a carbohidraților 
din alimente în funcție de viteza cu 
care sunt digerați, absorbiți, metabo-
lizați și cu care afectează în final ni-
velul glucozei și al insulinei din sân-
ge. Pe lângă riscurile pentru sănăta-
tea fizică, dietele cu valori mari ale 
indicelui glicemic și ale sarcinii gli-
cemice (de exemplu, cele care con-
țin cantități mari de carbohidrați ra-
finați și glucide) pot avea și un efect 
nefavorabil asupra stării psihologi-
ce; date din studiile longitudinale 
arată o asociere între indicele glice-
mic alimentar progresiv mai ridicat 
și incidența simptomelor depresive.6 
Studiile clinice au relevat și posibile 
efecte cauzale ale carbohidraților ra-
finați asupra dispoziției; expunerea 
experimentală la diete cu o sarcină 
glicemică mare în medii controlate 
duce la înmulțirea simptomelor de-
presive la voluntarii sănătoși, efectul 
fiind moderat mare.

Deși dispoziția ne poate afecta 
preferințele alimentare, există me-
canisme plauzibile prin care con-
sumul crescut de carbohidrați pro-
cesați ar putea accentua riscul de de-
presie și de anxietate – de exemplu, 
prin creșteri și scăderi repetate și ra-
pide ale glicemiei. Măsurarea indi-
celui glicemic și a sarcinii glicemice 
poate fi folosită pentru a estima, la 
indivizii sănătoși, glicemia și cererea 
de insulină după masă.8 Astfel, sarci-
na glicemică alimentară mare și răs-
punsurile compensatorii rezultante 
ar putea reduce glucoza plasmatică 
până la concentrații ce declanșează 
secreția autonomă de hormoni con-

trareglatori precum cortizolul, adre-
nalina, hormonul de creștere și glu-
cagonul.5, 9 Efectele potențiale ale a-
cestui răspuns asupra dispoziției au 
fost examinate în cercetarea umană 
experimentală a reducerilor grada-
te ale concentrațiilor glucozei plas-
matice efectuate în condiții de labo-
rator prin perfuzie de glucoză; s-a 
constatat că astfel de hormoni con-
trareglatori pot provoca modificări 
ale stărilor de anxietate, iritabilitate 
și foame.10 În plus, cercetarea obser-
vațională a constatat că hipoglicemia 
(nivelul scăzut al zahărului în sânge) 
repetată este asociată cu tulburări de 
dispoziție.9 

Dat fiind efectul relativ rapid al re-
gimurilor alimentare cu valori ridica-
te ale indicelui glicemic sau ale sar-
cinii glicemice asupra simptomelor 
depresive, observat în studiile uma-
ne, pare a fi adecvată ipoteza con-
form căreia creșterile și scăderile re-
petate ale glicemiei ar explica mo-
dul în care consumul de carbohidrați 
rafinați ar putea afecta starea psiho-
logică.7 Există, însă, și alte proce-
se ce pot explica relația observată. 
De exemplu, dietele cu un indice gli-
cemic crescut sunt un factor de risc 
pentru diabet,5 care este frecvent o 
comorbiditate a depresiei.4, 11 

Deși modelele principale ale fi-
ziopatologiei în diabet și în boa-
la mintală sunt separate, anomalii-
le frecvente în rezistența la insulină, 
volumul cerebral și performanța ne-
urocognitivă în ambele afecțiuni sus-
țin ipoteza că fiziopatologiile acestor 
afecțiuni se suprapun.12 În plus, răs-
punsul inflamator la alimentele cu 
un indice glicemic mare13 indică po-
sibilitatea ca dietele cu un indice gli-
cemic crescut să fie asociate cu simp-
tome de depresie prin conexiuni-
le mai largi între sănătatea mintală și 
activarea imună. 

Dieta, activarea imună şi depresia 

Studiile au constatat că aderența sus-
ținută la modul de alimentație me-
diteranean poate reduce markerii 
inflamatori la oameni.14 Pe de altă 
parte, mesele cu nivel ridicat de ca-
lorii, bogate în grăsimi saturate, par 
să stimuleze activarea imună.13, 15 
Într-adevăr, efectele inflamatorii ale 
unei diete bogate în calorii și în gră-
simi saturate au fost propuse ca unul 
dintre mecanismele prin care ali-
mentația occidentală poate avea 
efecte nefavorabile asupra sănătății 
creierului, incluzând declinul cogni-
tiv, disfuncția hipocampului și afec-
tarea barierei sânge-creier.15 

Întrucât diverse afecțiuni ale să-
nătății mintale, incluzând tulburări-
le afective, au fost asociate cu infla-
mație accentuată,16 acest mecanism 
sugerează și o cale prin care alimen-
tația ar  putea accentua riscul de de-
presie. Este o ipoteză susținută de 
studiile observaționale care au ară-
tat că persoanele cu depresie au un 
scor semnificativ crescut la măsură-
torile "inflamației de origine alimen-
tară",3, 17 caracterizată de un consum 

Recunoscând natura complexă, 
multidirecțională a relației dintre 
dietă și sănătatea  
mintală (figură), în articolul 
de față ne axăm pe modul în 
care anumite alimente și tipuri 
de alimentație ar putea afecta 
sănătatea mintală 

Tulburarea depresivă majoră 
la oameni este asociată cu 
modificările microbiomului 
intestinal 
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sporit de alimente asociate cu infla-
mația (de exemplu, grăsimile trans și 
carbohidrații rafinați) și un aport mai 
mic de alimente nutritive, care sunt 
considerate a avea proprietăți antiin-
flamatorii (de pildă, grăsimile ome-
ga-3). Cu toate acestea, încă nu au 
fost stabilite rolurile cauzale ale infla-
mației de origine alimentară în sănă-
tatea mintală. 

Studiile controlate randomizate ale 
agenților antiinflamatori (de exem-
plu, inhibitorii citokinelor și medi-
camentele antiinflamatorii nesteroi-
diene) au constatat, totuși, că acești 
agenți pot reduce semnificativ simp-
tomele de depresie.18 Componentele 
nutritive specifice (de pildă, polife-
nolii și grăsimile polinesaturate) și 
modul de alimentație generală (de 
exemplu, o dietă mediteraneană) 
pot avea și ele efecte antiinflamato-
rii,14-20 ceea ce sugerează posibilita-
tea ca anumite alimente să ameliore-
ze sau să prevină simptomele depre-
sive asociate cu starea de inflamație 
accentuată.21 Un studiu recent furni-
zează susținere preliminară pentru a-
ceastă posibilitate.20 Studiul arată că 
medicațiile ce stimulează inflama-
ția induc, de obicei, stări depresive 
la persoanele tratate, iar administra-
rea acizilor grași cu omega-3, care au 
proprietăți antiinflamatorii, înainte 
de tratament pare să prevină debutul 
depresiei induse de citokine.20 

În orice caz, complexitatea relației 
ipotetice pe trei căi între alimentație, 
inflamație și depresie este influența-
tă de câțiva factori modificatori im-
portanți. De exemplu, cercetarea cli-
nică recentă a observat că evenimen-
tele stresante din ziua anterioară sau 
un istoric personal de tulburări de-
presive majore pot anula efectele be-
nefice ale alegerii unei alimentații să-
nătoase asupra inflamației și dispo-
ziției.22

În plus, întrucât intensificarea in-
flamației survine numai la unii indi-
vizi cu depresie clinică, intervențiile 
cu antiinflamatoare pot fi doar în be-
neficiul anumitor persoane caracte-
rizate de un "fenotip inflamator," sau 
al celor cu afecțiuni inflamatorii co-
morbide.18 Sunt necesare noi cerce-
tări intervenționale pentru a stabili 
dacă îmbunătățirile reglării imune 
induse de alimentație pot sau nu să 
reducă simptomele depresive la cei 
afectați de boli inflamatorii. 

Creierul, microbiomul intestinal şi 
dispoziţia 

O explicație de dată mai recentă a 
modului în care hrana poate afec-
ta starea noastră mintală este suge-
rată de efectul tipului de alimenta-
ție asupra microbiomului intestinal 
– un termen larg, ce se referă la mi-
ile de miliarde de organisme micro-

biene, incluzând bacteriile, virusurile 
și archaea, care trăiesc în intestinul 
uman. Microbiomul intestinal inter-
acționează cu creierul în mod bidi-
recțional, folosind căi nervoase, in-
flamatorii și de semnalizare hormo-
nală.23 

Rolul modificărilor interacțiunilor 
dintre creier și microbiomul 
intestinal în sănătatea mintală a fost 
propus pe baza următoarelor dovezi: 
schimbarea comportamentului 
asemănător emoției la rozătoare în 
urma modificării microbiomului 
intestinal,24 tulburarea de depresie 
majoră la oameni este asociată 
cu alterări ale microbiomului 
intestinal,25 iar transferul microbiotei 
intestinale fecale de la persoane cu 
depresie la rozătoare pare să inducă 
la animale comportamente ce 
sugerează ipotetic stări asemănătoare 
depresiei.25, 26 Astfel de rezultate 
sugerează un rol al modificării 
metaboliților microbieni neuroactivi 
în simptomele depresive. 

Pe lângă factorii genetici și expu-
nerea la antibiotice, alimentația este 
un factor determinant potențial mo-
dificabil al diversității, abundenței 
relative și funcționalității microbio-
mului intestinal pe parcursul vieții. 
De exemplu, efectele neurocogniti-
ve ale alimentației de tip occidental 
și rolul posibil de mediere a activării 
imune sistemice de grad scăzut (con-
form celor de mai sus) pot fi rezul-
tatul compromiterii stratului de mu-
cus, cu sau fără permeabilitate epite-
lială crescută. O astfel de scădere a 
funcției barierei intestinale este une-
ori denumită "intestin permeabil" și 
a fost asociată cu un microbiom in-
testinal "nesănătos", ca rezultat al 
unei alimentații sărace în fibre și bo-
gate în grăsimi saturate, zaharuri ra-
finate și îndulcitori artificiali.15-27 

În schimb, consumul unei alimen-
tații bogate în fibre, polifenoli și acizi 
grași nesaturați (așa cum este dieta 
mediteraneană) poate favoriza spe-
ciile microbiene intestinale capabile 
de a metaboliza aceste surse alimen-
tare, producând metaboliți antiinfla-
matori,15, 28 ca acizii grași cu lanțuri 
scurte, și reducând în același timp 
sinteza de acizi biliari secundari și de 
p-crezol. 
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În plus, un studiu recent a arătat că 
ingestia de probiotice de către indi-
vizii sănătoși, având teoretic ca țin-
tă microbiomul intestinal, poate să 
modifice răspunsul creierului la sar-
cini ce necesită atenție emoțională29 
și chiar să reducă simptomele de de-
presie.30 

Privite în ansamblu, studiile re-
spective furnizează dovezi promiță-
toare în sprijinul rolului microbio-
mului intestinal în modularea proce-
selor ce reglează emoțiiile în creierul 
uman. Până în prezent, însă, nu a 
fost stabilită nicio relație de tip ca-
uză-efect între microbii specifici ori 
metaboliții lor și emoțiile umane 
complexe. 

În plus, rămâne de demonstrat 
dacă modificările microbiomului in-
testinal induse de alimentație pot 
afecta simptomele de depresie sau 
tulburările depresive clinice și mo-
mentul în care ar putea surveni astfel 
de modificări. 

Priorităţi şi etape de parcurs 

Pe măsură ce avansăm în acest 
domeniu activ de cercetare, este 
important, în primul rând, să 
nu pierdem din vedere pădurea 
din cauza copacilor – adică să 
ne concentrăm prea mult asupra 
detaliilor și să nu dăm atenție 
aspectelor mai importante.

Deși descoperirea proprietăților 
antiinflamatorii ale unui anumit nu-
triment sau a interacțiunilor subti-
le dintre intestin și creier aduce noi 
lămuriri în privința modului în care 
alimentația poate influența dispozi-
ția, este important să nu neglijăm cu-
noștințele existente despre alte mo-
dalități prin care dieta poate afec-
ta sănătatea mintală. De exemplu, 
consecințele unei alimentații inadec-
vate includ obezitate și diabet, ce 
s-au dovedit a fi asociate cu o stare 
mai proastă de sănătate mintală.11-33 
O discuție completă despre efec-
tul acestor comorbidități este în a-
fara temei articolului nostru (figura, 
pag. 309), dar este important să con-
știentizăm faptul că, pentru îmbună-
tățirea sănătății populației, este prio-
ritară concretizarea unor inițiative de 
sănătate publică pentru combaterea 

eficientă a factorilor de risc stabiliți 
ai comorbidităților fizice și mintale. 

Este necesară continuarea cerce-
tării pentru a ne îmbunătăți înțele-
gerea căilor complexe prin care ali-
mentația și nutriția pot influența cre-
ierul. Astfel de cunoștințe ar putea 
duce la investigații țintite, chiar per-
sonalizate, precum și la interven-
ții pentru îmbunătățirea dispoziți-
ei și reducerea anxietății sau a altor 
simptome prin metode nutriționa-
le. În prezent, însă astfel de posibi-
lități sunt doar speculative, fiind ne-
cesare noi cercetări intervenționale 
pentru a stabili dacă și când anume 
pot fi folosite intervențiile la nivelul 
alimentației pentru a preveni boala 
mintală sau a reduce simptomele ce-
lor care au asemenea afecțiuni. 

Este de menționat că, de curând, 
un studiu clinic de mari dimensiuni 
nu a găsit niciun beneficiu semnifica-
tiv al unei intervenții comportamen-
tale promovând o alimentație de tip 
mediteranean la adulții cu simpto-
me depresive subclinice.34 Pe de altă 
parte, câteva studii clinice mai mici, 
efectuate recent, pe subiecți cu de-
presie actuală au observat  îmbună-
tățiri moderat substanțiale în urma 
intervențiilor bazate pe dieta medi-
teraneană.35-37 Astfel de rezultate tre-
buie să fie analizate, însă, în contex-
tul efectului pe care îl au așteptările 
oamenilor, în special în condițiile în 
care și convingerile individuale lega-
te de calitatea alimentelor ori a dietei 
pot avea un efect pronunțat asupra 
percepției lor generale în privința 
propriei stări de sănătate și confort.38 

Chiar în afara efectelor psiholo-
gice, însă, includerea factorilor ali-
mentari în îngrijirile sănătății mintale 
poate contribui la îmbunătățirea stă-
rii de sănătate fizică, date fiind ratele 
mai mari ale bolilor cardiometabo-
lice observate la persoanele cu boa-
lă mintală.33 

În același timp, este important să 
ne amintim că boala mintală are ca-
uze multiple și variate, ce apar și 

persistă, adesea, independent de nu-
triție și de alimentație. Din acest mo-
tiv, o înțelegere mai bună a posibile-
lor conexiuni între alimentație și bu-
năstarea mintală nu ar trebui să fie 
folosită niciodată în sprijinul unor 
presupuneri automate ori al stigma-
tizării alegerilor alimentare ale in-
divizilor sau a sănătății lor mintale. 
Într-adevăr, o asemenea stigmatiza-
re ar putea reprezenta în sine un me-
canism cauzal în creșterea riscului de 
afectare a sănătății mintale. 

