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Mă tot gândeam pe la începutul pandemiei la povestea 
“Hainele cele noi ale împăratului”, publicată de Hans 
Christian Andersen încă din 1837, de pe când nu 
se născuse nici mama corectitudinii politice. 

Pentru cine nu a citit-o, în poveste este vorba de un împărat 
preocupat de fashion, care dorea să aibă cele mai luxoase 
și nemaipomenite haine. Nu se preocupa de oștire, nu se 
ducea la teatru, dar avea haine pentru fiecare oră a zilei. 

Știind de slăbiciunea împăratului, doi “pehlivani” au venit 
și au anunţat că pot ţese o stofă minunată, nemaivăzută, 
care avea proprietatea că cei care nu erau potriviţi pentru 
slujba lor nu o puteau vedea. Șmecherii au pregătit 
războaiele de ţesut, cereau mereu aur și mătase ca materii 
prime, pe care le băgau în buzunar, și ţeseau într-adevăr 
ceva ne(mai)văzut. Oamenii de încredere ai împăratului nu 
cutezau să-i spună că nu văd nimic, de frică să nu fie daţi 
afară ca proști și nepotriviţi cu jobul. Și tot așa, până când 
împăratul a ieșit la paradă cu ne(mai)văzutul costum. Toţi se 
minunau, până când un copil a strigat: Împăratul e dezbrăcat! 
Oamenii au recunoscut vocea nevinovâţiei și au repetat-o și ei. 

Împăratul, deși le-a dat dreptate în sinea lui, a continuat 
să meargă ţanţoș pentru că nu mai putea da înapoi. 
“Şi curtenii au mers înainte şi au dus trena pe care 
n-o vedea nimeni fiindcă nu era nici o trenă.”

De unde se vede că totuși corectitudinea politică a existat 
și există din timpuri imemoriale, deși purta cu totul 
și cu totul alte nume, astăzi pe deplin uitate.  

Delia Budurcă
redactor-șef
delia.budurca@tarus.eu

Politically (mai mult in)correct
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Accidentul vascular cerebral (AVC) 

Accidentul vascular cerebral (AVC) este e doua cauză 
de mortalitate în România, iar țara noastră ocupă 
locul trei în topul mondial după numărul de cazuri. 
Specialiștii din cadrul unui webinar Neuroaxis Talks 
referitor la AVC spun că 80-90% dintre cazurile 
de AVC ar putea fi evitate prin prevenție. 
“Pe neurolog îl alertează în primul rând bruschețea 
cu care apar simptomele neurologice. Mai sunt și alte 
semne specifice pe care le caută un medic neurolog 
și care țin, în principal, de localizarea unei anumite 
zone din creier care a fost afectată – o zonă de focar. 
Pentru restul oamenilor, cea mai eficientă metodă de 
recunoaștere a unui AVC este scala FAST – F vine de la 
față, de la pareză facială, A de la arm (en. braț), slăbiciune 

a mâinii, S de la speech (en. vorbit), afectarea vorbirii și 
T de la timp, un element esențial în tratarea AVC-ului. 
O altă scală este BE FAST, care completează FAST cu B 
de la balance (en. echilibru), tulburări de echilibru și E 
de la eye (en. ochi), tulburări de vedere. Toate aceste 
simptome trebuie să aibă un debut acut și cel mai 
important este să nu lăsați acest moment să treacă de 
la sine, ci să mergeți imediat la camera de gardă”, a 
explicat dr. Dan Buzoianu, medic neurolog Neuroaxis. 
Imediat ce este identificat accidentul vascular cerebral 
și pacientul ajunge în urgență, urmează diagnosticarea, 
care se face de către neurolog urmând o serie de 
pași – examinarea pacientului, imagistica de urgență 
(Computer Tomograf) pentru a face diferența între 

Rețea de monitorizare a calităţii aerului în România
Măsurile dictate de autorităţi în pandemie au avut ca 
rezultat o îmbunătăţire a calităţii aerului, conform 
rezultatelor înregistrate de reţeaua de monitorizare 
a calităţii aerului deţinută în România de Philips 
și compania poloneză Airly. 
În București, între 2019 și prima jumătate a anului 
2020, numărul de zile cu un nivel de particule în 
suspensie PM2.5 peste normele acceptate de OMS 
a fost de 98, comparativ cu 130 de zile între 2018 
și  2019 – ceea ce reprezintă o scădere de 25%. 
În perioada stării de urgenţă, de la începutul pan-
demiei, în martie și până în iunie 2020, nivelul 
de poluare a fost semnificativ redus în zonele cu 
trafic ridicat. (vezi graficele)
În perioada ianuarie – octombrie 2020, top 3 sen-
zori care au înregistrat cele mai mari depășiri ale 
valorilor PM 10 și PM 2.5 au fost situaţi în București 
(Șos. Giurgiului 226A), Brașov (Bd. 15 Noiembrie) 
și București (Șos. București Târgoviște 22). Cele 
mai poluate regiuni din ţară, cu valori medii PM 
10 depășite în perioada ianuarie – aprilie 2020, 
au fost Argeș, București, Călărași, Teleorman și 
Vaslui. 
Prin această reţea, românii au acces în timp real și 
gratuit la date privind calitatea aerului, prin măsu-
rarea nivelului emisiilor de particule în suspensie, 
PM 10, PM 2.5 și PM 1, din zona în care senzorii 
sunt instalaţi – fie pe site-ul https://airly.eu/map/
en/, fie prin aplicaţia Airly pentru smartphone. 
Philips și Airly deţin în România o reţea de moni-
torizare a poluării aerului formată din 115 senzori 
amplasaţi în 18 orașe. În perioada ianuarie – martie 
2020, reţeaua a fost extinsă cu 78 de senzori. A 
doua etapă a campaniei “România respiră – îm-
preună ne implicăm pentru un aer mai curat în 
România!” se desfășoară între 9 noiembrie – 31 

decembrie 2020, pe www.romaniarespira.ro, cu 
scopul de a extinde reţeaua în cât mai multe orașe. 
“Experienţa din alte ţări ne-a confirmat necesitatea 
construirii unor reţele locale de senzori de monitorizare 
a aerului în timp real, pentru ca oamenii să devină 
din ce în ce mai conștienţi de importanţa calităţii 
aerului pe care îl respiră. În România, cu ajutorul 
Philips și al unei comunităţi preocupate de calitatea 
aerului, ne apropiem de îndeplinirea obiectivului de 
a construi o reţea naţională de senzori Airly. Impactul 
negativ pe care aerul poluat îl are asupra sănătăţii și 
bunăstării oamenilor a fost deja confirmat în mai multe 
publicaţii știinţifice și discutat pe larg în ultimii ani”, 
spune Wiktor Warchałowski, CEO și cofondator Airly. 

Aerul din casă, de 5 ori mai 
poluat decât cel de afară 
Aerul din casă poate avea cu până la 5 ori mai mulţi 
alergeni și particule poluante decât aerul din ex-
terior, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. 
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80%



- România deține locul 3 la nivel mondial

AVC Ischemic și Hemoragic și începerea tratamentului. 
Acesta poate fi  farmacologic, cu medicamente care 
încearcă să spargă cheagul de sânge (în cazul AVC-ului 
Ischemic) sau mecanic, printr-o intervenție cu catetere 
direct pe vasul afectat, în încercarea de a aspira cheagul 
din creier și de a restabili fl uxul de sânge cerebral 
și de a recupera cât mai mult din funcția pierdută. 
Foarte important este să știm că oricare dintre aceste 
două intervenții se poate face numai în primele 4-5 
ore de la producerea accidentului vascular cerebral. 
“Înainte de tratament, trebuie să știm însă că aproape 
90% dintre AVC-uri pot fi  evitate doar făcând prevenție, 
conform studiilor. Asta înseamnă evitarea factorilor 
de risc. Discutăm de obezitate, colesterol ridicat, 

tensiune arterială mare, fumat, consum de alcool, 
sedentarism, diabet netratat. Ceea ce ne protejează 
inima ne protejează și creierul în egală măsură. 
Oamenii vor o pastilă ca să nu mai facă accident 
vascular cerebral, când de fapt totul e ca un bulgăre 
de zăpadă care se mărește în timp prin factorii de 
risc netratați. Ajungem la vase de sânge care își pierd 
elasticitatea, la o inimă expusă unei presiuni foarte 
mari și la tot felul de alte modifi cări care facilitează 
formarea unui cheag de sânge”, a completat dr. 
Mihai Radu Ionescu, medic neurolog Neuroaxis.
Neuroaxis Talks includ o serie de webinarii gratuite, 
pe teme medicale, pentru publicul larg, organizate 
de clinica cu același nume. (Raluca Băjenaru)