Cu toate acestea, se conturează un 
mesaj promițător pentru sănătatea 
publică și centrele clinice. El susține 
ideea că, prin crearea unor medii și 
a măsurilor ce încurajează o alimen-
tație sănătoasă, bogată în factori nu-
tritivi, cu reducerea consumului de 
alimente cu grad înalt de procesare 
și rafinare, de tip "fast food", se pot 
obține și alte beneficii în afara bine-
cunoscutelor efecte asupra sănătății 
fizice, incluzând îmbunătățirea bu-
năstării psihologice.
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ANALIZĂ

În�pandemia�de�covid-19,�
compensarea�riscului�ameninţă,�
oare,�sănătatea�publică?�
Îngrijorarea nefondată cu privire la posibile modificări adverse ale 
comportamentului, ce întârzie introducerea măsurilor de protecție 
cum este cea a acoperirii feței, periclitează viața oamenilor, susțin 
Theresa Marteau și colegii săi

Î
n peste 160 de țări a devenit 
obligatorie sau recomandată 
acoperirea feței cu masca, 
mai cu seamă în spațiile 
interioare comune, pentru a 

reduce transmiterea SARS-CoV-2.1 
Măștile din materiale textile, dacă 
sunt purtate corect, pot diminua 
transmiterea virusului în cadrul 
unui set de măsuri de protecție, 
incluzând menținerea distanței 
fizice față de alții și o bună igienă a 
mâinilor.2-5 

Deși se mențin incertitudinile 
privind dimensiunea efectului 
includerii măștilor din material 
textil într-un pachet de măsuri de 
reducere a transmiterii, greutatea 
dovezilor din studiile de laborator 
și observaționale justifică folosirea 
lor.2-5 Greenhalgh și colegii săi le-
au cerut recent decidenților politici 
să încurajeze purtatul măștilor 
pentru că riscurile sunt minime, iar 
impactul potențial este substanțial.6 

S-a exprimat însă îngrijorarea 
că purtarea măștilor i-ar putea 

face pe oameni să neglijeze alte 
comportamente protectoare.7-11 La 
începutul pandemiei, Organizația 
Mondială a Sănătății a avertizat că 
purtarea măștilor medicale atunci 
când nu este indicat poate "crea o 
falsă senzație de siguranță ce poate 
duce la neglijarea altor măsuri 
esențiale, precum practicile de 
igienă."8 Acest răspuns a fost descris 
în diverse moduri: compensarea 
riscului, falsă garanție, homeostazia 
riscului, licență morală, recul sau 
efect de răsfrângere negativ. 

Cât de justificată este această 
îngrijorare privind compensarea 
riscului, în contextul  purtării 
măștilor pentru reducerea 
transmiterii SARS-CoV-2? Începem 

prin a examina dovezile de 
compensare a riscului în raport cu 
alte pericole pentru sănătate. 

Compensarea riscului şi alte 
pericole pentru sănătate 

Compensarea riscului este un 
termen folosit pe scară largă, 
dar cu interpretări diferite. Ideea 
centrală este că oamenii au un 
nivel orientativ al riscului cu 
care se simt confortabil și își 
adaptează comportamentul pentru 
a menține nivelul respectiv.12 
Ca atare, compensarea riscului 
este sinonimă cu conceptul 
homeostaziei riscului. Își are 
originile în binecunoscuta opoziție 
față de regulile pentru siguranța 
șoferilor, un adept din perioada 
inițială susținând că regulile sunt 
"în cel mai bun caz inutile și în cel 
mai rău caz contraproductive." 
Aceasta s-a bazat pe presupunerea 
că oamenii compensează orice 
câștig în siguranță cu o creștere a 
comportamentului riscant.13 Alții 
au folosit termenul compensarea 
riscului pentru a descrie orice 
schimbare a comportamentului 
față de risc, fără a presupune că o 
accentuare a comportamentului 
riscant compensează complet 
beneficiile unei măsuri de 
siguranță.14 

La nivel individual, compensarea 
riscului este ceva obișnuit. De 
exemplu, oamenii aleargă mai 
mult pentru a compensa un prânz 
indulgent anticipat cu nerăbdare. 

Raportarea compensării  
riscului este mai  
probabilă în studiile 
observaționale  
decât în cele  
experimentale 

MESAJE ESENŢIALE

• Compensarea riscului – creșterea comportamentului riscant după adoptarea unei 
măsuri de protecție – a fost folosită ca argument împotriva intervențiilor de sănătate 
publică, de genul acoperirii feței cu mască, menite a reduce transmiterea SARS-CoV-2 

• Dovezile disponibile nu susțin îngrijorarea că purtarea măștii are o influență negativă 
asupra igienii mâinilor 

• Dovezile din alte domenii indică și faptul că, la nivelul populației, nu este sesizabilă 
compensarea riscului 

• Conceptul compensării riscului, mai mult decât compensarea riscului în sine, pare a fi 
un pericol mai mare pentru sănătatea publică prin întârzierea intervențiilor potențial 
eficiente 
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Un biciclist poate purta o cască 
pentru a se deplasa cu viteză 
mai mare. Cu toate acestea, 
din perspectiva populației, 
compensarea riscului ar 
trebui să fie judecată prin 
schimbarea medie a unui 
rezultat din care se poate 
deduce impactul oricărui 
comportament compensatoriu 
ce urmează unei intervenții – 
de exemplu, traumatismele și 
decesele provocate de mersul 
pe bicicletă după purtarea 
obligatorie a căștilor. 

Patru intervenții sunt 
frecvent citate ca fiind 
cauzatoare de compensarea 
riscului: purtarea căștii 
pe bicicletă sau la schi 
(presupunându-se că determină 
ciclismul ori schiatul mai 
riscant), circumcizia pentru 
a preveni infecția cu HIV, 
profilaxia preexpunerii la 
HIV și vaccinarea împotriva 
HPV (presupunându-se că 
toate acestea duc la creșterea 
activității sexuale neprotejate). 

Rezultatele celor mai recente 
analize sistematice ale fiecărei 
intervenții nu furnizează 
nicio dovadă de creștere 
a vreunui rezultat care să 
reflecte compensarea riscului 
(caseta).15-19 În vaccinarea 
HPV s-a constatat efectul 
opus: persoanele vaccinate 
erau mai puțin înclinate să se 
angajeze în activități sexuale 
neprotejate, după cum indică 
autoraportarea și ratele 
infecțiilor transmise  
sexual.19 

În general, raportarea 
compensării riscului este 
mai probabilă în studiile 
observaționale decât în cele 
experimentale (adică în studiile 
cu risc mai mare de eroare 
de interpretare). De exemplu, 
o analiză a profilaxiei de 
preexpunere la HIV, bazată 
pe studii observaționale, a 
raportat dovezi de compensare 
a riscului,20 în timp ce o analiză 
mai recentă bazată pe studii 
clinice randomizate, nu.17 

La ce concluzii au ajuns sintezele sistematice în privința compensării  
riscului 

Purtarea căștii

"În ansamblu, actuala sinteză sistematică a găsit puțină susținere sau deloc 
pentru ipoteza că purtarea căștii pe bicicletă este asociată cu adoptarea unui 
comportament riscant"15 

"Folosirea căștilor de siguranță la schi și snowboarding nu pare să accentueze 
comportamentul de compensare a riscului în comparație cu participanții fără 
căști"16 

Profilaxia preexpunere pentru prevenirea infecției cu HIV 

"Un motiv de îngrijorare privind PrEP [profilaxia preexpunere] îl constituie faptul 
că folosirea ei poate determina persoanele cu risc de infecție cu HIV să nu utilizeze 
prezervative sau să adopte alte comportamente ce le-ar putea accentua riscul de 
STI [infecții cu transmitere sexuală] (compensarea riscului comportamental). În 
meta-analizele studiilor evaluate de USPSTF [US Preventive Services Task Force – 
Grupul Operativ al Serviciilor Preventive din SUA], nu a existat nicio diferență între 
PrEP și placebo sau nicio PrEP în privința riscului de sifilis [patru studii clinice; 
RR, 1,08 (CI 95%, 0,98-1,18)], gonoree [cinci studii clinice; RR, 1,07 (0,82-1,39)], 
Chlamydia [cinci studii clinice; RR, 0,97 (0,80-1,18)] sau STI bacteriene combinate 
[două studii clinice; RR, 1,14 (0,97-1,34)]."17 

Circumcizia pentru prevenirea infecției cu HIV 

"Până în prezent există un număr mic de dovezi, din puținele studii 
disponibile, atât despre practicile riscante cât și despre creșterile raportate ale 
comportamentului riscant"18 

Vaccinarea anti HPV pentru a preveni cancerul cervical 

"Dovezile constante, reproduse, din cele 20 de studii examinate în actuala sinteză 
sistematică furnizează un ansamblu de dovezi puternice ce resping existența unei 
asocieri între vaccinarea anti HPV [papilomavirusul uman] și un comportament 
sexual riscant"19
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Siguranța șoferului 
rămâne unul dintre cele mai 
contestate domenii privind 
existența compensării riscului. 
Majoritatea studiilor, însă, 
sunt observaționale și nu 
există dovezi concludente 
ale sintezelor clinice. Datele 
ce susțin faptul că ratele 
accidentelor rutiere și a 
deceselor au scăzut constant 
de-a lungul deceniilor nu 
au fost încă egalate de cele 
privitoare la un comportament 
mai riscant la volan după 
introducerea măsurilor de 
siguranță.12 

O explicație mai vagă 
este cea care consideră 
comportamentele de răspuns 
la măsurile de siguranță ca 
parte a unui sistem mai larg 
de adaptare comportamentală. 
În acest scenariu poate apărea 
o compensare parțială, dar 
nu completă, a riscului, în 
anumite condiții.14

Acoperirea feţei cu mască şi 
infecţiile respiratorii 

Cel puțin 22 de sinteze 
sistematice au evaluat 
efectul purtării măștii asupra 
transmiterii infecțiilor 
respiratorii virale.6-41 Au 
fost incluse șase studii 
experimentale efectuate în 
comunități, care au măsurat 
igiena mâinilor. Unul dintre 
ele a evaluat folosirea măștilor 
în managementul infecțiilor 
virale respiratorii,42 iar celelalte 
cinci în gestionarea specifică a 
gripei.43-47 

Purtarea măștilor nu a 
redus frecvența spălării sau 
a dezinfectării mâinilor în 
niciunul din cele șase studii 
(tabelul). Într-adevăr, în două 
studii, ratele autoraportate ale 
spălării mâinilor erau mai mari 
în grupurile alocate purtării 
măștilor.42, 44 

Toate au fost studii clinice 
controlate, randomizate, de 
tip cluster și au inclus în total 
2 042 de locuințe, cămine 
studențești sau corturi Hajj din 
Hong Kong, SUA, Tailanda 
și Arabia Saudită.42-47 Toate 
au inclus un grup fără nicio 
intervenție. Două studii au 
avut un grup de intervenție 
numai cu purtarea măștilor,42, 44 
în care participanții au primit 
măști și au fost instruiți cum 
să le folsoească. Trei studii au 
inclus o intervenție combinată, 
cu purtarea măștilor și igiena 
mâinilor, în care participanții 
au primit săpun lichid sau 
dezinfectant de mâini și au fost 
instruiți cum să-l utilizeze.45-47 
Un studiu a inclus două 
grupuri care purtau măști, 
unul cu intervenție de igiena 
mâinilor și celălalt fără.43 

Igiena mâinilor a fost 
determinată folosind o 
combinație de autoraportare 
și volumele de săpun și 
dezinfectant de mâini 
furnizate în cadrul studiului. 
Patru studii au măsurat 
volumul săpunului45-47 și 
toate cele șase au efectuat 
măsurători prin autoraportare, 
incluzând frecvența spălării și 
dezinfectării mâinilor. Studiile 

Efectul purtării măștii asupra igienei mâinilor într-un centru comunitar 
pentru gestionarea răspândirii  infecțiilor respiratorii virale 

  Efectul asupra igienei mâinilor 
Studiu Spălarea mâinilor Folosirea unui dezinfectant
Alfelali 201942  +  0 
Aiello 201243 0  0 
Cowling 200844 +  Neraportat 
Cowling 200945 0  0 
Larson 201046 Neevaluat  0 
Simmerman 201147 0  Neevaluat 
+=Igienă a mâinilor sporită, 0=niciun efect. Niciun studiu nu a semnalat o scădere  
(compensare a riscului). 
Consultați fișierul suplimentar de pe bmj.com pentru detalii referitoare la studii.
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au fost proiectate pentru a evalua 
efectul purtării măștilor și al igienei 
mâinilor asupra ratelor infecțiilor 
respiratorii virale. Niciunul nu 
a vizat evaluarea compensării 
riscului. 

Niciuna din cele 22 de sinteze 
sistematice ale efectului purtării 
măștii asupra infecțiilor respiratorii 
virale nu a inclus studii care 
evaluau distanțarea fizică sau 
socială. În urma căutărilor 
suplimentare am găsit trei studii 
observaționale fără evaluare inter 
pares. Ele analizau efectul purtării 
măștii asupra comportamentului 
celorlalți48-50 și toate au observat 
că oamenii se îndepărtau de cei 
care purtau mască. Deși prezintă 
interes, asemenea studii nu 
furnizează dovezi pentru a evalua 
compensarea riscului de către cel 
care poartă masca.

Înţelegerea interacţiunilor dintre 
comportamentele protectoare

Ideea compensării riscului poate 
fi atrăgătoare pentru unii, ca 
un exemplu de ciudățenie a 
comportamentului uman. Poate 
fi, însă, folosită pentru a opri 
intervenții potențial eficiente 
despre care oamenii au convingeri 
puternice, susținând că o intervenție 
ar putea a avea un efect mai 
rău pentru populație decât lipsa 
acesteia. Nu există, totuși, nicio 
dovadă convingătoare că la 
nivelul populației există o astfel de 
compensare a riscului. 

Nu excludem posibilitatea că, 
pentru unele persoane, angajarea 
într-un comportament poate 
influența alte comportamente 
în moduri ce le-ar putea atenua 
efectele benefice. Însă, pe baza 
dovezilor pe care le evaluăm 
aici, este puțin probabil ca orice 
atenuare să fie suficientă pentru 
a anula efectele favorabile și 
a conduce la un rezultat mai 
prost pentru populație. În afara 
compensării riscului, două alte 
efecte sunt posibile în urma 
purtării măștii sau a angajării în 
alte comportamente protectoare. 
În primul rând, e posibil să nu 

existe niciun efect. Aceasta se poate 
întâmpla dacă două sau mai multe 
comportamente, inițial motivate 
de același scop, devin obișnuințe și 
sunt activate de semnale diferite. De 
exemplu, dacă purtarea unei măști 
este determinată de un semn la 
intrarea într-o stație de tren, în timp 
ce spălarea pe mâini e stimulată de 
vederea unui dezinfectant de mâini. 

În al doilea rând, este mai 
probabil ca persoanele care se 
angajează într-un comportament 
protector să devină mai înclinate 
spre alte comportamente 
asemănătoare decât mai puțin 
înclinate. Aceasta se poate întâmpla 
în cazul în care comportamentele 
protectoare servesc și ca 
semnale pentru inițierea altor 
comportamente similare. De 
exemplu, dacă purtarea unei  
măști acționează ca un semnal 
pentru observatori/purtători de 
mască să mențină o distanță fizică 
sigură.51 

Încă nu se știe în ce condiții 
apar astfel de rezultate – niciun 
efect, creștere sau reducere a altor 
comportamente – și nici cum 
anume ar putea ele să difere, în 
privința comportamentelor și 
riscurilor, între indivizi, culturi 
și semnale de context; este 
posibilă, însă, cunoașterea lor. 
Renunțarea la termenul imprecis 
folosit, de compensare a riscului 
– cu baza sa teoretică și empirică 
nefondată – și înlocuirea cu 
termeni mai semnificativi, în cadrul 
unei abordări bazate pe știința 
comportamentală contemporană, 
ar contribui substanțial la progresul 
acestei cercetări.52

Îngroparea teoriei

Apar tot mai multe dovezi ce atestă 
faptul că purtarea măștii reduce 
răspândirea SARS-CoV-2 și sunt 
disponibile doar câteva care nu 
susțin îngrijorarea că folosirea 
ei are un impact negativ asupra 
igienii mâinilor. Aceasta concordă 
cu numărul mai mare al dovezilor 
privind intervențiile în care 
compensarea riscului s-a dovedit a 
fi o grijă nefondată. 

Sunt necesare noi studii pentru 
a înțelege cum se comportă 
oamenii atunci când poartă 
măști în diferite tipuri de spații 
interioare comune, observând 
nu numai igiena mâinilor, ci și 
distanțarea fizică atât la purtătorii 
de măști cât și la ceilalți. Este 
esențial ca studiile respective să 
fie concepute astfel încât să poată 
evalua cum este proiectat în modul 
cel mai eficient spațiul pentru a 
maximiza comportamentele ce 
reduc transmiterea SARS-CoV-2. 
Asemenea studii vor furniza 
și un context pentru a evalua 
cum interacționează aceste 
comportamente și pentru a îngropa 
teoria compensării riscului ca un 
rezultat al purtării măștilor. 

În 2016, Pless12 susținea că teoria 
compensării riscului "este un cal 
mort care nu mai trebuie să fie 
bătut." Noi am adăuga că acest cal 
mort trebuie să fie îngropat acum 
pentru a preveni amenințarea 
continuă pe care o prezintă prin 
încetinirea adoptării intervențiilor 
de sănătate publică eficiente.
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ÎNDRUMAR DE PRACTICĂ 

Rolul radiografiei în confirmarea pneumoniei 
covid-19 
Joanne Cleverley,1 James Piper,2, 3 Melvyn M Jones4, 5 

educaţie

Covid-19 va rămâne, probabil, un diagnostic diferen-
țial important în viitorul previzibil  pentru oricine se 
prezintă la spital cu simptome asemănătoare gripei, 
cu limfopenie în hemoleucogramă și/sau cu o modi-
ficare a simțului normal al mirosului (anosmie) sau al 
gustului.1, 2 

Majoritatea persoanelor cu infecție covid-19 nu evo-
luează cu pneumonie,3 dar radiografia toracică poate 
ajuta la identificarea cazurilor cu pneumonie covid-19 
în rândul celor care se prezintă la spital cu o formă de 
boală severă, cu simptome respiratorii. 

În articolul de față oferim îndrumări specialiștilor 
care nu sunt radiologi pentru a putea detecta modifi-
cările de pe radiografia toracică sugestive de pneumo-
nie covid-19, având în vedere faptul că nu sunt întot-
deauna disponibile evaluarea promptă și interpretarea 
de către un radiolog la fața locului sau la distanță. 

Recomandările din acest articol se bazează pe do-
vezi acumulate până în prezent, pe ghidurile actuale 
și pe experiența noastră clinică.

Ce este pneumonia covid-19? 

Nu există o definiție bine stabilită a pneumoniei cu 
covid-19; în cadrul articolului nostru, termenul este 
folosit pentru a descrie pacienți cu trăsături clinice de 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• O radiografie toracică normală nu exclude pneumonia 
covid-19 

• Nu există nicio trăsătură specifică sau diagnostică pentru 
pneumonia covid-19 pe radiografia toracică, dar poate fi 
prezentă o combinație de modificări pulmonare periferice 
multifocale de opacitate cu aspect de sticlă pisată și/sau 
consolidare, cel mai frecvent bilaterale 

• Diagnosticul poate fi complicat de faptul că pneumonia 
covid-19 poate fi ori nu vizibilă pe radiografia toracică; 
luați în considerare alte cauze ale simptomelor respiratorii 
ale pacienților 

1Department of Radiology, Royal Free Hospital NHS Trust, London 
2Royal Free Hospital NHS Trust, London
3UCL Medical School, Royal Free Campus, London 
4Research Department of Primary Care & Population Health, UCL, 
Royal Free Campus, London 
5Institute of Biomedical Education, St George’s University of London 
Coresponden’a la: M Jones  
melvyn.jones@ucl.ac.uk

Fig. 1 | Opacitate cu aspect de sticlă pisată. Radiografie toracică 
postero-anterioară (PA) a pacientului A, un bărbat în vârstă de circa 
50 de ani cu pneumonie covid-19. Trăsăturile includ opacitate cu 
aspect de sticlă pisată atât în zonele mijlocii cât și în cele inferioare 
ale plămânilor, preponderent periferice (săgețile albe), cu păstrarea 
desenului pulmonar. Poate fi observată opacitatea liniară în periferia 
zonei mijlocii stângi (săgeata neagră)
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încredere 95% de la 58,6 la 87,1) și includ o opacitate cu 
aspect de sticlă pisată în 68,5% dintre cazuri (CI 95% 
de la 51,8 la 85,2) (fig. 1, fig. 3b), însă aceste date sunt 
grupate, așa că nu este posibilă asocierea rezultatelor 
radiografice cu durata bolii sau cu severitatea ei. 10 

infecție cu covid-19, care au fie dovezi clinice 
ori radiologice de pneumonie4, 5, fie sindrom de 
detresă respiratorie acută.1 

Ca orice altă pneumonie, cea cu covid-19 
determină creșterea densității plămânilor. 
Aceasta se poate vedea la radiografie ca o opa-
cifiere la nivelul plămânilor care, în funcție 
de severitatea pneumoniei, acoperă desenul 
pulmonar vizibil în mod normal, însă e posibil 
ca acest aspect să apară cu întârziere sau să lip-
sească. 
• Atunci când desenul pulmonar este acoperit 

parțial prin creșterea opacității apare o opa-
citate cu aspect de sticlă pisată (fig. 1). Aceas-
ta poate fi discretă, fiind uneori necesară 
confirmarea de către un radiolog. 

• În asociere cu opacitatea cu aspect de sticlă 
pisată pot fi observate și linii ori benzi 
periferice albe, orizontale, grosiere sau modi-
ficări reticulare ce pot fi descrise ca opacități 
liniare (fig. 1). 

• Dispariția completă a desenului pulmonar 
din cauza opacifierii este denumită conso-
lidare (observată, de obicei, în boli severe) 
(fig. 2, fig. 3c).6 
Pneumonia covid-19 poate fi clasificată ca o 

pneumonie atipică din cauza aspectului radio-
grafic cu opacitate multifocală de tip sticlă pi-
sată, opacități liniare și consolidare. Aceste 
modificări sunt observate și în alte pneumo-
nii atipice, inclusiv în alte infecții cu corona-
virus (sindromul respirator sever acut, SARS 
și sindromul respirator din Orientul Mijlociu, 
MERS).

Ce urmăriţi pe o radiografie toracică? 

Analizați radiografia în mod sistematic, cău-
tând anomalii ale inimii, mediastinului, plămâ-
nilor, diafragmei și coastelor9 și ținând cont de 
faptul că modificările radiografice ale pneumo-
niei covid-19 pot fi discrete ori absente. 

Comparați cu radiografiile toracice anterioa-
re, dacă sunt disponibile. 

Căutați semne de opacitate cu aspect de sti-
clă pisată, opacități liniare periferice sau conso-
lidare la nivelul plămânilor. 

Ce părţi ale plămânilor sunt afectate de 
obicei? 

O meta-analiză cantitativă a unui număr de 
2 847 de pacienți din China și Australia și o 
analiză descriptivă multinațională a 39 de ar-
ticole ce prezentau rapoarte de caz, însumând 
127 de subiecți, au arătat că majoritatea modi-
ficărilor din pneumonia covid-19 sunt bilatera-
le pe radiografiile toracice (72,9%, interval de 

TRĂSĂTURI ALE RADIOGRAFIILOR TORACICE ÎN COVID-19 
Normal 
• Mediastinul central și inima apar normale 
• Plămânii conțin cu precădere aer (apar negri) 
• Desenul pulmonar este prezent, reprezentând vase de sânge ce se 

extind de la hil la periferia plămânilor (acestea se ramifică și scad în 
calibru, astfel încât în periferie se observă puține vase) 

• Diafragma are un contur curbat, cu margini costofrenice ascuțite

Opacitate cu aspect de sticlă pisată 
• Anomalia inițială care sugerează pneumonia covid-19 pe o 

radiografie toracică este pierderea aspectului pulmonar negru 
normal 

• Aceasta se observă ca o opacifiere crescută (din cauza creșterii 
densității), dar nu destul pentru a acoperi complet desenul 
pulmonar, determinând un aspect de sticlă pisată 

• Opacitățile cu aspect de sticlă pisată pot fi dificil de sesizat; se 
recomandă confirmarea radiologului

• Pot fi observate opacități liniare orizontale împreună cu 
modificarea cu aspect de sticlă pisată 9 (fig. 1, fig. 3b) 

• Localizarea: de obicei bilaterală, dar poate fi și unilaterală.7 Mai 
frecvent raportată în periferia plămânului,8 adiacentă la peretele 
toracic și diafragmă și, în general, cu o distribuție în zonele mijlocii 
și inferioare.8, 9, 11 Figura 4b arată opacități cu aspect de sticlă pisată 
în zona superioară dreaptă, ce apar la aproximativ 20% dintre 
pacienții cu pneumonie covid-19 

Consolidare
• Opacitățile cu aspect de sticlă pisată devin mai dense (mai albe) 

și avansează spre consolidare cu pierderea completă a desenului 
pulmonar 

• Localizare: zonele de consolidare s-au format, probabil, din opa-
citățile cu aspect de sticlă pisată (fig. 2, fig. 3c)

Fig. 2 | Consolidare. Radiografie toracică antero-posterioară (AP) a 
pacientului B, un bărbat în vârstă de circa 50 de ani cu pneumonie 
covid-19 severă, arătând consolidare periferică densă bilaterală și 
dispariția desenului pulmonar în zonele mijlocii și inferioare (săgețile 
conturate)
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O serie de cazuri retrospecti-
vă a unui număr de 64 de pacienți 
spitalizați cu infecție covid-19 din 
Hong Kong a arătat că modificări-
le radiografice toracice aveau deseori 
o distribuție periferică11 (41%) și în 
zona inferioară (50%); aceste consta-
tări sunt sprijinite de o sinteză în ima-
gini din SUA, ce descrie manifestările 
și tipurile de anomalii pulmonare ob-
servate frecvent pe radiografia toraci-
că efectuată cu aparat portabil la paci-
enții cu covid-19;12 sinteza nu descrie, 
însă, o metodologie oficială, nici loca-
lizarea geografică a pacienților, nici 
numărul celor incluși. 

Această sinteză în imagini sugerea-
ză și faptul că opacitățile liniare pe 
radiografia toracică asociate cu co-
vid-19 apar, de regulă, în regiunile pe-
riferice ale plămânilor (fig. 1, fig. 3b).12 

O mică serie de cazuri din Coreea 
a arătat că 80% din totalitatea 
modificărilor radiografice (din nou, 
acestea se referă la numărul leziunilor 
radiologice observate, nu la cel al 
pacienților) au fost găsite la nivel 
periferic.7

Ce altceva s-ar mai putea observa? 

Luați în considerare infecția covid-19 
la pacienții cu leziuni pulmona-
re nodulare, pneumotorax și pleu-
rezie, acestea fiind raportate în se-
riile de cazuri ale subiecților din 
China și Coreea care aveau infec-
ție cu covid-19;7, 11, 13, 14 dovezile din 
aceste raportări nu sunt, însă, puter-
nice. 

Căutați anomalii ale conturului car-
diac pe radiografie, având în vedere 
faptul că sunt prezentate complicații 
cardiace la covid-19 (ce pot fi obser-
vate la ecografie15); cu toate acestea, 
nu au fost publicate rapoarte ale ano-
maliilor cardiace vizibile pe radiogra-
fiile toracice. 

O practică bună este de a căuta pe 
radiografie trăsături ce ar putea su-
gera comorbidități precum tumorile, 
emfizemul, pneumoniile dobândite în 
comunitate și fractura osoasă. Căutați 
tuburi deplasate (de exemplu, endo-
traheal, nazogastric, tuburi de dren 
pleural) și catetere (de pildă, linii ve-
noase centrale), precum și dovezi de 
boală cardiacă, inclusiv fire de sterno-

Fig. 3 | Evoluția 
pneumoniei covid- 19 
observată într-o serie 
de radiografii.  
(a) Radiografia toracică 
postero-anterioară 
normală a pacientului 
C, un bărbat în vârstă 
de circa 50 de ani 
(efectuată cu 12 luni 
înainte de internare, 
prezentată aici pentru 
comparație).  
(b) Radiografia toracică 
AP a pacientului 
C atunci când a 
dezvoltat pneumonia 
covid-19 – efectuată 
în departamentul de 
urgențe (ziua 0 de 
internare), arătând 
opacități cu aspect de 
sticlă pisată în periferia 
ambilor plămâni 
(treimea externă a 
plămânilor) în zonele 
mijlocii și inferioare 
(săgeți albe), păstrarea 
desenului pulmonar 
și opacitate liniară 
în periferia zonei 
mijlocii stângi (săgeata 
neagră).  
(c) Radiografia toracică 
AP a pacientului C în 
ziua 10 de internare, 
arătând evoluția spre 
pneumonie covid-19 
severă: pacient intubat 
cu tub endotraheal, 
cateter central și tub 
nazogastric in situ. 
Se observă acum 
consolidare densă, cu 
pierderea desenului 
pulmonar în spatele 
inimii în zona inferioară 
stângă (săgeata 
conturată). Extinderea 
modificărilor periferice 
cu aspect de sticlă 
pisată observate în 
(b) este acum vizibilă 
în zona mijlocie și cea 
inferioară dreaptă și în 
zona mijlocie stângă 
(săgețile albe)
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ceste aspecte au fost descrise ca fiind similare 
cu covid-19.

Cât de mult ne putem baza pe radiografie? 

Evitați să vă bazați numai pe rezultatele la ima-
gistică; folosiți-le în în contextul clinic pentru a 
realiza o evaluare clinică globală, având în ve-
dere faptul că: 
• nicio trăsătură de pe radiografia toracică nu 

are vreun rol în diagnosticarea pneumoniei 
covid-19 

• radiografia toracică inițială poate fi normală, 
dar pacienții pot dezvolta mai târziu semne 
clinice ori radiologice de pneumonie covid-19 
– deci radiografiile pot fi negative în stadiul 
incipient (vedeți pacientul D, fig. 4)11, 22, 23 

• radiografiile pot fi normale la unii pacienți 
cu pneumonie covid-19 diagnosticată clinic 
sau care au fost diagnosticați cu pneumonie 
covid-19 prin tomografie computerizată – 
deci pot exista radiografii fals negative.7, 11, 25 

Când şi cum se cere radiografia toracică? 

British Society of Thoracic Imaging 
(BTSI – Societatea Britanică de Imagistică 
Toracică) sugerează ca toți pacienții grav bol-
navi (saturația oxigenului > 326) să aibă de la în-
ceput o radiografie toracică, iar cei care nu în-
deplinesc aceste criterii să facă radiografia to-
racică dacă "este necesar din punct de vedere 
clinic" (fig. 5, bmj.com).27 

tomie, ce ar putea indica intervenții chirurgica-
le cardiace anterioare. 

Care sunt diagnosticele diferenţiale? 

Aspectul de sticlă pisată, consolidarea și opaci-
tățile liniare pot fi generate și de: 
• alte pneumonii atipice și pneumoniile dobân-

dite în comunitate în stadiu incipient  
• aspirația pulmonară 
• edemul pulmonar
• cancerul pulmonar 
• boala inflamatorie pulmonară  

(de exemplu, eozinofilia pulmonară) 
• vasculite – de pildă, Wegener  

(granulomatoza cu poliangeită) 
• hemoragie. 