NEWS
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“Am început acest demers alături de Airly la final 
de 2018, ne-am implicat continuu pentru ca oa-
menii să înţeleagă cât mai bine ce se află în aerul 
pe care îl respiră, cum se pot proteja în interior, 
care este legătura și care sunt diferenţele între 
poluanţii de exterior și cei de interior, respectiv 
cum pot fi siguri că respiră un aer sănătos acasă. 
Rezultatele nu au întârziat să apară. Am observat 
un trend pozitiv al pieţei purificatoarelor de aer 
în ultimii ani, anul acesta fiind anul cu cea mai 
puternică creștere, oamenii fiind din ce în ce mai 
preocupaţi de calitatea aerului pe care îl respiră 
și de starea lor generală de sănătate, în acest an 
în care ne-am petrecut mult mai mult timp aca-
să”, afirmă Bianca Severin, Business Marketing 
Manager Home Care Philips România. 
Cei ce donează sau achiziţionează un senzor vor 
primi un discount pentru achiziţia unui purifi-
cator din gama Philips, care captează și elimină 
99,97% dintre alergenii și particulele poluante din 

casă, inclusiv virusurile de până la 0,003 microni. 
Aceștia vor putea vota amplasamentul senzorilor 
achiziţionaţi prin donaţii – costul unui senzor e de 
353 euro. Philips România va dona 25 de senzori 
al căror amplasament va fi decis prin vot public. 
Cu sediul în Olanda, Royal Philips este lider în ima-
gistică medicală, terapii ghidate imagistic, sisteme de 
monitorizare a pacienţilor și informatică medicală, 
precum și în domeniul sănătăţii consumatorilor și 
cel al îngrijirii la domiciliu. Portofoliul Philips de 
tehnologii în domeniul sănătăţii a generat în 2018 
vânzări de 18,1 miliarde de euro; compania are 
77.000 de angajaţi în peste 100 de ţări. 
Airly este o companie de tehnologie în monitoriza-
rea calităţii aerului, cu sediul central în Cracovia, 
Polonia, care construiește din 2016 cea mai mare 
reţea globală de senzori pentru calitatea aerului, 
care include tehnologii avansate de procesare a 
datelor și un algoritm bazat pe AI pentru prognoza 
calităţii aerului, cu măsurători în timp real. (D.B.)
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MedLife: unele teste rapide dau 40% 
rezultate fals negative SARS-CoV-2
Unele teste rapide pentru diagnosticul infecţiei cu 
SARS-CoV-2 au o sensibilitate de doar 60% și pot da 
erori mai ales la asimptomatici, potrivit unui studiu 
observaţional realizat de MedLife, care a comparat 
un astfel de test cu testările RT-PCR. 
Echipa care a realizat studiul subliniază că o sensi-
bilitate de 60% înseamnă eșecul identificării a 40 
de purtători de SARS CoV-2 din 100 de persoane, 
aceștia continuând să răspândească virusul. 
“Din media ciclurilor de amplificare rezultă că testul 
rapid identifică doar încărcături virale mari (în jurul 
ciclului 22), nedepistând acele încărcături virale 
mici ce pot fi găsite atât la începutul contaminării 
cât și la sfârșit, dar fără a putea face distincţia între 
cele două situaţii și fără a exista un prag al ciclurilor 
de amplificare dincolo de care nu mai există con-
tagiozitate”, a explicat dr. Roxana Vasilescu, medic 
primar medicină de laborator, Șef Laborator MedLife 
Central, coordonator studiu. 
Pentru identificarea purtătorilor de SARS-CoV-2, 
simptomatici, dar mai ales asimptomatici, testele 
utilizate trebuie să îndeplinească următoarele ca-
racteristici: să fie cât mai sensibile (pentru a putea 
identifica concentraţii cât mai mici de virus, mai ales 
că, până acum, nu se cunoaște doza infectantă), cât 
mai precise (să identifice corect prezenţa SARS-CoV-2, 
ţinând cont că alţi virusi ai familiei Coronaviridelor 
sunt deja prezenţi cu răspândire globală; vorbim de 
tulpinile responsabile de “guturai”), care trebuie să 
fie suficient de rapide și pretabile la volume mari de 
testări și, nu în ultimă instanţă, să fie cost eficiente. 
În plus faţă de aceste caracteristici, aceste metode 
trebuie armonizate la nivel global, astfel încât po-
liticile de sănătate și urmărirea epidemiologică să 
fie unitare. 

“Până în prezent metoda RT-PCR este gold standard 
de identificare a ARN viral, fiind o metodă cu sensi-
bilitate si specificitate convenabile pentru a realiza 
prioritatea actualei pandemii. Chiar dacă nu este o 
metodă nici rapidă, nici ieftină și realizarea volumelor 
necesare se face cu implicarea serioasă a resurse-
lor umane, continuă să fie etalonul și instrumentul 
utilizat global pentru identificarea purtătorilor de 
virus. În paralel, foarte mulţi producători de teste 
de laborator încearcă să pună la punct alternati-
va ieftină și rapidă a gold standardului, respectiv 
depistarea de antigen viral. În prezent, sunt puse 
pe piaţă foarte multe astfel de teste cu performanţe 
din ce în ce mai bune. Din păcate, însă, până în 
prezent nu s-a identificat un astfel de test care să 
înlocuiască RT-PCR astfel încât să fie introdus în 
politicile și metodologiile de supraveghere și control 
ale infecţiei cu noul coronavirus nicăieri în lume”, 
a precizat dr. Roxana Vasilescu. 
În prezent, conform Ordinului privind modificarea 
și completarea Ordinului ministrului Sănătăţii nr 
1512/2020 din 28.10.2020, “Pentru triajul simpto-
maticilor în UPU/CPU, având în vedere necesitatea 
de a descongestiona cât mai rapid, dar și în siguranţă, 
aceste zone, s-a creat cadrul legal pentru utiliza-
rea testelor de detecţie a antigenelor SARS-CoV-2. 
Concomitent cu testul rapid se va face și recoltare 
pentru RT-PCR. Pacienţii cu rezultat pozitiv la testul 
rapid vor fi izolaţi imediat în zonele Covid; pacienţii 
cu rezultat negativ la testul rapid vor fi menţinuţi în 
zona tampon dacă prezintă simptome care necesită 
spitalizare; dacă nu necesită spitalizare, vor fi lăsaţi 
la domiciliu până la primirea rezultatului RT-PCR. 
Pentru asimptomatici nu se recomandă la acest moment 
utilizarea testelor rapide. (Raluca Băjenaru) 

Pandemia a redus afacerile Medicover cu 25%

Pandemia a redus afacerile Medicover cu 20-25% față de 
nivelul prognozat, a precizat Radu Gorduza, director general 
Medicover România. Dacă trimestrul I a fost puțin afectat, 
pentru că pandemia s-a declanșat la noi în a doua parte a 
lunii martie, trimestrul al II-lea a fost “o catastrofă”, iar în 
trimestrul al III-lea a început să se simtă o revenire. “Oricât 
de mult ne-am reveni în T4, aceasta nu va putea compensa; 
estimăm la nivel de an 20-25% sub nivelul prognozat”, 
a detaliat directorul furnizorului de servicii medicale. 
Pentru a contrabalansa atât reticența pacienților atât de 
a veni în clinici, cât și pe cea față de consultațiile online, 
compania va lansa din decembrie serviciul Medicover 
eXclusiv, prin care medicii vor veni acasă la pacienți 

pentru consultații, analize sau tratamente. Pentru acest 
serviciu au fost alocați 100 de medici, care vor oferi 
consultații de medicină generală, medicină internă, 
pediatrie, kinetoterapie, ecografie și analize medicale. 
Medicover România aniversează 25 de ani de activitate. Țara 
noastră a fost printre primele pe harta grupului, fondat tot 
în urmă cu 25 de ani de suedezii Bengt Beckmann și Jonas 
af Jochnick. Medicover este astăzi cel mai mare furnizor de 
servicii medicale private din Europa Centrală și de Est. 
În România, compania are o rețea de trei spitale, 26 de 
clinici, din care 4 cu spitalizare de zi, 25 clinici on-site, o 
unitate mobilă și 109 clinici partenere. Numărul total de 
medici din rețea este de 1.165. (Delia Budurcă) 
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LAWG susține crearea unui fond de inovație pentru medicamente

Asociația Local American Working Group (LAWG) 
propune inițierea unui fond prin care pacienții români 
să beneficieze de acces rapid la terapii inovatoare. Acest 
proiect, parte a unei colaborări inițiate în ultimii trei ani 
de LAWG, vine ca urmare a lansării studiului dezvoltat de 
Office of Health Economics (OHE), care arată că în ultimii 
20 de ani România a înregistrat progrese insuficiente 
în domeniul politicilor de sănătate și că investițiile în 
domeniul sănătății și îmbunătățirea accesului pacienților 
români la medicamente inovatoare ar putea reduce 
mortalitatea, ar putea îmbunătăți calitatea vieții și 
conduce la economii de costuri pe termen mai lung. 
Fondul de Inovație pentru Medicamente reprezintă 
un buget dedicat rambursării timpurii și provizorii a 
unor medicamente inovatoare. Fondul nu reprezintă 
un sistem de rambursare alternativ sistemului actual, 
ci un sistem anticipat de compensare prin care 

medicamentele inovatoare pot fi puse la dispoziția 
pacienților până la finalizarea formalităților pentru 
includerea acestor medicamente în sistemul actual 
de rambursare. OHE recomandă ca Fondul să 
fie administrat de către CNAS, iar ANMDM să fie 
responsabilă pentru procesul de evaluare a 
eligibilității medicamentelor. După modelul altor 
țări precum Anglia, Franța, Italia, Republica Cehiă, în 
care există deja un astfel de fond, LAWG recomandă 
ca posibile surse de finanțare: fondurile publice, taxe 
colectate în numele sănătății de la populație (accize), 
contribuția deținătorului de autorizație de punere pe 
piață în baza contractului de acces la medicamente 
facilitate în timp util și provizoriu, posibilitatea 
redirecționării a 2% din impozitul pe venit, sponsorizări, 
restrângerea excepțiilor de la plata contribuțiilor 
pentru sănătate. (Raluca Băjenaru) 