Cauzele altor pneumonii atipice includ 
SARS și MERS, infecția cu Mycoplasma, 
Coxiella burnetti și Legionella19 (și nu numai). 
Cauzele pneumoniilor bacteriene dobândite 
în comunitate includ Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, și Klebsiella20 (nu este 
o listă completă). De obicei, modificările 
radiografiei toracice din pneumoniile 
dobândite în comunitate sunt unilaterale, 
afectând doar o parte a plămânului. 
Pneumoniile dobândite în comunitate sunt 
preponderent asociate cu consolidare pe 
radiografia toracică, nu cu opacitate cu aspect 
de sticlă pisată sau cu opacități liniare.20 

Articolele publicate recent sugerează că vapa-
tul poate provoca anomalii radiologice,21 iar a-

Fig. 4 | Evoluția pneumoniei covid-19 observată într-o serie de radiografii. (a) O radiografie toracică AP normală a pacientei D, o femeie în vârstă 
de circa 70 de ani care este internată în spital cu infecție covid-19 (ziua 0 de internare). (b) O radiografie toracică AP a pacientei D în ziua a 8-a, 
arătând opacifierea cu aspect de sticlă pisată prezentă acum în ambele baze pulmonare (săgețile albe). Se observă și consolidarea în periferia zonei 
inferioare și mijlocii stângi (săgețile conturate). Densitatea crescută (albire) este prezentă și în periferia zonei superioare drepte; aceasta nu este 
la fel de densă sau de albă cum este cea din plămânul stâng, arătând evoluția modificării pulmonare de opacifiere cu aspect de sticlă pisată spre 
consolidare (săgețile conturate)
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tomografia computerizată pentru identifica-
rea pneumoniei covid-19." Societatea Fleischner 
pentru radiologie toracică sprijină această abor-
dare.22 

În China, tomografia computerizată a fost 
preferată față de radiografia toracică fiindcă pa-
cienții au fost încurajați să se prezinte cât mai 
devreme la spital pentru diagnostic, ca o măsu-
ră de sănătate publică, iar diagnosticarea infec-
ției covid-19 în stadiul inițial este mai probabilă 
prin tomografie computerizată decât prin radi-
ografie toracică.22 

În SUA și în Marea Britanie însă, pacien-
ții în stadiul incipient al bolii sunt încurajați să 
stea acasă și să se prezinte la spital numai dacă 
simptomele se agravează; în acest stadiu mai 
avansat, șansa de a detecta modificările produ-
se de covid-19 pe radiografia toracică este, pro-
babil, mai mare.22 

Cum poate fi diminuat cât mai mult riscul de 
infecţie încrucişată? 

Reduceți cât mai mult riscul de infecție încruci-
șată, evaluând necesitatea investigației imagisti-
ce și care ar fi tipul cel mai adecvat.22 De exem-
plu, la bolnavii ventilați, folosirea unui aparat 

Ghidul Societății Fleischner pentru radio-
logie toracică recomandă luarea în considera-
re a radiografiei toracice și a testării pentru co-
vid-19 (în funcție de disponibilitatea locală) 
atunci când pacienții internați au simptome res-
piratorii pronunțate, pe care le definesc ca "hi-
poxemie, dispnee moderată spre severă," după 
analiza diagnosticelor diferențiale corespunză-
toare.22, 28 

Notați comorbiditățile cunoscute și istoricul 
fumatului pe formularul de cerere a investiga-
țiilor; aceasta îi va ajuta pe radiologi să aibă în 
vedere și alte patologii ce pot provoca simpto-
mele pacienților.

 Cereți radiografie toracică postero-anterioa-
ră de câte ori este posibil, pentru că produce o 
imagine mai bună decât una antero-posterioară 
(AP), deși vă puteți orienta după boala pacien-
tului și după ghidurile locale. 

Deocamdată nu există argumente pentru a 
cere investigații imagistice în suspiciunea de co-
vid-19 în asistența primară din Marea Britanie. 

Când ar putea fi necesare alte investigaţii 
radiologice? 

Dacă pacientul este dispneic, cu o saturație a 
oxigenului mai mică de 94%, iar radiografia to-
racică este normală sau incertă în privința co-
vid-19, ghidul BSTI recomandă tomografia 
computerizată toracică 31 (fig. 5, bmj.com).

Luați în considerare embolia pulmonară ca o 
cauză a simptomelor respiratorii, având în ve-
dere faptul că dovezile sugerează o prevalen-
ță mare a complicațiilor trombotice la pacien-
ții cu covid-19 din terapie intensivă. Conform 
unei serii de cazuri din Olanda, cu 184 de paci-
enți internați în terapie intensivă cu pneumonie 
covid-19, 31% au prezentat complicații tromboti-
ce (rezultat compus din embolia pulmonară acu-
tă simptomatică, tromboza venoasă profundă, 
accidentul ischemic, infarctul miocardic ori em-
bolia arterială sistemică).32 Luați în considerare 
angiografia pulmonară prin tomografie compu-
terizată și testele biochimice relevante, în cazul 
în care se suspectează embolia pulmonară.

Cum variază practica la nivel internaţional? 

BSTI31 declară că "imagistica prin tomografie 
nu are niciun rol în diagnosticul covid-19, cu 
excepția cazului în care pacientul are o formă 
severă de boală (scorul NEWS >3) SAU când 
PCR nu este disponibil", iar American Society 
of Thoracic Radiology (STR – Societatea 
Americană de Radiologie Toracică)33 afirmă că, 
în prezent, "majoritatea societăților de radiolo-
gie nu recomandă screeningul de rutină prin 

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ

• Cum ar putea afecta stadiul bolii pacientului interpretarea 
radiografiei toracice? 

• Ce diagnostice diferențiale veți lua în considerare în cazul 
în care consolidarea este vizibilă pe radiografia toracică? 

• Ce protocoale sunt stabilite pentru a vă asigura că 
persoanele care au avut  pneumonie covid-19 beneficiază 
de controlul necesar?
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ce antero-posterioare (în general, la patul bol-
navului).22 

Ce pacienţi au nevoie de radiografie de 
control? 

Ghidul BTS recomandă controlul pacienților cu 
un diagnostic clinico-radiologic de pneumonie 
covid-19, astfel: 
• Pacienții care necesită internare în unitatea 

de terapie intensivă sau îngrijiri cu grad mare 
de dependență ori cei care au fost tratați în 
secție cu pneumonie severă: 
– Evaluare virtuală la 4-6 săptămâni după 

externare sau prin examinare clinică față 
în față dacă este indicat, apoi o evaluare 
clincă față în față, însoțită de radiografie, 
la toți pacienții, după aproximativ 12 săp-
tămâni. 

• Pacienții cu un diagnostic clinico-radiologic 
de pneumonie covid-19 ușoară sau moderată, 
care nu necesitat nici internare în unitatea de 
terapie intensivă, nici îngrijiri cu grad mare 
de dependență – tratați, de obicei, în secție 
sau în comunitate: 
– Cereți o radiografie toracică de control de 

rutină la 12 săptămâni după externare, ur-
mând căi diferite de tratament în funcție de 
prezența sau nu a vindecării radiologice.

Conflicte de interese: niciunul de declarat.

PRACTICE POINTER 
The role of chest radiography in confirming covid-19 pneumonia
A se cita: BMJ 2020;370:m2426

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2426

portabil pentru radiografii toracice la patul bol-
navului prezintă un risc mai mic de infecție în-
crucișată decât tomografia computerizată pen-
tru că probabilitatea de a genera aerosoli este 
mai mare la pacienții ventilați, care vor necesi-
ta mai mult ajutor în timpul investigației ima-
gistice. Pentru a reduce la minimum riscul de 
infecție de la pacienții în mișcare, unele centre 
insistă să se efectueze numai radiografii toraci-

REZUMATUL REZULTATELOR POTENȚIALE ALE RADIOGRAFIILOR 
TORACICE ÎN PNEUMONIA COVID-19 
• Majoritatea pacienților cu infecție covid-19 au o formă de boală ușoară și nu 

dezvoltă pneumonie3

• Radiografia toracică poate fi normală la până la 63% dintre persoanele 
cu pneumonie covid-19, în special în stadiul incipient7, 11, 16, 25 (dar există 
incertitudini legate de această estimare, variind între 0% și 63%) 

• Modificările includ aspectul de sticlă pisată (68,5%),10 opacitățile grosiere 
orizontale liniare și consolidarea.12 Acestea sunt mai probabile în zonele 
periferice și în cele inferioare, dar pot afecta întregul plămân.7, 11 

• Aspectul de sticlă pisată este frecvent în prezentările în stadiul incipient și 
pot preceda apariția consolidării11, 12 

• Afectarea pulmonară bilaterală este cea mai frecventă (72,9%) (dar poate fi 
unilaterală la 25%).10 

• Semnele sugestive de comorbidități potențiale pe radiografia toracică pot fi 
mascate de semnele de pneumonie covid-19 

• • Apariția nodulilor, pneumotoraxului sau pleureziei (1-3%) ar putea fi 
ocazională, fiind provocată fie de covid-19, fie de comorbidități

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

Articolul a fost revizuit de doi pacienți. Ca urmare a aportului lor am făcut câteva 
modificări ale manuscrisului: am adăugat o explicație mai clară a abordării 
diferite a investigației imagistice în SUA, Marea Britanie și China și o indicație 
bibliografică la informațiile ce se acumulează cu privire la complicațiile cardiace 
ale covid-19. Ambii au contribuit și la identificarea acronimelor și abrevierilor 
axate într-o mare măsură pe Marea Britanie.
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Îngrijiri paliative pentru pacienţii cu forme 
severe de covid-19
Ruth Ting,1 Polly Edmonds,1 Irene J Higginson,1, 2 Katherine E Sleeman1, 2 

1King’s College Hospital NHS Trust, London 
2Cicely Saunders Institute, King’s College London  

Coresponden’a la: R Ting  
ruth.ting@nhs.net

Aproximativ una din cinci persoane cu vârsta 
peste 80 de ani care au covid-19 necesită spi-
talizare.1 Un studiu observațional cu 20 133 de 
pacienți cu covid-19 care au avut nevoie de 
spitalizare în Marea Britanie a arătat că 26% 
au murit, 41% au fost externați în viață, iar 
34% erau încă internați în momentul prezen-
tării rezultatelor.2 Rata de fatalitate a cazurilor 
variază în întreaga lume, riscul de deces fiind 

"Uneori pentru a vindeca, adesea pentru a ame
liora și întotdeauna pentru a alina." – atribuit lui 
William Osler, Edward Trudeau sau  
Hipocrate 



– Edi’ia în limba român[ | Nr. 8, 2020 | VOLUM 27 325

Marea Britanie, a arătat că dispneea și agitația 
au fost cele mai frecvente simptome, alături de 
somnolență și delir.10

Cum poate fi tratată dispneea în formele 
severe de covid-19? 

Opioizi
La pacienții cu dispnee severă în repaus sau la 
efort minim trebuie să fie avuți în vedere opi-
oizii. Dacă pacientul poate lua medicamente 
pe cale orală se poate da morfină orală cu eli-
berare imediată (de exemplu, 2,5 mg la inter-
val de patru ore). Dacă pacientul nu poate în-
ghiți sau este somnolent ori inconștient, mor-
fina poate fi administrată parenteral pentru a 
calma dispneea. Dacă bolnavul rămâne disp-
neic, în ciuda folosirii opioizilor, ar trebui lua-
tă în considerare implicarea unei echipe de în-
grijiri paliative.

Perfuziile continue pot fi utile pentru a a-
sigura o doză de fond constantă de opioid și 
a permite ajustarea ei în concordanță cu se-
veritatea simptomelor. O serie de cazuri ini-
țiale de 101 pacienți spitalizați cu covid-19, 
care au fost trimiși la îngrjiri paliative, a ară-
tat că, de obicei, opioizii au reușit să determi-
ne calmarea dispneei la o doză mediană de 
10 mg (interval 5-30 mg) de morfină subcuta-
nată în 24 de ore.10 Un audit retrospectiv pri-
vind 36 de pacienți spitalizați cu covid-19 care 
au murit în afara unității de terapie intensivă 
a constatat că 26 dintre ei au avut o perfuzie 
subcutanată în momentul decesului, iar doza 
medie totală de opioid (echivalentă cu morfina 
subcutanată) în timpul ultimelor 24 de ore de 
viață a fost de 16 mg.13 

Pragul pentru folosirea perfuziilor ar trebui 
să fie mai mic, astfel încât pacienții să nu moa-
ră înainte ca simptomele lor să poată fi contro-
late. Perfuziile continue au avantajul reducerii 
necesarului de doze frecvente "la nevoie", deși 

mai mare în rândul celor care sunt mai vârst-
nici, bărbați, cu morbidități multiple, de etnie 
africană, asiatică și alte minorități și din zone-
le mai defavorizate.3-5 

Articolul de față subliniază abordarea palia-
tivă a gestionării pacienților cu forme grave de 
covid-19 în spital și în comunitate, concentrân-
du-se pe tratamentul simptomelor, pe planifi-
carea din timp, pe comunicarea cu pacienții și 
cu familiile lor, precum și pe alinarea suferin-
ței provocate de pierderea celor apropiați. 

Simptomele pacienţilor cu forme severe de 
covid-19 

Simptomele se pot agrava rapid în formele 
grave de covid-19. O serie de cazuri inițiale de 
prezentări la spital din Wuhan, China, a ară-
tat că intervalul de timp median de la primul 
simptom până la dispnee a fost de cinci zile, 
iar până la sindromul detresei respiratorii acu-
te (SDRA) de opt zile.6 Un raport de 6 801 pa-
cienți care au murit în urma covid-19 în Italia 
a arătat că timpul median de la debutul simp-
tomelor până la spitalizare a fost de cinci zile, 
iar de la debut până la deces de nouă zile.7 De 
aceea, este esențială o abordare anticipativă a 
managementului simptomelor la cei cu forme 
severe de covid-19.8

În rândul celor decedați și a supraviețuito-
rilor cu covid-19, dispneea, tusea și obosea-
la sunt cele mai frecvente simptome.9 O se-
rie de cazuri de 101 pacienți cu forme grave 
de covid-19 care au fost trimiși la trei echi-
pe de îngrijiri paliative în spitale din Londra, 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Mulți pacienți cu forme grave de covid-19 prezintă simptome 
supărătoare, incluzând dispnee și agitație. Alinarea suferinței este o 
parte importantă a tratamentului, indiferent de prognostic 

• Starea bolnavilor cu forme severe de covid-19 se poate agrava rapid. 
De aceea este util ca, alături de planul de management medical 
acut, să existe o strategie stabilită pentru managementul agravării 
și decesului potențial (pentru cei care nu pot fi îngrijiți în terapie 
intensivă)

• Comunicarea clară și promptă cu pacienții (dacă sunt capabili) 
și aparținătorii lor este  esențială. Transmiterea speranței 
că tratamentele vor ajuta trebuie să fie echilibrată atent cu 
recunoașterea explicită a faptului că pacienții sunt destul de grav 
bolnavi ca să fie posibil să moară
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să fie necesară ajustarea dozei. Dacă există o 
componentă de delir (ca dezorientarea tempo-
rală, spațială ori față de persoane) care contri-
buie la agitație sau la anxietate, în locul sau în 
completarea benzodiazepinelor poate fi nevoie 
de un antipsihotic ca haloperidolul.