Guvernul a aprobat lista bolilor care necesită 
carantină și a spitalelor care le pot trata
La solicitarea Ministerului Sănătăţii, Guvernul 
României a aprobat Hotărârea privind aprobarea 
Listei bolilor infectocontagioase (inclusiv SARS-
CoV-2) pentru care se instituie izolarea persoanelor 
la domiciliu, la locaţia declarată de acestea sau, 
după caz, în unităţi sanitare sau în locaţii alterna-
tive atașate, precum și a Listei unităţilor sanitare 
de bază în care se tratează persoanele bolnave. 
Lista cuprinde 24 de boli infectocontagioase și a 
fost propusă de Institutul Naţional de Sănătate 
Publică. Sunt acele tipuri de boli determinate de 
agenţi patogeni care determină un impact rapid și 
major asupra stării de sănătate a persoanei bolnave 
și pot determina rapid apariţia de focare de boli 
transmisibile sau declanșarea de epidemii extinse 
la nivel naţional sau internaţional. Aceste afecţiuni 
necesită identificare rapidă, declarare și instituire 
de măsuri imediate în scopul limitării extinderii 
bolii la nivelul populaţiei generale. 
Lista unităţilor sanitare de bază în care persoanele 
bolnave vor fi izolate în scopul evaluării clinico-bi-
ologice și acordării serviciilor medicale cuprinde în 
primul rând spitalele și secţiile de boli infecţioase 
de pe teritoriul ţării. 
În funcţie de capabilităţile acestor spitale, de fazele 
evolutive și de extinderea unei epidemii sau pan-
demii, sunt spitale de Fază I și de Fază II. Unităţile 
sanitare de bază vor interna pacienţii suspecţi sau 
confirmaţi pentru una din afecţiunile prevăzute 
în anexa 1 și vor asigura tratamentul formelor de 
boală medii, severe și critice. Spitalele de fază I sunt 

spitalele clinice de boli infecţioase. Când acestea 
sunt depășite din punctul de vedere al numărului de 
pacienţi internaţi, precum și în funcţie de specificul 
afecţiunii, pacienţi cu forme ușoare, medii, severe 
și critice se vor trata în unităţi sanitare care deţin 
compartiment/secţie ATI cu capacitate de ventilaţie 
mecanică și care se  bazează pe sistemul pavilionar 
disponibil în majoritatea spitalelor/ secţiilor judeţene 
de boli infecţioase sau spitalelor/secţiilor judeţene 
de pneumoftiziologie (Spitalele de Fază II). 
Reţeaua de spitale și unităţi sanitare ce asigură su-
portul pentru spitalele de Fază I și Fază II, numite și 
spitale suport, precum și nominalizarea acestora, 
se stabilește la nivel local, printr-un protocol de 
colaborare sub coordonarea Direcţiilor de sănătate 
publică judeţene și a Comitetelor judeţene pentru 
situaţii de urgenţă, și cuprinde următoarele tipuri 
de unităţi sanitare:
a) spitalele judeţene sau municipale de urgenţă, 
care pot asigura asistenţa medicală pentru celelalte 
urgenţe medico-chirurgicale;
b) spitalele municipale sau orășenești, preponde-
rent cele cu secţii de boli infecţioase sau pneumo-
logie, precum și spitalele din alte reţele decât ale 
Ministerului Sănătăţii (Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicaţiilor, Ministerul Apărării 
Naţionale, unităţi sanitare private).
În funcţie de evoluţia numărului de cazuri, în ca-
tegoria spitalelor de Fază I, Fază II sau suport pot 
fi incluse și alte spitale, prin Hotărâre de Guvern. 
(Raluca Băjenaru) 





U
Medicina în specialitatea de recuperare a progresat în ultimii ani în special în domeniul 
tehnologiilor asistive, domeniu în care și specialiștii români aduc contribuții. Despre aceste 
dezvoltări și cercetări, dar și despre specificul medicinei de recuperare, care presupune 
un consum susținut de resurse, pe termen lung, am discutat cu Prof. Dr. Gelu Onose, 
Șeful Disciplinei de Medicină Fizică și de Recuperare a UMF “Carol Davila” și al Clinicii de 
Recuperare neuromusculară a Spitalului Clinic de Urgență “Bagdasar-Arseni” din București. 

Unde se află pacientul care are nevoie de 
recuperare, între neurologie și medicina de 
recuperare?! Există o dispută legat de pacientul 
post avc, de exemplu? Cum vedeți lucrurile?!
N-aș spune că e o luptă contondentă, deoarece 
atât în neurologie cât și în medicina de recupe-
rare care se preocupă de recuperarea neurolo-
gică, există atât suficientă cunoaștere teoretică 
cât și experienţă clinică, astfel încât să se fi ajuns 
deja la o modalitate de colaborare și înţelegere a 
unor etape firești în dinamica abordării comple-
xe a unor astfel de pacienţi. Avem un protocol de 
peste 10 ani între Comisia de recuperare și cea 
de neurologie, conform căreia bolnavul în acut 
aparţine neurologiei. Dar și cazurile subacute, 
subcronice sau cronice – și aici îl citez pe distin-
sul neurolog Prof. Dafin Mureșanu cu termenul 
de “hipercronic”, adică pacienţi care nu se sta-
bilizează cu adevărat niciodată, și la un anumit 
timp de la un eveniment acut, ajunși la un nivel 
de stabilitate/ recuperare funcţională, pot face 
o criză comiţială, de exemplu, care sigur că e de 
domeniul neurologiei. 

Și la terapie intensivă, și la neurologie, și la 
ortopedie, pot fi normate cadre pentru kineto-
terapie, pentru a face elemente minime de mo-
bilizare a pacientului, până la limita de a nu-l 
decompensa... Mișcarea pasivă a membrelor 
inferioare stimulează circulaţia și troficitatea 
tisulară, menţine elasticitatea articulară și sunt 
studii recent confirmate care arată că senzaţia 
tactilă, atingerea și mai ales mișcarea, pasivă 
și cu atât mai mult activă, precum și stimularea 
electrică adecvată parametrial, stimulează arii-
le motorii corticale. 

Pe de altă parte, programele efective de ki-
netoterapie vizează post acutul, fie și timpuriu, 

adică la 10 - 14 zile de la evenimentul supraacut, 
când bolnavul este cât de cât stabilizat neuro-
logic. În principiu se presupune că elementele 
lezionale evoluează ca injurii primare și respec-
tiv secundare, în primele secunde/ minute, ore, 
mai ales după 72 de ore începând să apară feno-
mene reacţionale mixte, inclusiv benefice: un 
anumit tip de neuroprotecţie tardivă și mai ales 
neuroplasticitatea – evenimente secundare care 
evoluează în săptămâni, luni, eventual ani. 

Nu ar trebui să existe o dispută, fiecare dome-
niu își are nișa lui. 

În recuperare nișa este foarte extinsă și ca paletă, și 
ca timp. 
Noi acoperim o paletă foarte largă de afecţiuni. 
De aici și o anumită temere, din partea colegilor, 
de fragmentare a specialităţii, fragmentare cu 
care n-o să fiu niciodată de acord. Recuperarea 
este un domeniu extrem de vast, de la patologie 
neurologică la ortopedică, cardiologică, geriatri-
că, respiratorie, uneori afectări psihiatrice și, nu 
în ultimul rând, cu intervenţii predominant tera-
peutice pentru diferite dezechilibre endocrino-
metabolice. Paleta e foarte largă, însă presupune 
și principii de abordare specifică etapizată a paci-
entului, care sunt apanajul specialităţii noastre. 

Pot exista elemente de nișă sau care ţin de 
particularităţile patologiei asistate și care pot 
da o amprentă mai consistentă într-un anumit 
context/ nivel de profilare într-o unitate clinică. 
Eu, bunăoară, conduc această secţie clinică ce se 
numește “de Recuperare neuromusculară”, pen-
tru că accentul predominant este pus pe recupe-
rarea post neurochirurgicală și neurologică, dar 
în Spitalul “Bagdasar Arseni” – unitate multi-
specialitate de urgenţă – avem și pacienţi non 

leadership

Prof. Gelu Onose, Șeful Clinicii de Medicină Fizică şi Recuperare,  
Spitalul Clinic de Urgență “Bagdasar-Arseni”, Bucureşti:

12

Tehnologiile asistive, 
progresul recent în recuperare

www.MedicaAcademica.ro Noiembrie 2020

Delia BUDURCĂ
redactor-șef
delia.budurca@tarus.eu



neurologici, de exemplu cu patologie cardiovas-
culară, și chiar derulăm un proiect european 
împreună cu Clinica de cardiologie, noi contri-
buind la aspectele de recuperare în insufi cienţa 
cardiacă. 

Specialitatea noastră este vastă, complexă, 
transversală: nu se axează pe patologia unui anu-
mit organ sau sistem, ci pe identifi carea – prin 
evaluare standardizată, cuantifi cată pe bază de 
grile și scale de evaluare clinico-funcţională sau/
și parametri paraclinici – de obiective terapeuti-
co-recuperatorii la un caz clinic dat. De departe 
patologia cea mai gravă face obiectul neurorecu-
perării, pentru că nu avem încă nici o moleculă 
care să vindece sistemul nervos central. Asista-
rea unei astfel de patologii, cu risc vital și uriaș 
potenţial invalidant, reprezintă piatra de încer-
care, vârful de competenţă și profesionalism în 
specialitate, dar nu înseamnă că o desprindem 
de restul specialităţii de recuperare. 

Să ne referim și la numărul de pacienți, în creștere. 
Mă refer și la faptul că nu există spitale de termen 
lung. Prima urgență se mai acoperă.
E-adevărat, și mai e ceva. Urgenţa creează o pre-
siune psihologică și socială justifi cată, și s-au fă-
cut investiţii. Însă să nu intrăm într-o paradigmă 
în care, așa cum spunea un distins profesor de 
neurofi ziologie, ajungem să avem “veterani ai 
medicinei contemporane”. Medicina a progresat 
în urgenţă prin tehnologizare, miniaturizare, 
ghiduri, protocoale și proceduri foarte precise. 
Medicina a ajuns să salveze vieţi în condiţii cri-
tice, oameni care înainte nu supravieţuiau, dar 
nu a descoperit încă niciun medicament care să 
crească la loc o mână sau să vindece leziunile 
sistemului nervos central. Astfel, medicina se 

confruntă în subacut, subcronic, cronic, uneori 
pe viaţă, cu oameni care au permanentă nevo-
ie de îngrijire și recuperare, ceea ce înseamnă 
o imensă presiune umană și psihologică, dar și 
economică, pentru pacient, familie și societate. 