Pacienții cu forme severe de covid-19 pot 
prezenta anxietate și agitație ca urmare a unei 
combinații între simptomele fizice supărătoa-
re, izolarea și separarea de cei dragi, îngrijirea 
de către cadre medicale care poartă echipa-
ment de protecție personal (PPE) și teama că 
ar putea muri. Recunoașteți și abordați acești 
factori de la caz la caz. Pentru alinarea sufe-
rințelor poate fi util să se recurgă la convorbiri 
video cu familiile bolnavilor și la umaniza-
rea înfățișării cadreor medicale prin scrierea 
numelui ori atasarea unei fotografii pe PEP.18 
Dacă pacienții cu forme grave de covid-19 își 
exprimă teama de moarte: (a) asigurați-i că 
primesc tratamente care au scopul de a susți-
ne recuperarea organismului lor de pe urma 
efectelor virusului, dar recunoașteți că exis-
tă un risc ca starea lor să se agraveze și chiar 
să moară; (b) liniștiți-i că sunt disponibile tra-
tamente care să îi facă să se simtă mai bine și 
(c) întrebați-i ce este important pentru ei în 
acest moment și dacă doresc să vorbească des-
pre situația lor cu cineva anume. 

Factori specifici de luat în considerare în 
comunitate 

Pentru pacienții care preferă să fie îngrijiți în 
comunitate (propria lor casă sau un centru 
de îngrijire), dificultățile practice includ ac-
cesul la PPE și oxigen și disponibilitatea per-
sonalului medical pregătit pentru a adminis-
tra parenteral medicația dacă este nevoie. În 
Marea Britanie există recomandări în sprijinul 
serviciilor comunitare pentru pacienții cu co-
vid-1919 și al persoanelor care îi îngrijesc.20  

acestea trebuie să rămână disponibile pentru 
a facilita tratamentul simptomelor. La persoa-
nele cu afectare renală semnificativă ar trebui 
luată în considerare utilizarea unui alt opioid – 
de exemplu, fentanil sau alfentanil.

Managementul nefarmacologic al dispneei 
presupune adoptarea unei atitudini calme și 
liniștitoare a personalului și folosirea de șer-
vețele reci pentru față, care să fie aruncate în 
condiții de siguranță după fiecare utilizare. 
Folosirea unui ventilator portabil nu este reco-
mandată în covid-19 din cauza riscului teore-
tic de creștere a răspândirii picăturilor de sa-
livă. Deși poziția culcat cu fața în jos poate re-
duce mortalitatea în rândul celor cu SRDA în 
forme severe de covid-19,14 nu au fost publica-
te date privitoare la eficiența acestei poziții în 
îngrijirile paliative. Pacienții care pot a dopta 
singuri poziția culcat cu fața în jos trebuie în-
curajați să o încerce în vederea reducerii 
dispneei. 

Cum rămâne cu oxigenoterapia? 

Oxigenoterapia poate ajuta la atenuarea dis-
pneei în hipoxemia severă, așa că multor bol-
navi spitalizați cu forme grave de covid-19 li se 
va prescrie oxigen. O sinteză sistematică sim-
plificată, de dată recentă, nu a găsit nicio do-
vadă în sprijinul folosirii oxigenului pentru 
dispnee în absența hipoxemiei.16 În cazul pa-
cienților care mor în urma covid-19, priorita-
ră în raport cu nivelurile saturației oxigenului 
este tratarea simptomului de dispnee. Pentru 
a evalua severitatea dispneei, întrebați pacien-
ții dacă simt că se sufocă în repaus și urmăriți 
semnele de efort respirator (incapacitatea de 
a termina propozițiile, folosirea mușchilor ac-
cesori și frecvența respiratorie crescută). Unii 
dintre cei cu hipoxemie au dispnee minimă. 
La bolnavii care mor, dacă simptomele sunt 
bine gestionate, poate fi redusă oxigenotera-
pia. Ar trebui să existe o abordare individua-
lizată, iar unii dintre cei cu hipoxie pot obține 
beneficii simptomatice de pe urma oxigenote-
rapiei. În acest caz, canula nazală poate fi mai 
confortabilă decât masca de oxigen. Pentru 
bolnavii care sunt aproape de sfârșitul vieții și 
încă primesc ventilație neinvazivă ar trebui ce-
rut sfatul specialistului. 

Cum pot fi gestionate agitaţia şi anxietatea? 

Pacienților cu agitație severă, în special celor 
aflați aproape de sfârșitul vieții, le pot fi admi-
nistrate benzodiazepine, singure sau în com-
binație cu opioizi.17 S-ar putea ca, pentru a ob-
ține o ameliorare substanțială a simptomelor, 

Caseta 1 | Domenii esențiale de explorat atunci când se elaborează planuri 
de îngrijiri urgente holistice pentru pacienții cu risc de covid-19 sever 
• Aflați dacă pacientul a exprimat vreodată oficial, verbal sau în scris, preferințe 

pentru gestionarea unei boli potențial letale – mai exact, dacă a desemnat 
legal un împuternicit care să ia decizii în locul său ori dacă a creat un 
document cu putere juridică specificând  preferințe de tratament (de pildă, o 
decizie anticipată de a refuza terapia) 

• Explicați planul de escaladare a tratamentului medical, incluzând resuscitarea 
cardiopulmonară, susținerea funcției respiratorii și a altor organe în terapia 
intensivă, dacă sunt indicate din punct de vedere medical 

• Explicați că, alături de planul de escaladare a tratamentului, va exista și un 
plan pentru gestionarea simptomelor, ce vizează alinarea suferinței pacientu-
lui indiferent de rezultatul final 

• Întrebați: "Cunoscându-vă situația, există în acest moment altceva important 
pentru dumneavoastră?" 

• Întrebați: "Cu cine ați dori să luăm legătura dacă vă veți simți foarte rău?" 
Asigurați-vă că detaliile de contact sunt înregistrate clar!
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o metodă de comunicare eficientă, accesibilă 
și acceptabilă.24, 25 

Comunicarea este dificilă și pentru că fina-
lul este incert. Agravarea rapidă a stării unor 
pacienți presupune eventualitate ca persona-
lul medical să nu aibă timpul necesar pentru a 
crea o relație cu bolnavii și cu familiile lor îna-
inte de a le da veștile proaste. Menținerea unui 
echilibru între speranțe și temeri solicită sin-
ceritate și compasiune. Pot fi utile afirmațiile 
cu mesaj de tipul speranță-îngrijorare, expri-
mând speranța că pacientul se va vindeca, dar 
și teama că e posibil să moară (caseta 2). Fraza 
"destul de grav bolnav ca să fie posibil să moa-
ră" a fost sugerată ca o modalitate de a trans-
mite posibilitatea ca starea pacientului să se 
agraveze și acesta să moară, admi]ând, însă, 
incertitudinea.27 

Pacienților și aparținătorilor le pot fi utile re-
surse care să îi ajute să înțeleagă la ce se pot 
aștepta – de exemplu, Fundația Pulmonară 
Europeană are broșuri informative pentru  
pacienți (https://www.europeanlung.org/en/
newsand-events/news/covid-19-factsheets).

Suferinţa pierderii celor dragi

În timpul pandemiei de covid-19, suferința 
pierderii celor apropiați poate fi amplificată și 
de alte neplăceri provocate de restricțiile de 
distanțare socială – de exemplu, a nu putea să 
fii alături de cineva drag atunci când moare, 
să participi la o înmormântare și să găsești ali-

Bolnavilor care nu își pot lua medicamentele oral le este ad-
ministrat, de obicei, tratament parenteral, de către personalul 
de îngrijire comunitară. În cazurile în care nu sunt disponi-
bile cadre medicale, se poate recurge la instruirea membrilor 
familiei să administreze medicația.21

Pregătirea unui plan de îngrijiri urgente în cazul deteriorării 
stării de sănătate şi iminenţei morţii 

Rapiditatea cu care starea pacienților se poate agrava impli-
că faptul că, în multe cazuri, este indicat ca, alături de pla-
nul de management medical acut, să existe un "plan de îngri-
jiri urgente" care să includă medicație anticipativă pentru tra-
tamentul simptomelor, precum și recunoașterea dorințelor și 
preferințelor pacientului (caseta 1).22 Pentru a elabora un plan 
concordant cu dorințele pacientului, este esențial să aveți o 
discuție cu acesta cât mai devreme posibil, chiar dacă se pre-
zintă pentru prima dată la spital sau este consultat în comuni-
tate pentru suspiciune de covid-19. Dacă pacientul nu mai are 
capacitatea de a-și face cunoscute gândurile și dorințele, per-
sonalul medical ar trebui să exploreze preferințele exprimate 
anterior către cei care îl cunosc bine, pentru a susține luarea 
unor decizii în interesul său. 

Care este cea mai bună cale de a comunica cu pacienţii şi cu 
familiile lor? 

Comunicați cu pacienții și rudele lor folosind un limbaj clar 
și într-o manieră adecvată, la nevoie chiar de câteva ori pe zi, 
luând în calcul transmiterea promptă a unor actualizări im-
portante dacă starea lor se agravează.23 

Comunicarea este mai dificilă în timpul pandemiei de co-
vid-19, când cadrele medicale vorbesc cu pacienții pur-
tând PPE, care estompează vocile și maschează semnale-
le non-verbale; aceasta se poate adăuga la zgomotul făcut 
de echipamentul de susținere a funcțiilor vitale ale bolnavi-
lor, de genul sistemelor de presiune pozitivă continuă în că-
ile aeriene. Comunicare poate deveni mai dificilă dacă este 
vorba de pacienți cu delir sau cu deficit auditiv ori de vede-
re. Comunicarea cu rudele bolnavilor în timpul pandemiei de 
covid-19 se va realiza, cel mai probabil, prin convorbire tele-
fonică sau video. Dovezile tot mai numeroase susțin folosirea 
consultațiilor video cu pacienții și cu membrii familiei lor ca 

Caseta 2 | Fraze ce ar putea fi utile în comunicarea cu 
pacienții care au forme severe de covid-19, precum și cu 
familiile și prietenii lor 
• Afirmații cu mesaj de tipul speranță-îngrijorare – "Fa-

cem tot ce putem. Sperăm că (dumneavoastră)/ruda 
dumneavoastră veți începe să răspundeți la tratament, 
dar există temerea că s-ar putea ca starea dumneavoas-
tră/a rudei dumneavoastră să se agraveze, în ciuda celor 
mai bune tratamente medicale." 

• Destul de grav bolnav ca să fie posibil să moară – "Mă 
tem că a avut loc o agravare bruscă/continuă și că ruda 
dumneavoastră este destul de grav bolnavă ca să fie 
posibil să moară." 

• Planificarea îngrijirilor anticipate – "Sperăm că totul va fi 
bine, dar ar fi înțelept să ne pregătim și pentru ce e mai 
rău. Având acum o perspectivă completă asupra situației, 
ce este important pentru dumneavoastră/sau cei dragi în 
acest moment?" 

• Alinare și încurajare – "Facem tot ce putem, orice s-ar 
întâmpla, ne vom strădui ca dumneavoastră/ruda 
dumneavoastră să vă simțiți cât mai bine."

• Afirmații încurajatoare sau empatice – "Îmi pare atât de 
rău că vorbim despre ruda dumneavoastră la telefon 
și nu față în față." "Trebuie să fie foarte greu de auzit 
prin telefon." "O monitorizăm în permanență pe ruda 
dumneavoastră și avem grijă să primească tot ce are 
nevoie."
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• Semnalizarea serviciilor de sprijin pentru cei 
care au suferit pierderi și încurajarea rudelor 
să le acceseze la momentul oportun. 

Aveţi grijă de voi şi unii de alţii la serviciu! 

Este normal ca personalul medical să aibă o 
reacție emoțională față de experiențele de la 
locul de muncă, în special atunci când creș-
te numărul deceselor în domeniul lor clinic, 
iar aceasta poate duce la anxietate. Este im-
portant să recunoașteți aceste sentimente și să 
vă încurajați colegii să facă la fel. Oamenii pot 
constata utilitatea aplicării unor strategii care 
au fost eficiente în trecut pentru a face față 
momentelor dificile; unii vor dori să ceară aju-
tor și îndrumări suplimentare, disponibile din-
tr-o gamă variată de resurse, incluzând anga-
jatori, asistența primară, grupuri de îndruma-
re spirituală și religioasă și îngrijiri paliative.

Conflicte de interese: niciunul de declarat.

PRACTICE POINTER 
Palliative care for patients with severe covid-19 
A se cita: BMJ 2020;370:m2710

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2710

nare în sânul prietenilor sau familiei.29 Există 
și alți factori de risc pentru efectele negative 
ale suferințelor și complicațiilor provocate de 
pierderea celor apropiați în covid-19, precum 
dispneea severă, izolarea pacientului și per-
turbarea rețelelor de sprijin social al rudelor.30 
Printre modalitățile de atenuare a acestor efec-
te se numără: 
• Comunicarea proactivă, empatică și regulată 

cu aparținătorii, alături de furnizarea de 
informații corecte 

• Acordarea, rudelor în persoană, atunci când 
este posibil, a permisiunii de a-și lua rămas 
bun și sprijinirea comunicării virtuale

•  Asigurarea unui excelent tratament paliativ 
al simptomelor 

• Asigurarea de sprijin emoțional și spiritual 
înainte de moarte 

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ

• Ce experiență aveți în privința folosirii opioizilor pentru dispnee? Simțiți nevoia 
să aveți mai multă încredere în dumneavoastră? 

• Vă simțiți capabil să îi explicați unui pacient sau celor dragi că sunt destul de 
grav bolnavi ca să fie posibil să moară? Cum v-ar face să vă simțiți o astfel de 
conversație? V-ar ajuta să discutați despre asta cu un coleg? 

• Ați observat cum vă simțiți la serviciu, dumneavoastră sau colegii de serviciu? 
Ați putea recunoaște în cadrul unei echipe că "este normal să nu te simți bine 
în aceste momente"? În ce alte moduri v-ați putea încuraja unii pe alții la locul 
de muncă?

CONSULTAŢIE DE 10 MINUTE  

Anosmia şi pierderea mirosului în timpul 
pandemiei de covid-19 
Abigail Walker,1 Gillian Pottinger,2 Andrew Scott,3 Claire Hopkins4

1Department of Otolaryngology, University Hospital Lewisham, London, UK 
2Garforth Medical Centre, Leeds, UK 
3Patient author 
4Department of Otolaryngology, Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust   

Coresponden’a la: A Walker  
abiwalker@doctors.org.uk

constituie un ghid pentru evaluarea și gestiona-
rea pacienților care se confruntă cu pierderea 
mirosului, pe baza analizei literaturii de specia-
litate actuale și a recomandărilor de la British 
Rhinology Society and ENT UK (Societatea 
Britanică de Rinologie și ENT UK), corpul pro-
fesional care reprezintă chirurgia urechii, nasu-
lui și gâtului în Marea Britanie.1

Ce aspecte ar trebui să vizaţi

Disfuncția olfactivă este frecvent întâlnită: es-
timările prevalenței în marea masă a popula-
ției înainte de pandemia de covid-19 sugerea-
ză că 19,1% dintre adulți (80% din persoanele 
de peste 75 de ani) suferă de o pierdere comple-

Odată cu descoperirea covid-19 și pe măsură ce 
au fost definite sindroamele clinice asociate cu 
acest virus, s-a constatat că multe domenii de 
practică necesită actualizare. Articolul de față 

Un oftalmolog în vârstă de 46 de ani se prezintă cu un istoric de două 
săptămâni de pierdere a mirosului și gustului. Crede că e posibil să fi fost 
expus la covid-19, dar în acea perioadă nu îndeplinea criteriile pentru 
testare. 
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la domiciliu sugerat de AbScent;3 acesta poate fi repetat 
după șase luni pentru a urmări evoluția. Mulți pacienți cu 
pierdere a mirosului vor semnala și pierderea gustului, dar 
aceasta reflectă, de obicei, pierderea percepției aromei tot 
ca parte a funcției mirosului, nu o tulburare reală a gustului. 
Pentru a putea face diferența între gust, care este o funcție  
gustativă, și aromă, care este o funcție olfactivă retronazală, 
pacienții pot fi întrebați dacă simt că mâncarea e sărată, 
dulce ori amară. Și disfuncția gustativă este raportată ca 
fiind frecventă în cazurile de covid-19, estimându-se că apare 
la 42% dintre pacienți.4 În prezent, însă, există prea puține 
dovezi pentru a stabili în ce măsură aceasta este influențată 
de pierderea olfactivă coexistentă sau dacă este o sechelă cu 
adevărat independentă a infecției cu covid-19. În prezent, 
dovezile sugerează că majoritatea pacienților suferă de o 
tulburare gustativă ca o consecință a unui simț al mirosului 
diminuat și, ca urmare, evaluarea și tratamentul vizează, în 
cea mai mare parte, regiunea nazală. 