Adăugăm procesul de îmbătrânire demogra-
fi că, în ritm alert, deci o populaţie caracteriza-
tă inclusiv prin polipatologie. În Capitală avem 
6 mari spitale de urgenţă, dar un singur spital 
de cronici: “Sf. Luca”. Iar piramida de patologie 
este inversă, cel puţin din punct de vedere al 
frecvenţei. Pe de altă parte, sunt bolnavii hiper-
cronici, care după un traumatism cerebral, AVC 
sau infarct miocardic cu stop cardiorespirator 
neresuscitat în cca. 5 minute, rămân în stare ve-
getativă. Mai ales la oamenii mai tineri există în 
proporţie de aproximativ 20% (chiar optimist, 
după unele aprecieri, până la 50%) șansa să se 
trezească. Dar aceasta nu se întâmplă într-o lună 
sau două. La noi, durata de internare este de o 
lună. Înţeleg și constrângerile fi nanciare ale sis-
temului de asigurări de sănătate, dar nu există 
centre pentru termen lung. Am scris despre asta 
încă de acum 13 ani. Presupune fi nanţare, iar 
fi nanţarea la noi este ceva mai mult de jumă-
tate din media europeană. Franţa, Suedia dau 
câte 11-11,3% din PIB – PIB-ul lor! – și noi dăm 
5,2% din PIB-ul nostru. Înţeleg că subfi nanţarea 
cronică vine din istorie și observ că în ultimii ani 
– inclusiv în 2020, caracterizat de lupta împotri-
va pandemiei de COVID-19 – s-au făcut creșteri 
importante, ajungerea la nivelul mediei europe-
ne fi ind – ca de altfel pentru mulţi alţi parametri 
economico-sociali – o prioritate. 

Cum ați vedea la noi sistemul de recuperare? Câte 
spitale de cronici, cât ar trebui să fi e internarea?
Noi am propus să existe inter-secţii sau inter-
compartimente – în principal recuperare/ neu-
rologie/ terapie intensivă, ca și normare de per-
sonal – pentru că astfel de bolnavi oricând se pot 
agrava, și o intervenţie foarte rapidă la ATI face 
diferenţa între viaţă și moarte. Trebuie să fi e, 
deci, în imediata vecinătate a unor unităţi care 
pot asigura terapie intensivă. 

Până la construirea unor mari spitale 
fi nanţarea ar trebui folosită mai ales pe moder-
nizarea celor existente. 

Resursa umană este de foarte bună calitate, 
oricât se încearcă demonizarea. Pun o întrebare 
retorică: Dacă atât de rău stă medicina – pentru 
că doctorii sunt întotdeauna de vină – cum de 
sunt atât de buni în Occident?! 

Cred că România are un potenţial enorm în 
ceea ce privește sistemul sanitar, cu condiţia să 
susţinem raportarea la standardele europene, 
inclusiv cu fi nanţare corespunzătoare. Apariţia 
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unui număr consistent de unităţi sanitare cu 
performanţe de nivel european ar permite Ro-
mâniei să redevină o destinaţie importantă pe 
harta lumii în privinţa sano-turismului/ tu-
rismului medical (așa cum a fost, în domeniul 
turismului balneo-geriatric, în anii ’70), ge-
nerându-se și o importantă sursă de prestigiu 
internaţional, și de aport valutar. 

Care sunt progresele făcute în recuperare... Ce se 
poate face azi comparativ cu acum 20-30 de ani? 
Când se va descoperi molecula miraculoasă 
pentru vindecarea sistemului nervos central 
s-ar putea ca noi, cei din recuperare, să ajun-
gem șomeri. Din păcate, suntem foarte departe. 
Pe acest fond și pe cel al faptului că medicina 
regenerativă – terapia cu celule stem, ingine-
ria tisulară, inclusiv implicarea tehnologiei de 
imprimare 3 D în domeniu – nu a reușit să facă 
trecerea decisivă din laborator în clinică (din pă-
cate celula stem e un drum care nu a confirmat 
la nivelul sperat), recuperarea este o alternativă, 
producând ameliorare. 

Avem aici dezvoltarea tehnologiilor/ dis-
pozitivelor asistive avansate, care combină în 
principal elementele de electronică, mecanică 
și informatică – deci mecatronică – sub formă 
de dispozitive robotice. Din acest punct de ve-
dere am o activitate editorială importantă și 
vizibilitate internaţională. Aceste dezvoltări 
tehnologice au reprezentat progrese importante 
pentru autonomia și calitatea vieţii, pentru că 
un dispozitiv robotizat poate ajuta un individ să 
își depășească condiţia de dependenţă faţă de 
un fotoliu rulant. Suntem la început, sunt pro-
hibitive ca preţ și nu au suficiente elemente de 
securitate. Progresul în această direcţie înseam-
nă creșterea performanţei softului, creșterea 
capacităţii de senzoristică și interacţiunea om-
mașină și miniaturizarea. Aceste lucruri merg 
mai repede decât elementul biologic terapeutic. 
Sunt dispozitive care permit unei persoane cu o 
mână paralizată să o miște, folosind eventual, 
adiţional, culegeri de potenţiale motorii volun-
tare cerebrale. Aceste dispozitive pot crește ca-
litatea vieţii. 

Din punct de vedere al contribuţiilor strict pe 
aspectul recuperator, aici menţionăm – pentru 
că elementul esenţial în recuperare e reactivita-
tea biologică faţă de un input, cu limite și con-
strângeri funcţie de fondul lezional de la care 
se pleacă și de felul în care evoluează așa-zisele 
leziuni secundare (în care sunt amestecate ele-
mente bune, favorabile, de regenerare, cu altele 
de degradare tisulară) – și creșterea motivaţiei și 
a timpului petrecut în demers recuperator prin 
elemente de realitate augmentată: așa-zisele 

jocuri serioase pe calculator, și cu elemente de 
realitate virtuală. 

Aceste progrese determină o mai mare co-
operare a indivizilor în recuperare și mai ales, 
din experienţa bibliografică pe care o am, ajută 
foarte mult, prin componenta asistivă, în a com-
pensa funcţii încă nerecuperate și a grăbi reve-
nirea la o calitate a vieţii mai bună. 

Dați-ne niște elemente concrete – ce se poate face? 
Există interacţia, biofeedback-ul dintre ceea 
ce vezi – spre exemplu apariţia unui avatar – și 
manipularea de la nivel periferic, care îţi arată, 
în funcţie de acurateţea mișcării, atingerea unor 
obiective de pe ecran, fie unele obiecte pe care le 
muţi, fie manipularea la distanţă a unor proce-
se, succesiuni de mișcări, care înseamnă până la 
urmă îmbunătăţirea capacităţii cognitive până 
la teleprezenţă, imersivă, în spaţiul virtual. Pe 
de altă parte sunt dispozitivele ortetice de tip ro-
botizat ce permit indivizilor paralizaţi, în special 
la trenul inferior, să nu mai depindă de fotoliul 
rulant cel puţin pentru distanţe foarte scurte, 
deplasându-se cu ajutorul unui cadru tetrapo-
dal, fie în două cârje, mișcarea fiind realizată 
de mici motoare montate la membrele inferioa-
re, dar în condiţiile unor interacţii senzoristice 
cu mișcarea pasivă a individului și respectiv cu 
tegumentele acestuia, respectiv de echilibru, 
susţinere antigravitaţională și asistare protectivă 
pentru circulaţia de întoarcere încă de ameliorat. 

Nu există încă un costum robotic care să fie 
suficient și nici nu-i atât de miniaturizat încât să-l 
porţi subvestimentar. Sunt demersuri asistive 
avansate de a ridica oamenii din fotoliul rulant, 
pentru că – vă spun din experienţă – nicăieri în 
lume nu va fi suficientă adaptare a mediului am-
biental pentru fotoliul rulant. 

În domeniul realităţii virtuale sunt și elemen-
te care arată stimularea procesului de neuro-
plasticitate, în privinţa, de exemplu, a capacităţii 
de concentrare pentru realizarea unor “task ori-
ented movements”, mișcări funcţionale. Există 
studii care arată valoarea realităţii augmentate/ 
virtuale inclusiv ca și comutare a capacităţii de 
percepţie a durerii. 

Mulți pacienți, pe lângă limitele fizice, au dificultăți 
foarte mari de a și le accepta. Tind a se raporta 
mereu la persoana care au fost, creând iluzia 
recuperării totale, ceea ce îi ține uneori pe loc. Ajută 
să facă terapie sau nu? 
De la caz la caz. La momentul în care apare para-
lizia – dacă e de cauză cerebrală – tulburările de 
nivel cognitiv uneori protejează pacientul, pen-
tru că el nu-și realizează drama. După ce crește 
capacitatea cognitivă crește și depresia, pentru 
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că pacientul își contemplă tragedia. Aici inter-
vine empatia medicului, capacitatea de a ma-
nageria drama individului, diplomaţia și tactul. 
Pe de-o parte, bolnavului nu trebuie să îi vinzi 
iluzii false, dar nici nu poţi să-i spui tranșant 
anumite lucruri devastatoare privind prognosti-
cul. A propos de normare – în Occident, numă-
rul pacienţilor pe cap de medic e mult mai mic. 
Când ai 20 de bolnavi gravi, ziua tot 24 de ore 
are. Până la urmă ţine și de profi lul individului 
– eu personal nu am simţit nevoia de consiliere 
psihologică, dar poate că e un caz. Când bolnavii 
sunt debusolaţi, uneori o intervenţie psihologică 
poate fi  binevenită. Uneori există o respingere 
din partea pacienţilor – și asta trebuie acceptat. 

Să vorbim și de activitatea științifi că. Ați luat 
mai multe premii, de aici și vizibilitatea Dvs 
internațională, și o medalie de aur la Salonul de 
inventică de la Geneva, în 2008. 
Am fost de la început umăr la umăr cu cei din 
patria roboticii, japonezii, pentru realizarea 
primelor modele de exoschelet robotizat pen-
tru pacienţii paralizaţi la membrele inferioare. 
Conceptul a fost de mare noutate și revoluţionar 
la vremea respectivă și am obţinut în 2008 me-
dalia de aur la Salonul pentru inventică de la Ge-
neva. După care a venit criza economică și la noi 
primul sector de unde s-a redus fi nanţarea a fost 
cercetarea știinţifi că, în vreme ce state ca SUA, 
Germania, Japonia consideră, ca motor al ieșirii 
din criză, investiţia în cercetare. Ei au continuat 
să progreseze și au ajuns să aibă un produs pe 
piaţă – încă imperfect – iar noi am rămas la sta-
diul respectiv pentru că nu sunt fonduri. Ne-am 
oprit la nivelul unui concept și al unui prototip 
care necesită încă foarte multe testări și care stă 
și așteaptă. 