• Are simptome de însoțire nazale? Cauzele conductive ale 
pierderii mirosului sunt însoțite, de obicei, de alte simptome 
la nivelul nasului, ca obstrucția și secreția nazală anterioară 
(tabelul 2, consultați bmj.com), toate (inclusiv pierderea 
mirosului) putând avea o severitate fluctuantă.

• Are simptome neurologice fără explicație? Semnele de presi-
une intracraniană crescută pot indica o leziune centrală, deși 
aceasta este o cauză rară de anosmie. În cazul tulburărilor 
neurodegenerative, ca bolile Alzheimer și Parkinson, există, 
însă, o binecunoscută asociere cu pierderea mirosului. 

• Este pierderea mirosului izolată? Dacă da, cauzele sunt, cel 
mai probabil, neurosenzoriale, iar dintre acestea, o proporție 
substanțială vor fi post-virale (provocate de alți patogeni 
decât covid-19); pierderea mirosului nu se schimbă de la o zi 
la alta și poate fi profundă. 

Testarea covid-19 
În mai 2020, anosmia a fost recunoscută ca un simptom 
de covid-195 în lumina dovezilor tot mai numeroase, 
incluzân du-le pe cele furnizate de o meta-analiză care a arătat 
o pierdere a mirosului la 55% dintre subiecții cu covid-19 
(interval de încredere 95% între 38% și 70%).6 Un sondaj de 
mari dimensiuni, bazat pe un chestionar online, a relevat 
faptul că, în covid-19, pierderea mirosului este, de regulă, 
severă și se instalează brusc, dar este tranzitorie la majoritatea 
pacienților, deși la 10,6% dintre cei afectați (CI 95% 5,6-17,8) 

tă sau parțială a mirosului.2 În general, cauze-
le pot fi subdivizate în conductive (bariere fi-
zice în calea substanțelor odorante ce ajung în 
sistemul olfactiv) și neurosenzoriale (incapaci-
tatea sistemului olfactiv de a detecta substanțe-
le odorante). 

Cauzele sunt prezentate în tabelul de la 
pag. 331, cele mai frecvente fiind expuse în ju-
mătatea de sus a acestuia și cele mai rare în ju-
mătatea de jos. Un istoric comprehensiv este 
extrem de prețios, în special în cazul consultați-
ilor efectuate la distanță. 

Chestiunile de luat în considerare includ: 
• Are persoana simptome ce sugerează infecția cu 

covid19? (citiți informațiile specifice de mai 
jos). 

• Are afectat numai simțul mirosului sau și pe 
cel al gustului? Rugați pacientul să încerce 
să miroasă și să guste plante aromate, 
condimente și cafea,apoi să-și înregistreze 
capacitatea de a simți mirosul și gustul 
într-un format de genul testului de evaluare 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Jumătate dintre pacienții cu covid-19 își pot pierde 
simțul mirosului; recomandările menționează 
că o modificare recentă sau pierderea simțului 
mirosului impun o perioadă de autoizolare

• E posibil ca nouă din 10 pacienți să se aștepte la o 
îmbunătățire substanțială a simțului mirosului în 
decurs de patru săptămâni

•  Majoritatea pacienților cu pierderea mirosului nu 
necesită investigații suplimentare sau trimitere la 
specialiști, deși este necesar să se stabilească, pe 
cât posibil, dacă au sau nu covid-19

• Tratamentul include încurajare, antrenarea 
mirosului, recomandări privitoare la siguranță 
și corticosteroizi topici – dar prednisolonul oral 
trebuie evitat în cazul suspiciunii de infecție acută 
cu covid-19 
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CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA  
PREZENTULUI ARTICOL

Am implicat un pacient cu anosmie secundară infecției cu covid-19, care a 
fost coautor, pentru a ne asigura că am abordat chestiunile relevante pentru 
pacienți. De asemenea, am implicat atât AbScent cât și Fifth Sense, două 
organizații caritabile înființate pentru a sprijini pacienții cu pierderea mirosului, 
care s-au ocupat de revizuirea critică a manuscrisului. Am accesat pe rețelele 
sociale un grup pentru pacienții cu anosmie, cu permisiunea acestuia, pentru a 
ne asigura că am abordat temele care se repetă în postările lor. Sub îndrumarea 
pacienților ne-am concentrat și asupra întâlnirii inițiale dintre medic și pacient, 
cu recomandări specifice privind momentul oportun pentru a investiga și a 
prescrie tratament, precum și prognosticul probabil al pacienților cu pierdere a 
mirosului asociată cu covid-19.
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plu, menin gioamele șanțului olfactiv reprezin-
tă aproximativ 10% din totalul meningioame-
lor, în timp ce tumorile primare ale neuroepi-
teliului olfactiv (neuroblastoame olfactive) au o 
incidență de aproximativ 0,4 cazuri/milion de 
oameni. 

Dacă este suspectată sau confirmată infecția cu 
covid-19 a pacientului
Pacienții care au fost trimiși la testare RT-PCR 
trebuie să fie sfătuiți să respecte recomandarea 
guvernului britanic de autoizolare până când 
sunt disponibile rezultatele. În cazul celor la 
care este suspectat ori confirmat un test pozitiv 
pentru infecția actuală sau recentă cu covid-19, 
recomandarea ENT UK este de a se presupune 

că aceasta este cauza pierderii mirosului. 

Dacă nu este suspectată infecția cu 
covid-19 sau testul pacientului este 
negativ 
Afecțiuni frecvente, ca rinita alergică, 

pot fi recunoscute și tratate în 
cadrul asistenței primare (tabelul 

de la pag. 331), deși s-ar putea ca un 
medic generalist să aibă în vedere 

trimiterea la un consult de specialitate a 
pacienților cu prezentări atipice  

sau care nu răspund la terapia de  
prima linie. 

nu s-a constatat nicio îmbunătățire după o 
lună.7 De aceea, este recomandabilă verificarea 
infecției cu covid-19 – fie prin reacția de 
polimerizare în lanț cu revers-transcriptază 
(RT-PCR) (dacă se prezintă în decurs de 
7-10 zile de la debutul simptomelor), fie 
serologic (dacă se prezintă după 10 zile) – la toți 
pacienții cu pierderea mirosului apărută brusc 
la care nu există o altă explicație evidentă (de 
exemplu, obstrucția nazală printr-o tumoră, 
rinita alergică severă) și la care virusul  
SARS-CoV-2 este activ local. Majoritatea 
pacienților cu pierderea mirosului și infecție cu 
covid-19 vor semnala alte simptome, deși 16% 
dintre ei pot avea anosmie ca simptom izolat.3, 7

Ce trebuie să faceţi

Majoritatea pacienților cu pierderea miro-
sului pot fi tratați eficient în cadrul asis-
tenței primare și starea lor se va ame-
liora fără a fi nevoie de alte investi-
gații. O excepție o reprezintă cei care 
se prezintă cu pierdere a mirosului și 
simptome neurologice fără explica-
ție ori cei la care anosmia are o dura-
tă de peste șase săptămâni.1 Acești paci-
enți trebuie să fie investigați urgent, pen-
tru a exclude patologia centrală, deși rata 
de detectare este foaret scăzută. De exem-

Verificați dacă există în plus 
simptome neurologice 

Verificați dacă durata 
simptomelor este de peste 

4-6 săptămâni

Verificați dacă există alte simptome de covid-19 

Verificați dacă durata 
anosmiei este de peste 46 

săptămâni
Verificați statusul covid-19

Verificați dacă se asociază 
simptome nazale 

(obstrucție/congestie)

IRM (creier) este RECOMANDATĂ la toți 
pacienți cu anosmie >șase săptămâni 

care prezintă și alte simptome 
neurologice, indiferent de situația 

privitoare la covid-19

Corticosteroizii orali sunt OPȚIONALI în absența 
simptomelor de covid-19 sau după dispariția 

completă a simptomelor
Suplimentele cu Omega-3 sunt OPȚIONALE 

în absența simptomelor de covid-19 ori după 
dispariția completă a simptomelor

Dacă durata este mai mică de trei luni pacientul poate 
fi tratat de medicul generalist. Pacienților li se poate 
recomanda o consultație telefonică dacă simptomele 

persistă mai mult de trei luni

Trimiteți la evaluare ORL. Dacă 
simptomele au persistat mai 

mult de trei luni trebuie LUATĂ ÎN  
CONSIDERARE o consultație față în 
față și SE RECOMANDĂ IRM (creier) 
dacă endoscopia este normală la un 

pacient cu un test covid-19 negativ la 
PCR și/sau serologie

Dacă endoscopia este normală, 
poate fi AVUT ÎN VEDERE încă un 

examen imagistic (fie IRM, fie 
CT) la pacienții care au simptome 

suplimentare persistente
Imagistica nu este necesară 
pentru anosmia persistentă 

izolată într-un caz de covid-19 
confirmat 

Este RECOMANDATĂ trimiterea 
la ORL 

Rezultatele la endoscopie trebuie 
să ghideze deciziile privind 

imagistica suplimentară, dacă 
este posibil

Sunt RECOMANDATE sprayuri 
intranazale cu corticosteroizi 
Picăturile sau spălăturile cu 

steroizi topici sunt OPȚIONALE 

PENTRU TOȚI PACIENȚII 
Stabiliți, pe cât posibil, situația tuturor 
pacienților cu privire la covid-19 prin  
istoric/PCR/serologie 
Dacă e posibil, oferiți pacienților o listă cu 
recomandări și îndrumați-i spre AbScent 
și Fifth Sense pentru sprijin suplimentar
Antrenarea mirosului este RECOMANDATĂ 
pacienților care au pierdut simțul olfactiv 
de peste două săptămâni

Diagrama ENT UK pentru gestionarea pierderii mirosului
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• Prescrieți spray-uri cu corticosteroizi topici 
persoanelor cu obstrucție nazală asociată 

• Nu prescrieți steroizi pacienților în primele 
două săptămâni după diagnosticul ori 
suspiciunea de covid-19 (având în vedere 
probabilitatea mare a recuperării spontane, 
riscul de efecte adverse și întârzierea elimină-
rii virusului) 

• Luați decizii personalizate centrate pe pa-
cient pentru o cură scurtă de steroizi orali la 
pacienții cu o pierdere persistentă a mirosului 
care nu e legată de covid-19 și la cei cu o pier-
dere a mirosului provocată de covid-19 după 
cel puțin două săptămâni de la diagnostic, 
discutând cu ei despre riscuri și beneficii. 
Riscurile semnificative includ creșterea glice-
miei, tulburările afective, psihoza și necroza 
avasculară a capului femural. 

Trimiterea 
Un ghid de gestionare a pierderii mirosului de 
la ENT UK sugerează posibilitatea trimiterii la 
specialist dacă simptomele persistă fie mai mult 
de 4-6 săptămâni, la cei negativi la testul co-
vid-19 și la care nu au fost identificate alte cau-
ze, fie peste trei luni la cei pozitivi la covid-19.1 
În imagine este reprodusă o diagramă detaliată 
de la ENT UK pentru a ghida procesul evaluă-
rii și managementului inițial. Pacienții trebuie 
încurajați să continue măsurile de prima linie, 
ca spray-urile cu corticosteroizi topici sau antre-
narea mirosului, în așteptarea evaluării de că-
tre specialiștii ORL. 

Îngrijiri centrate pe pacient 
Pacienții cu pierderea mirosului suferă o dimi-
nuare semnificativă a calității vieții,  descrie-
rea experienței unui pacient fiind prezentată în 
caseta 2. În plus, persoanele cu anosmie asoci-
ată cu covid-19 își pot exprima supărarea pen-
tru faptul că au fost expuși infecției, frustra-
rea din cauză că nu au putut avea acces la tes-
tare în momentul debutului și vinovăția pentru 
răspândirea infecției la alții. Resursele de reco-
mandări pentru pacienți pot fi găsite în caseta 3 
(bmj.com). Este disponibilă și o broșură infor-
mativă pentru pacienții cu pierderea mirosului 
în infecția cu covid-19.9

Conflicte de interese: niciunul de declarat.

10 MINUTE CONSULTATION
Anosmia and loss of smell during the covid-19 pandemic 
A se cita: BMJ 2020;370:m2808

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2808

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Intervenții de luat în considerare pentru toți 
pacienții cu pierdere a mirosului 
"Antrenarea mirosului" este o strategie de au-
tomanagement ce implică un program regulat 
de folosire a unor substanțe cu mirosuri puter-
nice sau uleiuri esențiale pentru a declanșa re-
venirea la normal a sistemului olfactiv. Deși do-
vezile sunt incomplete, o sinteză sistematică a 
10 studii intervenționale (din care unul trans-
versal, randomizat, opt de cohortă prospec-
tive, iar unul a fost o serie de caz retrospecti-
vă) a sprijinit utilitatea sa în recuperarea după 
pierderea mirosului de cauză neurosenzorială.8 
Protocoalele sugerate pentru antrenarea miro-
sului sunt bine descrise online (caseta 1). 

Este controversată utilizarea corticosteroizi-
lor în pierderea mirosului, existând multe argu-
mente pro și contra. Recomandările grupului 
de lucru al experților din ENT UK pot fi rezu-
mate după cum urmează: 
• Luați în considerare picăturile de corticoste-

roizi topici (fluticasone nasule sau picături cu 
betametazonă) la pacienții la care pierderea 
mirosului durează de peste două săptămâni  

APLICAREA 
EDUCAȚIEI ÎN 
PRACTICĂ

• Ce simptome 
v-ar face să 
suspectați 
covid-19 și să 
cereți testarea? 

• Ce judecăți de 
valoare vor fi 
necesare atunci 
când puneți în 
balanță riscul 
tratamentului 
cu steroizi 
și beneficiul 
îmbunătățirii 
simțului 
mirosului 
pacientului?

Caseta 1 | Suport pentru antrenarea mirosului 
Fifth Sense (www.Fifthsense.org.uk) 
AbScent (www.abscent.org) 
Recomandări de la ENT UK pentru pacienți 
(https://www.entuk.org/loss-smell-video-interview-professor-claire-hopkins) 

Caseta 2 | Perspectiva pacientului 
Anosmia este ca o percepere a lumii în două dimensiuni. Mi-e dor de aroma ener-
gizantă a cafelei tari de dimineață și de efectul calmant al miresmelor primăverii. 
Apetitul s-a redus, iar vinurile bune care îmi plăceau și-au pierdut profunzimea și 
complexitatea. Nu mai sunt mirosuri care să evoce amintiri frumoase și am pierdut 
un mecanism de adaptare important. Am grija permanentă că aș putea să nu simt 
fumurile toxice sau mirosul mâncării alterate. Prietenii banalizează această afecți-
une și nu-mi arată niciun semn de empatie. Rețelele sociale m-au ajutat să iau 
contact cu alți pacienți ca mine, ceea ce m-a liniștit, arătându-mi că nu sunt singur. 