E un proiect încă viabil, dar fără fi nanțare...
Da, dar între timp Institutul de cercetare pentru 
tehnologia construcţiilor de mașini și-a redus 
mult activitatea, inginerii noștri de excepţie ies 
la pensie și trenurile se pierd. 

De ce spuneți că nu e perfect? 
Deocamdată cei care-l poartă au nevoie de cadru 
sau de două cârje, și distanţa este limitată. Se 
pune și problema toleranţei pielii faţă de structu-
ra încă relativ rigidă și a compensării circulaţiei 
de întoarcere, la care – fără să mă laud – până 
acum numai noi ne-am gândit. Este un sistem 
de pompaj care să suplinească “pompa” muscu-
lară – omul când merge contractă și relaxează 
mușchii de la membrele inferioare și propulsea-
ză antigravitaţional coloana de sânge venos ast-
fel încât se întoarce spre cord. Bolnavul paralizat 

nu are așa ceva, dacă îl ridici în picioare în două 
ore i se umfl ă picioarele butuc. Mai ales dacă e 
mai corpolent – pe structuri articulare denervate 
uzura de cartilaj e foarte mare – trebuie să îi com-
pensezi parţial greutatea cu componente care să 
îl susţină, dar nici să nu îi producă escare. 

Ce aveți acum în lucru? 
Am predat în februarie, la invitaţia unei foarte 
prestigioase edituri internaţionale, un capitol 
despre dispozitivele robotice avansate de asista-
re, care sper să apară în această perioadă. Este 
un volum privind stimularea funcţiilor cerebra-
le, iar capitolul despre dispozitivele avansate de 
tip ortetic am fost onorat să fi u invitat să-l scriu, 
împreună cu colegi, fi ind totodată, editor coor-
donator al respectivului capitol. 

Suntem într-un proiect european, împreună 
cu Clinica de Cardiologie a spitalului, pentru te-
lemedicină pentru realizarea unui avatar vizua-
lizabil și la domiciliul pacientului, un fel de sub-
stitut al kinetoterapeutului, adaptat în funcţie 
de parametri cardio-funcţionali ai pacientului, 
de senzoristică. Pacientul cu insufi cienţă cardia-
că este monitorizat, avatarul respectiv primește 
wireless datele de monitorizare și îi dozează an-
trenamentul fi zic adecvat, indicat de medicii în 
funcţie de realitatea parametrială constatată. 
Suntem în consorţiu cu Spania, Italia și Dane-
marca. Chiar înainte de declanșarea pandemi-
ei am avut o întâlnire a întregului consorţiu la 
Băneasa. Proiectul are ca termen de fi nalizare 
2 ani de acum încolo. Avatarul respectiv ar tre-
bui să angajeze un minim dialog. Să vedem cum 
vom integra toate aceste lucruri în limbaj digital, 
aici este problema. 

Ce rol are medicul de familie în recuperare?
Reţeaua noastră s-a mai diminuat și staţiunile 
balneare nu mai sunt ce-au fost. Au rămas unele 
unităţi – Felix, Techirghiol și nu numai – foarte 
competitive. Sunt însă și situaţii precum Hercu-
lane – o rană deschisă pentru orice om din speci-
alitatea mea. Pentru că nu peste tot există acces 
la un medic de recuperare, am fost de acord ca 
biletul de trimitere și recomandarea de cură bal-
neară s-o poată face și medicul de familie. Există 
ghid și volum de indicaţii și contraindicaţii agre-
at de MS, pentru că trimiterea la o cură balneară 
este de importanţa unei reţete. 

Totodată, încă din perioada de debut a pande-
miei, am lucrat, în cadrul unui grup de refl ecţie, 
la solicitarea Administraţiei Prezidenţiale, la 
elaborarea documentului intitulat ”Strategie 
de Dezvoltare a domeniului medico-balnear 
în contextul epidemiologic existent și respectiv 
postpandemic, COVID-19”.  
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De la început s-a constatat că noul 
coronavirus se transmite foarte ușor pe cale 
aeriană, prin intermediul picăturilor Pfluge, 
care se răspândesc până la o distanţă de doi 
metri, și că virusul rămâne foarte mult timp în 
aer și câteva ore pe obiectele pe care a căzut. 
Dar pentru că nu exista niciun vaccin și niciun 
tratament eficace, autorităţile s-au speriat 
atât de tare încât, bazându-se pe ghidurile și 
protocoalele existente în astfel de situaţii, au 
recurs, ca la o comandă generală, la izolarea 
totală a populaţiei. Atât bolnavii simptomatici, 
cât și bolnavii asimptomatici au fost internaţi 
în spital, fapt pentru care spitalele au fost 
eliberate de ceilalţi bolnavi cronici. Oamenii 
sănătoși au fost izolaţi la domiciliu, iar 
călătoriile în afara localităţilor au fost interzise. 
S-au închis școlile, grădiniţele, restaurantele, 
cafenelele, teatrele, cinematografele, sălile 
de conferinţe, bisericile, cimitirele, sălile de 
sport și stadioanele. Dar pentru a evita și 

R
Coronavirusul nu este singurul 
element al ecuației de care 
depinde pandemia

În timp ce toată lumea se lupta din greu cu 
bolile cronice, cu hipertensiunea arterială, 
cu cardiopatia ischemică, cu diabetul 
zaharat, cu bolile neurodegenerative, cu 
boala Alzheimer și cu cancerul, boli care 
afectează mai mult de jumătate din omenire, 
la un moment dat a apărut, ca din senin, 
un nou coronavirus, denumit SARS-CoV-2, 
care s-a dovedit a fi atât de contagios și 
de agresiv, încât în câteva luni a cucerit 
întreg Pământul.1 Este adevărat că marea 
majoritate a bolnavilor de COVID-19 fac 
forme foarte ușoare de boală, iar unii fac 
chiar forme asimptomatice de boală. Totuși, 
unii dintre bolnavi fac forme foarte grave de 
boală, care necesită o terapie intensivă și, cu 
toate eforturile depuse, unii dintre ei mor. De 
remarcat că deși unii bolnavi fac forme foarte 
grave de boală, noul coronavirus nu omoară 
oamenii sănătoși, ci mai ales oamenii bolnavi 
de alte boli cronice asociate.2 

REZUMAT.
În lucrare se arată că apariţia și evoluţia pandemiei de COVID-19, care a tulburat profund 
vieţile noastre, nu depinde numai de existenţa virusului SARS-CoV-2, pentru că organismul 
nostru dispune de foarte multe mecanisme de apărare, care de obicei se opun apariţiei bolii. 
De aceea, prezenţa virusului SARS-CoV-2 nu este egală cu apariţia bolii COVID-19. 

SARS-CoV-2 ≠ COVID-19 

Apariţia bolii COVID-19 este în funcţie de foarte mulţi alţi factori, cum ar fi sistemul 
imunitar, factorii genetici, mecanismele epigenetice, factorii medicali, factorii psihici, 
educaţia, cultura, economia, stilul de viaţă și credinţa, care dau naștere în cele din urmă la 
formula pandemiei:

COVID-19 = f  (SARS-CoV-2, IMUN, GEN, EPIGEN, MED, 
  PSIH, EDUC, ECON, STIL VIAŢĂ, CRED)

Evident că acești factori au ponderi foarte diferite, dar dacă nu ţinem seama de toţi 
factorii implicaţi în păstrarea sănătăţii noastre, atunci jocul de-a izolarea și relaxarea 
măsurilor de prevenţie va putea continua la infinit, până când populaţia se va imuniza în 
mod natural, într-un timp mult mai lung și cu pierderi colaterale mult mai mari. Asta pentru 
că organismul nostru nu este numai o fiinţă biologică, ci și o fiinţă psihologică, o fiinţă 
socială, o fiinţă culturală și o fiinţă spirituală. De aceea, relaţia virusului cu organismul este 
o relaţie foarte complicată și ecuaţia pandemiei este o ecuaţie foarte lungă.

Prof. Dr. Adrian RESTIAN
Membru titular al Academiei de Științe 
Medicale
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mai mult contactul cu virusul, s-au închis și 
o mulţime de întreprinderi și de instituţii, 
prin trimiterea în șomaj tehnic a salariaţilor. 
Evident că aceste măsuri foarte utile, de izolare 
a aproape întregii populaţii, au dus la scăderea 
numărului de îmbolnăviri. Iar scăderea 
numărului de îmbolnăviri a dus la relaxarea 
măsurilor de izolare totală.3

Dar deși după relaxare s-a impus purtarea 
măștii, păstrarea distanţei fizice, evitarea 
aglomeraţiilor și a reuniunilor de mai multe 
persoane, numărul de cazuri de îmbolnăvire 
a început din nou să crească vertiginos. Și a 
apărut un al doilea val, așa încât ţările cu o 
asistenţă medicală foarte avansată, cum a fost 
cazul Franţei, Spaniei și al Italiei, s-au văzut 
obligate să impună o nouă carantină generală. 
Deși, după cum arată H. Kluge,4 închiderea 
şcolilor şi a frontierelor poate încetini 
pandemia provocată de noul coronavirus, 
nu o poate stopa. Iar toate aceste măsuri de 
izolare a populaţiei au fost impuse de un 
număr relativ redus de cazuri grave și de 
decese, deoarece marea masă a contacţilor au 
făcut forme ușoare și chiar asimptomatice de 
boală. În acest sens este foarte interesant faptul 
că mortalitatea generală de la noi din ţară a 
scăzut ușor în primele opt luni ale anului 2020, 
când a apărut pandemia, de la 176.745 cât a 
fost în 2019, la 176.362 în 2020. 

După cum se știe, cel mai studiat experiment 
natural privind noul coronavirus s-a desfășurat 
în mod spontan pe vasul de croazieră Diamond 
Princess, unde la începutul lunii ianuarie 2020 
se aflau 3711 persoane, cu vârstă medie de 
69 de ani, adică destul de bătrâni. Iar la 20 
februarie 2020 s-a urcat pe vas un pasager de 
80 de ani din Hong Kong, care a adus cu el și 
virusul SARS-CoV-2. Ca urmare, 711 pasageri 
s-au îmbolnăvit de COVID-19, iar 13 pasageri 
au murit. Prin urmare, doar 20% dintre cei 
3711 pasageri, care au fost contacţi un timp 
foarte îndelungat cu virusul SARS-CoV-2, 

au făcut boala.5 În acest sens se pot da și alte 
exemple, cum ar fi staţiunea de schi Ischgl, 
din Austria, în care la începutul lunii ianuarie 
s-au aflat foarte mulţi turiști, din toată lumea, 
dintre care unii au adus noul coronavirus. 
Evident că foarte mulţi turiști s-au îmbolnăvit 
și au transmis boala în ţările lor de origine. 
Majoritatea localnicilor nu s-au îmbolnăvit. 
Aproximativ 42,2% dintre locuitorii staţiunii 
au fost găsiţi cu anticorpi, fără să fi manifestat 
semne clinice de boală.6 Se știe de asemenea că 
unii membri de familie, precum prinţul Charles 
al Angliei și prinţul de Monaco, au făcut boala, 
iar soţiile lor nu au făcut boala. 

Iar toate aceste observaţii ne conduc la 
concluzia că pe lângă virusul SARS-CoV-2, 
în apariţia bolii COVID-19 mai intervine 
ceva. Apariţia bolii mai depinde, după cum 
arată A.W. Lo și N. L. Tang,7 și de rezistenţa 
organismului. 

Prezenţa SARS-CoV-2 nu este egală cu 
boala COVID-19. Virusul SARS-CoV-2 nu este 
suficient pentru a produce boala, care depinde 
în cele din urmă de sistemul nostru imunitar.8

Epidemiologii spuneau încă de la începutul 
pandemiei că virusul nu va pleca dintre noi și 
epidemia nu se va sfârși până când 60-70% din 
populaţie nu se va imuniza, prin aceste izolări 
și relaxări succesive. O imunizare care va fi 
susţinută chiar de faptul că omul modern, care 
iubește mai mult libertatea și divertismentul, 
nu prea pare dispus să respecte normele de 
izolare și de distanţare fizică. 

Dacă populaţia nu va veni în contact 
cu virusul respectiv, nu se va mai imuniza 
niciodată. Iar dacă virusul nu va pleca dintre 
noi în timp ce stăm ascunși în casă, sfârșitul 
acestui joc de izolare și de relaxare, stop and 
go, va depinde în cele din urmă de sistemul 
nostru imunitar, care va stabili care dintre noi 
va face forme ușoare și care dintre noi va face 
forme grave de boală. În orice caz, numărul 
celor care au ieșit victorioși din această boală, 
cu ajutorul sistemului lor imunitar, este mult 
mai mare decât numărul celor care au murit 
pănă acum. 

Evoluția pandemiei depinde 
de sistemul nostru imunitar 
Sfârșitul pandemiei nu va depinde numai de 
izolare, de distanţare sau de mască, deoarece 
virusul nu va dispărea în timp ce noi stăm 
ascunși în casă, ci sfârșitul pandemiei va 
depinde de imunizarea noastră sau de apariţia 
unui vaccin, care tot la sistemul imunitar 
apelează. Iar sistemul imunitar va depinde 
de niște gene care sunt reglate de niște 
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mecanisme epigenetice, care pot fi influenţate 
de factorii de mediu, de diferite medicamente, 
de psihicul nostru, de educaţia pe care o avem, 
de stilul de viaţă, total necorespunzător, pe 
care îl avem, de cultura și de credinţa pe care 
le avem. 

Virusul SARS-CoV-2 nu este singurul factor 
care intervine în ecuaţia bolii COVID-19. 
Pentru că nici bolile contagioase nu sunt 
niște boli chiar atât de monocauzale, din 
moment ce organismul nostru dispune de 
niște mecanisme de apărare foarte eficiente și 
nu toţi contacţii vor face o boală gravă. Iar noi 
am supravieţuit tuturor virozelor, și nu chiar 
puţine, pe care le-am avut de-a lungul vieţii 
noastre, cu ajutorul mecanismelor noastre de 
apărare, fără a apela la ajutorul medicinei. 

Ori de câte ori veneam din vacanţă 
schimbam cu colegii noștri o mulţime de 
virusuri, printre care și fraţii mai blânzi ai 
noului coronavirus, care au fost descoperiţi 
de June Almeida încă din 1960, cu ocazia 
unei mici epidemii de viroză respiratorie 
din Londra. Când schimbul de virusuri se 
termina, clasa noastră, sau locul nostru de 
muncă, devenea o unitate epidemiologică în 
care trăiam foarte fericiţi, deoarece sistemul 
nostru imunitar funcţiona foarte bine. 
Lucrurile nu s-au desfășurat însă la fel de bine 
cu fraţi mai recenţi ai SARS-CoV-2, cunoscuţi 
sub denumirea de SARS-CoV-1 și de MARS-
CoV, care au produs, în 2003 și în 2013, niște 
epidemii mult mai agresive, cu o mortalitate 
mult mai mare decât produce azi SARS-CoV-2. 
Dar, din fericire, fraţii lui SARS-CoV-2 au fost 
cumva blocaţi.9 

De data aceasta însă, se pare că noul 
coronavirus a reușit să depășească mult mai 
eficient imunitatea noastră nespecifică și 
să se răspândească mult mai repede pe tot 
Pământul. Se știe foarte bine că pe lângă 
anticorpii specifici fiecărui antigen, despre care 
se vorbește foarte des, noi avem și o imunitate 
nespecifică care ne apără de orice structură 
străină care intră în organismul nostru, fie că 
este vorba de un virus, de un microb sau de 
o celulă canceroasă. Dacă această imunitate 
nespecifică nu ar fi funcţionat normal, noi nu 
am mai fi astăzi aici. Iar în cazul SARS-CoV-2, 
care este un virus nou, această imunitate 
joacă rolul cel mai important, deoarece ea este 
cea care decide, încă din primele momente 
de contact cu virusul, dacă vom face o boală 
ușoară sau o formă mai gravă de boală. Dar 
după cum au arătat M. Frieman, M. Heise și 
R. Baric,10 încă din 2007, coronavirusurile 
utilizează niște strategii extrem de subtile 

pentru a eluda mijloacele noastre de apărare 
imunitară. Dar trebuie precizat faptul că acest 
lucru nu le reușește, din fericire, decât la un 
număr relativ mic de contacţi, deoarece marea 
majoritate dintre oameni, deși vin în contact cu 
virusul, nu fac boala. 

Lupta sistemului imunitar 
cu SARS-CoV-2 
Este evident că pentru a se putea trasmite cu o 
viteză atât de mare la un număr atât de mare 
de bolnavi, SARS-CoV-2 trebuie să învingă, 
într-un fel sau altul, mecanismele noastre de 
apărare imunitară nespecifică. Se știe că încă 
de la nivelul mucoaselor nazală și orală, virusul 
este sesizat mai întâi de sistemul imunitar 
nespecific, la care participă foarte multe 
celule așa cum fi macrofagele, mastocitele, 
neutrofilele, celulele dendritice, celulele NK 
și altele. Iar dacă aceste celule nu recunosc 
virusul și nu declanșează o primă reacţie de 
apărare, atunci el se va infiltra tot mai mult 
în organismul nostru. De aceea, probabil că 
momentul cel mai important, de la care începe 
de fapt lupta organismului cu virusul, este 
reprezentat de recunoașterea virusului de 
mecanismele noastre de apărare.8 

Pe de altă parte, și virusul caută niște 
receptori celulari cu ajutorul cărora să poată 
intra în celule, unde să se poată înmulţi, 
deoarece virusul nu se poate înmulţi singur. 
Încă din 2003, W. Li, M. J. Moore și N. 
Vasilieva11 au arătat că coronavirusurile 
au o afinitate pentru receptorii enzimei de 
conversie a angiotensinei, ACE2. Și, după cum 
a arătat J. A. Jaimes și G. Whinttaker,12 prin 
intermediul unor proteine spike, adică sub 
formă de ţeapă, virusul reușește să se lege de 
receptorii respectivi, să intre în celule și să 
le distrugă, așa cum se întâmplă cu celulele 
din plămâni, unde poate să declanșeze o 
pneumonie mortală. 

Dar în timp ce virusul caută niște receptori 
cu ajutorul cărora să intre în organism, și 
macrofagele dispun de niște receptori PRRs 
(Pattern Recognition Receptors), capabili 
să sesizeze prezenţa virusului în organism. 
Receptorii PRRs grupează o serie întreagă de 
receptori asociaţi PAMPs (Patogen Associated 
Molecular Patterns), capabili să recunoască 
diferitele proteine ale virusului, așa cum ar fi 
receptorii tool-like receptors (TRL), receptorii 
RIG-I-like (RLR), receptorii NOD-like (NLR), 
precum și alte molecule receptoare din 
citoplasmă, așa cum ar fi GAS, STING și DAI. 
Totul pentru a recunoaște cumva prezenţa 
virusului și a fi eliminate din organism. 
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După ce au recunoscut virusul, macrofagele 
cheamă în ajutor și alte celule. În acest sens, 
ele prezintă antigenul viral unor limfocite 
T, care vor sintetiza o serie de citokine și de 
interleukine, așa cum ar fi IL-1, IL-6, IL-8, 
IL-21, TNF-β și MCP-1, care vor amplifica 
răspunsul imun pentru a putea face faţă 
agresiunii, precum și o serie de interferoni 
(IFNs), care se vor opune replicării virale. 
Dar după cum arată X. Lu, J. Pan și J. 
Tao,13 nucleocapsidele virusului au acţiune 
antagonică asupa interferonului beta (IFN 
beta). 