Ca pacient aveam nevoie mai ales să cunosc prognosticul și tratamentul. 
Mass-media era fascinată de acest fenomen, dar părea să nu îi dea importanță 
decât ca marker pentru autoizolare. Acum am nevoie de speranță și aș vrea să văd 
mai multă cercetare translațională în domeniu. Am nevoie de ajutor și pentru a mă 
adapta la această lume nouă și a mă concentra mai mult pe ceea ce am în conti-
nuare decât pe ceea ce am pierdut.

Cauzele pierderii mirosului 

Conductive  Neurosenzoriale 
Cauze frecvente 
Rinita alergică Post-viral 
Rinosinuzita cu sau fără polipoza nazală Tulburările neurodegenerative, incluzând
Substanțe ilegale, inclusiv cocaină  bolile Parkinson și Alzheimer
Deviația de sept (pierderea completă a mirosului  Tulburările psihiatrice (depresia, 
este rară, se asociază, tipic, cu obstrucție nazală tulburarea bipolară, schizofrenia)
unilaterală)  Traumatismul cranian
Cauze mai rare
Boli sistemice cu manifestări nazale, de ex,  Metale grele și solvenți (cadmiu, fier, zinc,
granulomatoza cu poliangeită  amoniu)
Iatrogene (chirurgie nazală, laringectomie,  Congenital (Sindromul Kallmann)
medicamente) 
Leziuni care ocupă spațiul central   
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Cefaleea reprezintă orice fel de durere localizată la nivelul capului ori gâtului, de cele mai ori apariția cefaleei este un simptom 
benign, dar uneori poate indica prezența unui proces patologic sever. Cefaleea nu are ca punct de plecare țesutul nervos cerebral 
propriu-zis, ci țesuturile vasculare, meningele, sinusurile, ochii ori pielea. Trebuie avut în vedere că cefaleea nu este patognomonică, 
fiind nevoie de interpretarea acesteia în contextul datelor complete clinice și preclinice.

Tipuri de cefalee
1.  Cefaleea primară nu este rezultatul unei alte probleme medicale, aceasta include: cefaleea de tip tensional, migrena, cefalgia 
trigeminală autonomă (vegetativă). 
2. Cefaleea secundară apare în cadrul altor boli sistemice sau neurologice și include: cefaleea atribuită leziunilor sau traumelor 
capului și/sau gâtului, cefaleea atribuită tulburărilor vasculare craniene si/sau ale gâtului, cefaleea dezvoltată în urma consumului 
unei substanțe sau retragerea acesteia. 

Primul tip de cefalee primară este migrena. Aceasta este recurentă și are o durată de la 4 până la 72 de ore, care afectează aproximativ 
15% din populația cu vârsta între 22 și 55 de ani.1 Migrean debutează, în general, încă din copilărie, particular în jurul pubertății, 
afectând în general femeile și bărbații într-o rație de 3:1.2 În general, migrena implică o durere severă pulsantă ori o senzație pulsantă, 
cel mai adesea localizată unilateral la nivelul capului.4 Adesea poate fi însoțită și de iratibilitate, depresie, greață, vărsături, foto și 
fonofobie, sensibilitate la miros.5 De cele mai multe ori, migrena debutează direct, fără simptome de avertizare (aură) care pot apărea 
premergător acestui tip de cefalee ori în timpul dezvoltării acesteia.6 Simptomatologia fazei de aură se dezvoltă gradual, implicând 
faze excitatorii și faze inhibitorii, astfel fiind prezente flash-urile de lumină și scotoamele (atunci când este afectat cortexul vizual), 
pares tezia și amorțirea mâinilor și feței (atunci când este afectat cortexul somatosenzorial), tremurături și slăbiciune musculară (atunci 
când este afectat cortexul motor ori  ganglionii bazali), până la dificultăți în vorbire, afazie (atunci când este afectată aria lui Broca).6, 7 
Dezvoltarea migrenei poate fi acompaniată de numeroase simptomatologii vegetative: amorțeală (parestezii), vărsături congestive, 
rinoree, ptosis, urinări frecvente și diaree. Dereglările cognitive, ca manifestări ale migrenei, pot fi: deficit de atenție, dificultăți în 
exprimare și vorbire, dar și amnezie tranzitorie.8, 9

 Considerând diversitatea simptomatologiei, migrena este mai mult decât o simplă cefalee. Aceasta este considerată de către medicii 
specialiști o boală neurologică complexă, care afectează numeroasele arii corticale, subcorticale și zone ale trunchiului cerebral, având 
implicații vegetative, afective, cognitive, senzoriale și motorii extinse.
 Cauzele migrenei nu sunt cunoscute cu exactitate, însă majoritatea studiilor indică faptul că migrena poate fi rezultatul unei activități 
cerebrale anormale, ce afectează temporar substanțele chimice și vasele sanguine din creier. Unele studii au demonstat prevalența 
migrenei în rândul familiilor, fiind implicate considerente genetice. Dar, ca  factori declanșatori pot fi numite anumite alimente, stresul, 
anxietatea ori modificările hormonale.3
 Al doilea tip de cefalee primară este cefaleea de tip tensional. Aceasta este cel mai prevalent tip de cefalee episodică, cu durata 
de la 30 de minute până la 7 zile pe an, sau cronică de la 15 la 180 de zile pe an. Mecanismele producerii acestui tip de cefalee nu 
sunt clar cunoscute, cefaleea de tip tensional este considerată o durere comună și normală de cap, neprimind la fel de multă atenție 
științifică precum migrena.10 Manifestările cefaleei de tip tensional sunt adesea descrise ca prezența unei strângeri, a unei presiuni la 
nivelul capului, tinzând să fie bilaterală, spre deosebire de migrenă. Aceasta iradiază frecvent în jos, la nivelul gâtului sau al umerilor. 
Intensitatea dureroasă este uneori ușoară, alteori moderată spre severă, dar nu ca la o migrenă. Rar sunt prezente simptomatologii 
suplimentare, acestea incluzând sensibilitate ușoară la zgomote și la lumină, diminuare a apetitului alimentar.4 
 Cauzele exacte ale cefaleei de tip tensional nu sunt cunoscute, însă anxietatea, depresia, hipertensiunea arterială și stresul pot fi cauze 
esențiale de declanșare ale acestui tip de cefalee.
 În această categorie de cefalee primară se încadrează și cefaleea trigeminală autonomă (vegetativă). Aceasta cuprinde un grup 
de 5 dureri de cap primare, care prezintă simptome comune de durere unilaterală și manifestări craniale ipsilaterale, dar care diferă 
ca durată, intensitate și frecvență, de asemenea fiind tratate diferit.4 Cefaleea de tip cluster (în ciorchine) este cea mai comună cefalee 
trigeminală autonomă. Prevalența ei se consideră a fi de la 1 la 1 000 de cazuri, descrisă ca fiind una dintre cele mai severe dureri, 
caracterizată ca o durere unilaterală, localizată la nivelul orbitei, supraorbitar sau la nivelul regiunii lobului temporal. 
 Manifestările vegetative ale cefaleei cluster, care însoțesc ipsilateral durerea, includ: inflamarea sclerei, cu sau fără lăcrimare, 
congestia nazală (cu sau fără rinoree), transpirația frunții sau feței, mioza sau ptoza palpebrală.11 Cauzele acestui tip de cefalee sunt 
necunoscute, spre deosebire de migrenă și cefaleea de tip tensional, cefaleea cluster nu este asociată cu factori declanșatori cum ar 
fi stresul, anxietatea, anumite alimente ori modificări hormonale. Studii realizate pe gemeni și în cadrul familiilor au demonstrat 
implicarea factorilor genetici în dezvoltarea cefaleei cluster și prevalența  ereditară a acesteia.12, 13

 Legat de cefaleea secundară, ne referim în primul rând la cea atribuită leziunilor sau traumatismelor cranio-cerebrale sau cervicale. 
Durata, frecvența și intensitatea acestui tip de cefalee variază în funcție de tipul traumatismului în urma căruia a fost dezvoltată. 
Acestea pot include amețeala, amnezia tranzitorie, tulburări de concentrare și iratabilitate.14, 15 
 Dacă ar fi să ne mai referim la un alt tip de cefalee secundară, ne putem referi la cea atribuită tulburărilor vasculare craniene 
și/sau ale regiunii cervicale. Aceasta este sublasificată ca fiind atribuită unui atac ischemic tranzitoriu, hemoragiei intracraniene 
non-traumatice, malformațilori vasculare nerupte, arteritelor, dar și trombozelor cerebrale venoase.4 



 De asemenea, ca tip de cefalee secundară, cea de tip Thunderclap, denumită și cefalee fulgerătoare, cu debut intens, hiperacut, fiind 
una dintre cele mai comune forme de cefalee cu etiologie vasculară. Ca debut este bilaterală, de cele mai multe ori posterior, devenind 
difuză pe parcurs. Simptomatologia adăugată a acestei manifestări poate include amețeală, vertij, greață, vărsături, foto- și fonofobie. 
Diagnosticarea și determinarea acesteia sunt relativ ușoare, manifestările neurologice fiind însoțite de cele vasculare, având adesea 
consecințe cum ar fi hemoragiile intracraniene (de exemplu, ruptura unui anevrism ce determină hemoragia subarahnoidiană). O altă 
cauză de declanșare a acestui tip de cefalee poate fi scurgerea spontană a lichidului cefalo-rahidian, fiind cea mai comună manifestare a 
vasculitei sistemului nervos central.16

 Nu putem exclude niciodată tulburările vasculare craniene ca patologie asociată a cefaleei de orice tip, însă aceasta asociază arterita 
cu celule uriașe, una dintre cele mai comune tipuri de vasculită, fiind asociată adesea cu polimialgia reumatică, manifestându-se 
adesea simutan. Simptomatologia include tulburări de masticație, febră, polimialgie reumatică, scăderea apetitului alimentar și 
scăderea bruscă în greutate. Aceasta se manifestă ca o cefalee bilaterală, localizată în regiunea temporală, constatându-se de asemenea 
înroșirea pielii pe traseul arterelor temporale, dar și prezența de noduli roșii.18 
 Ultimul tip de cefalee secundară, dar nu cel din urmă, este cefaleea dezvoltată în urma consumului unei substanțe interzise 
(droguri), alcool sau oprirea bruscă a acestuia (sevraj). Aceasta apare la scurt timp după sevrarea bruscă sau în urma unui consum de 
substanță interzisă. De asemenea, poate apărea și în urma abuzului medicamentos împotriva durerilor de cap (cel mai frecvent fiind 
abuzul de paracetamol, acid salicilic, nurofen) sau al altor medicamente antiinflamatoare non-steroidiene.4

Neuroimagistica
Dacă ne referim la neuroimagistică, aceasta este necesară în contextul tipurilor de cefalee primară și secundară. Cohorta de investigații 
constă în examen oftalmologic (fund de ochi și câmp vizual), examen ORL (atenție la patologia urechii), EEG (electroencefalografie), 
AngioCT cerebral și AngioMRI cerebral. Pe baza acestora se descoperă, în majoritatea timpului, cauza principală a cefaleei, iar edemul 
cerebral este, de obicei, cauza principală, explicând tocmai intensitatea și fluctuația cefaleei.23

Concluzii
Cefaleea reprezintă un simptom major ce apare în multiple afecțiuni atât cranio-cerebrale cât și organice de diferite tipuri. Aceasta 
este extrem de frecventă și reprezintă un semnal de alarmă, de suferință, a sistemului nervos central, care necesită imediat o 
investigație atentă din punct de vedere neuroimagistic. În spatele unei simple cefalei se află, de foarte multe ori, dezvoltarea 
progresivă a unui proces expansiv intracranian (de ex., meningiom): cefaleea de tip migrenos poate fi un semn de debut al unei 
malformații arterio-venoase cerebrale. Cefaleea de tip Thunderclap (cefalee fulgerătoare, denumită cefalee fulgerătoare, este în 
majoritatea cazurilor un semn de alarmă într-un anevrism intracranian. 
 Multiplele investigații moderne de neuroimagistică menționate anterior pot depista exact cauza cefaleei chiar de la debutul 
acesteia, metodele terapeutice fiind personalizate de la caz la caz. 

Bibliografie
1. Stewart WF, Shechter A, Rasmussen BK. Migraine prevalence. A review of population-based studies. Neurology 1994;44(6):17-23.
2. Leonardi M, Steiner TJ, Scher AT, Lipton RB. The global burden of migraine: measuring disability in headache disorders with  
WHO's Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). J Headache Pain 2005;6(6):429-440.
3. Ferrari MD, Klever RR, Terwindt GM, Ayata C, van den Maagdenberg AM. Migraine pathophysiology: lessons from mouse models and  
human genetics. Lancet Neurol 2015;14(1):65-80.
4. Ettlin DA. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia 2013;33(9):629-808.
5. Kelman L. The premonitory symptoms (prodrome): a tertiary care study of 893 migraineurs. Headache 2004;44(9):865-872.
6. Hansen JM, Lipton RB, Dodick DW, et al. Migraine headache is present in the aura phase: a prospective study. Neurology 2012;79(20):2044-2049.
7. Burstein R, Noseda R, Borsook D. Migraine: multiple processes, complex pathophysiology. J Neurosci 2015;35(17):6619-6629.
8. Silberstein SD. Migraine symptoms: results of a survey of self-reported migraineurs. Headache 1995;35(7):387-396.
9. Lipton RB, Stewart WF, Diamond S, Diamond ML, Reed M. Prevalence and burden of migraine in the United States: data from the  
American Migraine Study II. Headache 2001;41(7):646-657.
10. Jensen R, Stovner LJ. Epidemiology and comorbidity of headache. Lancet Neurol. 2008;7(4):354-361.
11. Ljubisavljevic S, Trajkovic JT. Cluster headache: pathophysiology, diagnosis and treatment. J Neurol 2019;266(5):1059-1066.
12. Russell MB. Epidemiology and genetics of cluster headache. Lancet Neurol 2004;3(5):279-283.
13. Sjaastad O, Shen JM, Stovner LJ, Elsås T. Cluster headache in identical twins. Headache 1993;33(4):214-217.
14. Lucas S, Hoffman JM, Bell KR, Dikmen S. A prospective study of prevalence and characterization of headache following mild traumatic  
brain injury. Cephalalgia 2014;34(2):93-102.
15. Nordhaug LH, Hagen K, Vik A, et al. Headache following head injury: a population-based longitudinal cohort study (HUNT).  
J Headache Pain 2018;19:8.
16. Famularo G, Minisola G, Gigli R. Thunderclap headache and spontaneous intracranial hypotension. Headache 2005;45(4):392-393.
17. Ducros A. Reversible cerebral vasoconstriction syndrome. Lancet Neurol 2012;11(10):906-917.
18. Nahas SJ. Headache and temporal arteritis: when to suspect and how to manage. Curr Pain Headache Rep 2012;16(4):371-378.
19. Bousser MG, Ferro JM. Cerebral venous thrombosis: an update. Lancet Neurol 2007;6(2):162-170.
20. Cumurciuc R, Crassard I, Sarov M, et al. Headache as the only neurological sign of cerebral venous thrombosis: a series of 17 cases.  
J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76(8):1084-1087.
21. Wasay M, Kojan S, Dai AI, et al. Headache in Cerebral Venous Thrombosis: incidence, pattern and location in 200 consecutive patients.  
J Headache Pain 2010;11(2):137-139. 
22. van den Bergh WM, van der Schaaf I, van Gijn J. The spectrum of presentations of venous infarction caused by deep cerebral  
vein thrombosis. Neurology 2005;65(2):192-196.
23.  Treatment Guideline Subcommittee of the Taiwan Headache Society. [Neuroimaging guidelines in nonacute headaches].  
Acta Neurol Taiwan 2010;19(2):137-144.



c
a
r
i
e
r
e

           – Edi’ia în limba român[ | Nr. 8, 2020 | VOLUM 27332

C
ovid-19 a avut 
un impact imens 
asupra muncii lui 
Kin Sheng Lim, 
care este șeful 

clinicii de glaucom de la Guy’s 
și St Thomas’ NHS Foundation 
Hospital Trust. 