Strategiile de eludare a 
mecanismelor noastre de apărare 
Pe lângă faptul că reușește să blocheze 
unele mecanisme de apărare, cum ar 
fi interferonii, SARS-CoV-2 reușește să 
hiperstimuleze unele mecanisme de apărare, 
așa cum se întâmplă în furtuna de citokine, 
întâlnită în formele grave de pneumonie, 
caracterizate de o hiperinflamaţie, care 
în loc să apere integritatea organismului, 
afectează grav ţesuturile pulmonare. De 
aceea dexametaozona este un medicament 
antiinflamator foarte eficient în aceste cazuri.14

S-a constatat că în formele grave de boală se 
secretă o cantitate foarte mare de citokine, care 
prin stimularea procesului inflamator vor duce 
la o hiperinflamaţie în focarul infecţios. S-au 
descoperit și anumiţi predictori ai evoluţiei 
nefavorabile a bolii, cum ar fi prezenţa bolilor 
cronice asociate, care sunt prezente la peste 
90% dintre bolnavii care au o evoluţie foarte 
gravă, precum și tulburarea raportului dintre 
IL-6, care are un efect proinflamator, și IL-10, 
care are un efect antiinflamator. De aceea noi 
am arătat că numitorul comun dintre formele 
grave de COVID-19 și bolile cronice asociate 
îl reprezintă infamaţia, prezentă atât în bolile 
cardiovasculare, în diabet și în cancer, cât și în 
COVID-19.15

La baza sistemului imunitar 
se afl ă genele 
Încă de multă vreme se știa că susceptibilitatea 
noastră la infecţii depinde, după cum arată S. 
Chapman și A. Hill,15 de mecanismele noastre 
genetice. De aceea, încă din 2003, cu ocazia 
primelor infecţii cu SARS-CoV-1, M. Lin, H.K. 
Tseng și J.A. Trejaut17 au constatat că există o 
anumită legătură între infecţia cu coronavirus 
și sistemul genetic HLA (Human-Leukocyte-
Antigen). Apoi S. Itoyama, N. Keicho și T. 
Quy18 au constatat că există un polimorfism al 
genei care sintetizează enzima de conversie 

a angiotensinei, polimorfism care poate 
favoriza apariţia și evoluţia bolii. Iar în 2005, 
E. Hamano, M. Hijikata și S. Itoyama19 au 
constatat că în SARS există un polimorfism al 
genelor OAS-1 și MxA, gene care protejează 
organismul, prin intermediul interferonilor 
de tip I (IFN-c,d), împotriva infecţiei cu SARS 
CoV. Iar acest polimorfism afectează activitatea 
antivirală a interferonilor, care determină 
sinteza unor proteine care au o activitate 
antivirală, așa cum ar fi 2-5 oligoadenylat 
sintetaza 1 (OAS1) și proteina (MxA). Iar la 
foarte mulţi bolnavi de COVID-19 se întâlnește 
un polimorfism care facilitează, astfel, apariţia 
bolii. E. Hamano, M. Hijikata și S. Itoyama19

au arătat că polimorfismul genei OASI 1, care 
crește predispoziţia pentru COVID-19, este 
prezent la 41,7% dintre Europeni și Americani, 
la 10,9% dintre Africani, la 18,2% dintre 
Japonezi și la 36,4% dintre Chinezi, ceea ce 
explică amploarea pe care a luat-o COVID-19 în 
Europa. Acest polimorfism ne-ar putea explica 
de ce unii indivizi ar avea o predispoziţie 
genetică la această boală. 

Pe de altă parte, U.S. Khoo, K.Y. Chan și 
V.S. Chan20 au arătat că există o serie SNP 
(Single Nucleotide Polymorphisms), adică 
de polimorfisme singular răspândite în 
genom, care pot afecta sinteza numeroaselor 
citokine, pro- și antiinflamatorii, care sunt 
sintetizate în timpul reacţiei imunitare, așa 
cum ar fi  IL1, IL4, IL6, TNF-alpha, INF-
alpha și INF-beta. Iar dacă aceste SNP vor 
determina sinteza citokinelor proinflamatorii, 
așa cum se întâmplă în furtuna de citokine, 
atunci va putea apărea o reacţie inflamatorie 
fulminantă, care se află la baza complicaţiilor 
pulmonare foarte grave ale COVID-19. 

Toate aceste polimorfisme ne-ar putea 
explica o parte din susceptibilitatea genetică 
a unor indivizi de a face boala. Dar ele nu se 
vor putea manifesta decât dacă mecanismele 
epigenetice, care reglează activitatea genelor, 
vor permite acest lucru. Pentru că noi toţi 
avem în genomul nostru anumite gene rele, 
așa cum sunt genele protooncogene, sau chiar 
oncogene, care nu se vor manifesta niciodată, 
dacă nu vor fi activate de mecanismele 
epigenetice, care joacă un rol deosebit în 
susceptibilitatea unor indivizi de a contracta 
boala și de a face o formă mai gravă sau mai 
ușoară de boală. 

Genele sunt reglate de niște 
mecanisme epigenetice 
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În ultimii aproximativ douăzeci de 
ani, incidenţa acestor entităţi este 
în creștere; datele American Heart 
Association (AHA) din 2018 privind 
statistica referitoare la boli cardiace 
și atacuri vasculare, un raport 
desfășurat pe aproximativ 450 pagini, 
relevă pe o perioadă din 1996 până 
în 2014 că rata de spitalizare în SUA 
pentru trombembolism pulmonar a 
crescut cu 53%, iar pentru tromboza 
venoasă profundă rata de spitalizare 
a crescut în același interval cu 34%.1 
Spitalizările, cu aproximativ 20% 
mai multe pentru trombembolism 
pulmonar, pot fi explicate prin mai 
multe motive: o diagnosticare mult mai 
frecventă datorită creșterii utilizării 
computer tomografiei, creșterea 
numărului de bolnavi oncologici, 
creșterea duratei de viaţă, creșterea 
numărului de accidente vasculare, 
care implică un risc crescut de a 
dezvolta tromboza venoasă profundă 
și implicit a riscului de trombemolism 
pulmonar, cât și multe alte cauze. 
Același raport AHA, bazat pe 

numărul de spitalizări, estimează 
un număr de 676.000 de episoade de 
tromboză venoasă profundă în 2014, 
dacă se ia în considerare că aproximativ 
35% dintre pacienţi au fost trataţi 
ambulator. 

Studiul VITAE2 (Venous 
thromboembolism in Europe: 
the number of VTE events 
and associated morbidity and 
mortality), publicat în 2007, care a 
inclus 6 ţări europene cu o populaţie 
totală de aproximativ 310 milioane 
locuitori, și care a luat în considerare 
posibilitatea sub- și supradiagnosticarii, 
a estimat la nivelul de acum un deceniu 
un număr de aproximativ 465.000 de 
cazuri de TVP si aproximativ 296.000 
de cazuri de TEP. Un calcul simplist 
ar releva că aproximativ două treimi 
din episoadele de tromboză venoasă 
profundă ar asocia concomitent un 
episod de tromboembolism venos. Acest 
lucru este confirmat și de mortalitatea 
foarte mare depistată, 370.000 de 
decese legate de un episod embolic 
venos, dintre care 34% evenimente 
direct fatale și doar 7% diagnosticate 
antemortem. 

Riscul vital în 
embolia pulmonară 
și tromboza 
venoasă profundă

emcemc
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În privința trombembolismului pulmonar (TEP), cât și a episoadelor de tromboză 
venoasă profundă (TVP), este de reținut că aceste evenimente embolice rămân 
marcate de o importantă morbiditate și mortalitate cauzate în parte atât de 
subdiagnosticarea lor, estimarea incorectă a riscului pe care îl implică, cât și de riscul 
vital în sine pe care îl produc. 
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Studiul Tromsø (Norvegia), 
desfășurat între 1996 și 2011 pe 
adulţi cu vârsta cuprinsă între 25 și 
97 ani, a arătat o creștere a incidenţei 
trombembolismului venos de la 158 la 
201/ 100.000 de locuitori, iar ratele de 
trombembolism pulmonar au fost mai 
mult decât duble, de la 45 la 113 cazuri/ 
100.000 de locuitori.3

Dintre factorii de risc, aproximativ 
50% din episoadele tromboembolice 
sunt provocate fie de imobilizare, 
traumă, intervenţii chirurgicale 
sau spitalizări anterioare, 20% au o 
componentă neoplazică în istoricul 
pacientului, iar restul sunt considerate 
ca evenimente embolice neprovocate de 
o cauză evidentă. Între factorii de risc 
atribuibili trombembolismului venos 
regăsim, pe lângă cei menţionaţi, o serie 
de alţi factori, de exemplu: catetere 
venoase, sepsis, trombofilii dobândite 

și genetice, contraceptive, sarcină și 
status-ul postpartum. 