"Mulți dintre pacienții noștri 
sunt vârstnici și realmente nu 
dorim să îi aducem în spital 
decât dacă nu avem de ales," 
afirmă Lim, "dar, în același 
timp, glaucomul este una dintre 
acele afecțiuni în care trebuie să 
examinezi fizic pacienții și să le 
măsori presiunea intraoculară – 
nu există alte căi mai simple." 

Lim spune că el și echipa 
sa au încercat să reducă la 
minimum atât timpul de contact 
cu pacienții în clinică cât și 
frecvența controalelor. "Mă 
îngrijorează că unii pacienți 
sunt prea speriați ca să vină 
la spital," spune el. "Leziunile 

din glaucom sunt ireversibile 
și se situează pe locul doi în 
clasamentul celor mai frecvente 
cauze de pierdere a vederii din 
Europa." 

În ciuda dificultăților actuale, 
Lim este dornic să-i încurajeze 
pe studenții la medicină să 
se gândească la o carieră în 
oftalmologie. "Încercați să aflați 
cât mai multe în domeniul 
oftalmologiei în timpul facultății 
– cu siguranță v-ar fi de folos cel 
puțin două săptămâni de stagiu 
într-o secție de oftalmologie," 
recomandă el. 

Parcursul personal al lui Lim 
spre oftalmologie a început în 
facultatea de medicină, deși 
nu a fost prima sa opțiune 
profesională. "Am vrut să fac 
chirurgie cardiotoracică," spune 
el. Însă un stagiu de trei luni de 
muncă în specialitate l-a făcut să 
se răzgândească. "Mi s-a părut 
foarte obositor," spune Lim. 

Munca alături de un 
oftalmolog în ultimul său an de 
clinică l-a decis să aleagă această 
specialitate. "El mi-a explicat 
că efectuarea unei operații de 
cataractă, deși durează numai 
20 de minute, poate transforma 
viața cuiva. Asta a fost. M-a 
cucerit complet," spune Lim. 
"În chirugia cardiotoracică, 
o intervenție durează patru 
sau cinci ore și bolnavii nu se 
vindecă întotdeauna – așa că am 
trecut la oftalmologie." 

De-a lungul carierei sale, 
Lim a avut două modele. 
Primul a fost Peng Tee Khaw, 
chirurg oftalmolog consultant 
la Moorfields Eye Hospital din 
Londra. "Oferea servicii clinice 
la cel mai înalt nivel și în același 
timp făcea cercetare de talie 
mondială – și asta mă străduiesc 
să fac și eu", afirmă Lim. 

Al doilea este Richard 
Brubaker de la Mayo Clinic 
din Rochester, Minnesota, care 
a murit în 2019. "Am lucrat 
un an sub îndrumarea sa, în 
2004, pe post de cercetător 
postdoctoral", își amintește Lim. 
"Era o figură extraordinară 
în lumea cercetării dinamicii 
umorii apoase în glaucom și 
m-a învățat totul despre acest 
subiect. M-a inspirat să-mi 
înființez propriul laborator de 
dinamică a umorii apoase la 
întoarcerea în Londra." 

Cercetarea personală a lui 
Lim este axată pe glaucom. 
"Când mi-am terminat perioada 
de specializare ca medic în 
spital am avut nevoie de un 

Kin�Sheng�Lim��
Consultantul oftalmolog  
vobește cu Helen Jones despre 
experiența sa cu covid-19 și  
despre ceea ce le datorează 
mentorilor săi

MODEL DE URMAT

NOMINALIZATĂ�DE�POUYA�ALAGHBAND�
"M-am mutat din Iran în Marea Britanie și am lucrat ca medic generalist. 
Aspiram, însă, la o carieră în oftalmologie, pe care mi-am început-o cu un 
contract de cercetător, iar domnul Lim mi-a oferit posibilitatea de a-mi 
urma visul. 
"Mi-l aduc aminte administrând de unul singur secția de glaucom de 
la St Thomas’ Hospital, unde a supravegheat și dezvoltat un serviciu 
aglomerat. 
"A participat la câteva studii clinice de oftalmologie de referință și a 
reușit să recruteze cel mai mare număr de cazuri în multe dintre ele. De 
asemenea, a înființat o secție de studii clinice de oftalmologie și este 
șeful cercetării și dezvoltării în oftalmologie de la Guy’s și St Thomas’ și 
profesor asociat de oftalmologie. 
"Îi sunt îndatorat pentru cariera mea – pentru mine este un erou." 

PouyaAlaghband este oftalmolog consultant la  
York Teaching Hospital NHS Foundation Trust

Operația de 
cataractă 
durează numai 
20 de minute, 
dar poate 
transforma  
viața cuiva
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proiect pentru a putea obține o 
diplomă  postuniversitară," explică 
el. "Singurul proiect disponibil în 
acel moment era în glaucom, așa că 
am lucrat la această cercetare doi ani 
și jumătate. Când am terminat, am 
devenit expert într-un domeniu mic al 

glaucomului – ceea ce m-a stimulat să 
învăț despre altele." 

Lim combină acum activitatea 
clinică și funcția de șef al secției de 
cercetare în cadrul departamentului 
de oftalmologie. "Administrez un 
serviciu clinic mare și o secție de 

cercetare cu câte 15–20 de angajați 
fiecare," spune el. "Îmi împart timpul 
în mod egal între ele."

ROLE MODEL 
Kin Sheng Lim    
A se cita: BMJ 2020;370:m2838

"A
m făcut parte din ge-
nerația copiilor care 
au crescut cu filme-
le lui Bruce Lee," spu-
ne Carmine Pariante, 

consultant în psihiatrie perinatală la 
South London and Maudsley NHS 
Foundation Trust. "Actorul a avut o 
contribuție esențială în răspândirea cul-
turii kung fu în lume." 

Pariante a început să ia primele lec-
ții de kung fu cu 15 ani în urmă. "M-au 
impresionat de la început. Am apreciat 
activitatea fizică, timpul petrecut cu cei-

lalți elevi și filozofia pe care se bazea-
ză," spune el. 

În primii 10 ani, Pariante obișnuia să 
meargă la curs o dată pe săptămână, 
dar acum se duce trei ori pe săptămâ-
nă. "Pe măsură ce m-am antrenat mai 
mult, a devenit o parte esențială a vieții 
mele," spune el. 

"Mă ajută să-mi păstrez sănătatea 
mintală și fizică. Dacă nu pot ajunge 
la antrenament – pentru că plec în va-

canță sau în interes de serviciu – încep 
să am dureri de spate, devin mai ner-
vos și mintea începe să mi se încețoșe-
ze. Kung fu îmi mărește agerimea cor-
pului și a minții." 

Kung fu are și o componentă socială 
puternică, spune Pariante. "În mod tra-
dițional este predat într-un club, cu un 
instructor șef care îi îndrumă pe ceilalți 
instructori și pe elevi – este ca o struc-
tură de familie." 

"Mai mult decât atât, construiești o 
relație cu ceilalți elevi. Nu suntem o 
echipă, ca în fotbal, dar colegii te ajută 

DE CE... practic kung fu  
Carmine Pariante, profesor de psihiatrie biologică, îi explică lui Helen Jones cum îl ajută artele 
marțiale să-și mențină sănătatea fizică și mintală și ce l-au învățat despre fragilitatea vieții

CARIERE

Kung fu clasic implică reabilitare și 
vindecare în egală măsură cu lupta
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să te antrenezi și te stimulează să pro-
gresezi. De-a lungul anilor i-am vă-
zut maturizându-se, căsătorindu-se și a-
vând copii", adaugă el.

Sunt multe stiluri diferite de kung 
fu, iar Pariante practică Fujian White 

Crane Kung Fu, care se bazează pe ti-
pul de mișcare al cocorului alb, impli-
când echilibru și eleganță.

 "Legenda spune că acest stil a fost 
creat de o femeie. Este vorba mai mult 
de agilitate și viteză decât de forță", 
spune el. 

Clubul la care este înscris Pariante 
nu folosește un sistem de clasament 
sau centuri, ca alte arte marțiale. "Nu 
se acordă medalii pentru că în kung fu 
nu există o cultură a competiției," spu-
ne el. 

"Se axează mult mai mult pe o dez-
voltare personală continuă. Înveți și 
devii mai bun în fiecare zi și pe parcur-
sul întregii vieți. În concluzie, este vor-
ba, de fapt, de filozofia pe care se ba-
zează și de călătoria personală a fie-
căruia, scopul nefiind compararea cu 
ceilalți elevi." 

Pariante știe că unele persoane aso-
ciază artele marțiale cu violența. 
"Câteodată, când află că practic kung 

fu, oamenii îmi spun: ‘În cazul ăsta, tre-
buie să am grijă să nu te enervez’".

Kung fu clasic implică reabilitare și 
vindecare în egală măsură cu lupta, ex-
plică el.

 În mod tradițional, maeștrii chinezi 
de kung fu erau în același timp și ex-
perți în discipline ca medicina baza-
tă pe plante și punerea la loc a oaselor, 
spune el. 

"Am aptitudini de luptă. Elementul 
marțial este important. Mă bazez pe 
el," spune el. "Știu că anumite mișcări 
pot fi letale, dar asta îmi amintește cât 
de fragili suntem și mă face să respect 
viața mult mai mult."

Helen Jones, Londra

CAREERS
WHY I . . .practise kung fu  
A se cita: BMJ 2020;370:m2589

Traducere: Dr. Roxana }ucra

CUM�SĂ�ÎNCEPEŢI
• Gândiți-vă la propriile motivații și 

așteptări – există diferite stiluri de 
kung fu și trebuie să îl găsiți pe cel 
care vi se potrivește 

• Deși YouTube este plin de tutoriale 
online, cel mai bine este să participați 
la un curs în persoană (sunt 
disponibile cursuri online în direct 
în această periodă în care covid-19 
este încă prezent). Kung fu are o 
componentă socială importantă și 
presupune a învăța de la instructori și 
de la colegi 

• Majoritatea cluburilor sau școlilor 
sunt încântate să ofere o ședință de 
încercare elevilor potențiali

• Aveți răbdare – învățatul ia timp! 
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Din: Din: Elisabeth Mahase. Ultimele cercetări arată 
că hdrocortizonul poate fi folosit ca alternativă la 
dexametazonă în infecția cu covid.  
The BMJRo 2020;8:295.

1. Alegeți afirmațiile exacte referitoare la utilizarea 
corticosteroizilor în infecția cu covid-19:
A. Dexametazona a redus cu o treime cuantumul deceselor 
pacienților ventilați
B. Hidrocortizonul a redus cu o cincime cuantumul pacienților care 
necesitau oxigenoterapie
C. Efectul hidrocortizonului este concordant cu cel al 
dexametazonei la pacienții infectați cu covid
D. Administrarea corticosteroizilor este recomandată tuturor 
pacienților covid pozitivi, indiferent de forma de severitate a bolii
E. Administrarea corticosteroizilor este recomandată doar 
pacienților infectați cu covid în stare critică și celor cu forme grave 
de boală

Din: Emily Fraser. Complicațiile respiratorii  pe 
termen lung ale covid-19. The BMJRo 2020;8:297-298.

2. Printre posibilele probleme respiratorii ce pot apărea la 
pacienții convalescenți după infecția cu covid-19 se numără:
A. Tusea cronică
B. Fibroza pulmonară
C. Bronșiectazia
D. Boala vasculară pulmonară 
E. Abcesul pulmonar

Din: Joseph Firth și colab. Mâncarea și dispoziția:  
cum afectează dieta și nutriția bunăstarea mintală? 
The BMJRo 2020;8:311-314.

3. Care dintre următoarele tulburări psihice pot fi asociate 
cu alimentația nesănătoasă și cu alterarea microbiomului 
intestinal?:
A. Schizofrenia
B. Depresia
C. Bulimia
D. Demența 
E. Anxietatea

Din: Joanne Cleverley, James Piper, Melvyn M Jones. 
Rolul radiografiei în confirmarea pneumoniei 
covid-19. The BMJRo 2020;8:319-324.

4. Anomalia inițală ce sugerează pneumonia cu covid-19 pe 
radiografia toracică este:
A. Opacitate cu aspect de sticlă pisată localizată la nivelul lobilor 
superiori
B. Opacitate cu aspect de sticlă pisată localizată la nivelul lobilor 
inferiori
C. Pierderea completă a desenului vascular
D. Pierderea aspectului pulmonar negru normal
E. Opacități multiple, cu contur policiclic, diseminate pe ambii 
câmpi pulmonari

5. Majoritatea  modificărilor radiologice din pneumonia cu 
covid-19 sunt:
A. Unilaterale
B. Bilaterale

C. Localizate periferic
D. Situate mai frecvent în zona inferioară pulmonară
E. Situate mai des în zona superioară pulmonară

6. Dintre modificările radiologice mai rar descrise în 
pneumonia cu covid-19 fac parte:
A. Nodulii pulmonari
B. Colecțiile pleurale
C. Bronșiectaziiile
D. Pneumotoraxul
E. Limfoganglionii mediastinali

7. Modificări radiologice similare celor din pneumonia cu 
covid-19 pot fi întâlnite în:
A. Edemul pulmonar
B. Pneumoniile atipice
C. Astmul bronșic
D. Bronșita acută
E. Vasculita Wegener

8. Conform ghidului BSTI, sunt adevărate următoarele  
afirmații despre explorarea imagistică prin tomografie 
computerizată a pacienților infectați cu covid-19:
A. Tomografia computerizată se indică tuturor pacienților covid-19, 
indiferent de forma de severitate a bolii
B. Tomografia computerizată se indică pacienților dispneici, cu 
saturație a oxigenului sub 94%, cu modificări incerte pe radiografia 
toracică
C. Imagistica prin tomografie computerizată nu are rol în 
diagnosticul infecției cu covid-19, cu excepția pacienților care au 
forme severe de boală sau atunci când nu este disponibil PCR
D. Ar putea avea un rol diagnostic în stadiul inițial al infecției cu 
covid-19
E. Tomografia computerizată nu este indicată pacienților infectați 
cu covid-19

Din: Abigail Walker, Gillian Pottinger, Andrew Scott, 
Claire Hopkins. Anosmia și pierderea mirosului  
în timpul pandemiei de covid-19.  
The BMJRo 2020;8:328-331.

9. Alegeți afirmațiile exacte cu privire la anosmia asociată 
infecției cu covid-19:
A. Studiile efectuate raportează o prevalență de 55% a anosmiei la 
pacienții cu covid-19
B. Pierderea mirosului este severă și se instalează brusc
C. Instalarea anosmiei este progresivă și persistentă
D. La majoritatea pacienților cu covid-19, anosmia se asociază cu 
alte simptome
E. Un procent de 16% dintre pacienții infectați cu covid-19 prezintă 
doar anosmie

10. Reprezintă alte cauze frecvente de anosmie, în afara 
infecției cu covid-19:
A. Rinita alergică
B. Utilizarea substanțelor ilegale, inclusiv heroina
C. Deviația de sept
D. Fractura piramidei nazale
E. Boala Parkinson
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