Incidenţele atât a TEP cât și a TVP 
cresc foarte mult cu vârsta, indiferent 
de sex, având un prognostic mult mai 
sever cu cât vârsta pacientului este mai  
avansată. Riscul embolic estimat pentru 
restul vieţii la vârsta de 45 ani este de 
8,1%, ușor mai mare la afroamericani, 
iar dacă se asociază și obezitatea, riscul 
crește la peste 10%. De asemenea, 
prezenţa altor afecţiuni, de exemplu 
anemie falciformă, crește riscul la 
peste 18%, iar mutaţiile factorului V 
Leiden comportă un risc embolic de 
peste 17%.4  Studiul Q-VTE (Quebec, 
Canada) desfășurat pe o perioadă de 
10 ani, între 2000-2009, care a avut ca 
end-point primar evaluarea mortalităţii 
în cazul tromboembolismelor venoase, 
a depistat o mortalitate generală 
la 30 de zile de 10,6% și de 23% 
la un an. Supravieţuirea în cadrul 
aceluiași studiu a fost mult diferită 
în cazul trombembolismului venos 
asociat cancerului, unde la un an 
mortalitatea a depășit 53%, 7% pentru 
trombembolismele neprovocate, și 16% 
pentru trombembolismele venoase 
provocate.5 În sarcină riscul embolic 
este de aproximativ 4 ori mai mare decât 
în cazul femeilor neînsărcinate, cu un 
raport de 80% din evenimente de tip 
tromboză venoasă profundă și 20% de 
trombembolism pulmonar. Postpartum 
riscul trombembolic venos este de 5 ori 
mai mare, cea mai importantă perioadă 
fiind de aproximativ 6 săptămâni după 
naștere.6

Ghidul Societăţii Europene de 
Cardiologie (ESC)8 din 2014, privitor 
la trombembolismul pulmonar, ridică 
câteva semne de întrebare în ceea ce 
privește detecţia trombembolismelor 
de dimensiuni mici, estimarea riscului, 
prognosticul și managementul. În 
ultimul timp a apărut o creștere 
a numărului de TEP cu caracter 
subsegmentar. Această entitate era la 
momentul respectiv încă în dezbatere, 
dacă are un impact major, dacă este unic 
sau are vreo diferenţă ca prognostic 
faţă de mai mulţi trombi intraluminali 
subsegmentari. Un studiu recent, 
care a comparat tromboembolismele 
subsegmentare faţă de embolii mai 
proximale, nu a arătat nicio diferenţă 
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minim. Studiile în desfășurare vor 
confirma dacă tensiunea arterială, 
presiunea arterială medie, lactatul sau 
alte semne de hipoperfuzie tisulară 
sunt cele care dictează prognosticul 
și riscul vital.9 Metaanaliza efectuată 
pe 44.000 de pacienţi, care a evaluat 
modelele și scorurile de prognostic în 
TEP, a relevat că scorul PESI și scorul 
PESI simplificat au fost cele mai valide 
modele de estimare a riscului, cu un risc 
PESI la 30 zile de mortalitate de 2,3% 
pentru grupul de risc mic, 11,4% pentru 
grupul de risc mare, iar pentru PESI 
simplicat valorile au fost comparabile. 
Utilizarea de modele aplicate specifice și 
pentru pacienţii normotensivi a permis 
identificarea pacienţilor cu un risc și mai 
mic, respectiv și mai mare. 

Având în vedere că embolia 
pulmonară, în special, cât și tromboza 
venoasă comportă o morbi-mortalitate 
importantă, o prevalenţă și incidenţă 
în creștere datorită metodelor tot mai 
fiabile de diagnostic și au o evoluţie 
imprevizibilă cu impact funcţional 
diferit, este necesar a efectua o 
stratificare și evaluare a riscului cât 
mai precoce și mai corectă, de a institui 
imediat terapia antitrombotică și de a 
identifica cauza cât mai repede.  

privind mortalitatea și recurenţa la 
3 luni, diferenţele fiind dictate de 
prezenţa și numărul comorbidităţilor.7 

Pentru estimarea riscului precoce 
trebuie luate în considerare atât 
comorbidităţile, cât și statusul clinic, 
fiind necesare luarea unor decizii bazate 
pe algoritmi prestabiliţi. Pacienţii 
care prezintă șoc sau hipotensiune, 
clasa PESI mare (III-V), disfuncţie 
de ventricul drept obiectivată sau 
troponine cardiace sau peptide 
natriuretice crescute, comportă un risc 
crescut și necesită terapie corectă și cât 
mai rapidă. Pacienţii cu clasa PESI mică 
prezintă un risc mai mic, însă pacienţii 
cu clasa PESI III-V prezintă o mortalitate 
la 30 zile de aproximativ 24,5%, în timp 
ce un scor PESI simplificat >1 prezintă o 
mortalitate de până la 11%. 

Odată cu apariţia computer 
tomografiei, din punct de vedere 
epidemiologic, așa cum am 
menţionat mai sus, s-a produs o 
explozie a numărului de evenimente 
trombembolice diagnosticate. În 
SUA rata de diagnostic a crescut cu 
aproximativ 80%, paradoxal însă fără 
impact major asupra mortalităţii. 
Rafinarea protocoalelor de management 
a produs în ultimul timp o ușoară 
scădere a mortalităţii. În registrul RIETE 
s-a observat o scădere a duratei de 
spitalizare de la 13,6 zile la 9,3 zile, cât 
și o reducere a mortalităţii directe prin 
embolism pulmonar, de la 3,3% în 2001 
la 1,8% în 2013. Scăderea mortalităţii 
pe parcursul ultimilor ani este modestă, 
dar continuă, probabil legată de 
îmbunătăţirea terapiilor antitrombotice, 
a diagnosticării emboliilor mici distale, 
a prelungirii duratei de anticoagulare, 
etc. 

Embolismul pulmonar se poate 
prezenta de la complet asimptomatic 
până la fenomene de insuficienţă 
cardiacă acută și stop cardiac, asociind 
între diferite grade de dispnee, iar 
aceste prezentări variate se asociază 
în cazul spitalizării și imediat după cu 
diferite grade de morbi-mortalitate. 
Starea clinică, disfuncţia de ventricul 
drept, biomarkerii reprezintă factorii 
majori de prognostic pe termen scurt. 
În cazul instabilităţii hemodinamice 
mortalitatea depășește 50% și coboară la 
spre 3% în cazuri cu impact funcţional 
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Boala cronică de rinichi (BCR) este 
numele generic dat afectării  rinichiului, 
definită ca prezenţa de peste 3 luni a 
anomaliilor de structură sau funcţionare 
a rinichiului, cu implicaţii asupra 
sănătăţii.1 Pacienţii cu BCR au o evoluţie 
în mod general cu pierdere progresivă 
a funcţiei renale, cu risc progresiv 
de evenimente cardiovasculare sau 
insuficienţă renală terminală care 
presupune fie terapie de substituţie 
renală sau transplant renal. Rata 
progresiei depinde de vârsta pacientului, 
de prezenţa comorbidităţilor asociate, 
de succesul implementării măsurilor 
de prevenţie secundară individualizate 
pentru fiecare pacient în parte.

Date epidemiologice
Diabetul zaharat (DZ) reprezintă un 
important factor de risc pentru apariţia 
BCR și, de asemenea, un factor de 
prognostic negativ pentru acești pacienţi. 
La pacienţii cu DZ, BCR poate fi cauzată 
de diabet per se (boala renală diabetică, 
BRD) sau de alte afecţiuni asociate 
diabetului, ca de exemplu hipertensiune 
arterială, stenoză de arteră renală, alte 
boli sistemice, diferenţa făcându-se pe 
baza biopsiei renale. BCR afectează între 
20 și 40% dintre pacienţii cu DZ, apare 
frecvent la peste 10 ani de la diagnosticul 
DZ tip 1, iar la 3% dintre pacienţii 
cu DZ tip 2 poate coexista chiar de la 
diagnosticul diabetului.2 În multe ţări 
BRD este cauza principală de dializă și 
transplant renal (30-50%). Prognosticul 
pacienţilor cu DZ tip 1 este oarecum 
previzibil, în timp ce în DZ tip 2 evoluţia 
BCR este mai imprevizibilă și evaluarea 
prognosticului este mai dificilă, deoarece 

acești pacienţi sunt mai în vârstă și cu mai 
multe comorbidităţi decât cei cu DZ tip 1. 

DZ reprezintă una dintre cauzele 
principale ale BCR, studiile epidemiologice 
recente au arătat o creștere semnificativă 
a prevalenţei diabetului la nivel mondial 
și, în consecinţă, a numărului pacienţilor 
cu BRD.3-5 Prevalenţa DZ în România este 
de 11,6%, ceea ce înseamnă că numărul 
românilor cu vârste cuprinse între 20 și 
79 de ani care suferă de această afecţiune 
variază între 1.535.413 și 1.967.200, așa 
cum arată rezultatele finale ale Studiul 
Naţional privind Prevalenţa Diabetului, 
Prediabetului, Supraponderii, Obezităţii, 
Dislipidemiei, Hiperuricemiei și Bolii 
Cronice de Rinichi (PREDATORR). Dintre 
pacienţii cu DZ, 20,69% au reprezentat 
cazuri nou depistate, iar 79,31% erau deja 
în evidenţa medicilor de familie. În ceea ce 
privește prediabetul, rezultatele studiului 
PREDATORR arată că există peste trei 
milioane de români cu prediabet, ceea ce 
înseamnă o prevalenţă de 18,4%.6 DZ se 
identifică ca o afecţiune cu puternic impact 
asupra stării de sănătate, asociindu-se cu 
complicaţii micro și macrovasculare. 

BCR afectează 10-13% din populaţia 
generală adultă din România, majoritatea 
acestor pacienţi având insuficienţă renală 
pre-terminală, iar o mică proporţie sunt 
în stadiul de boală renală terminală, care 
necesită terapie de substituţie a funcţiei 
renale sau transplant renal. Prevalenţa 
BCR este de 15% în populaţia adultă din 
SUA și a noua cauză de mortalitate. 

La nivel mondial, DZ cu sau fără 
hipertensiune arterială este responsabil 
de 80% din cazurile de terapie de 
substituţie renală,3 prevalenţa acestei 
terapii fiind de până de 10 ori mai mare 

Prevenția 
complicațiilor renale 
în diabetul zaharat 

Prof. Dr. 
Cristian Serafinceanu

CDC USA
Meda E. Pavkov

Dr. Anca Pantea Stoian
Şef Lucrări UMF “Carol Davila”

președinte Societatea Română de Diabet, 
Nutriție și Boli Metabolice



26 MEDICA ACADEMICA Noiembrie 2020

emc

la persoanele cu DZ decât la cele fără DZ.7 
În SUA, 40% dintre adulţii cu diabet au 
BCR, iar diabetul reprezintă principala 
cauză de insuficienţă renală terminală 
în 45% dintre cazuri.8 Majoritatea 
pacienţilor trataţi pentru insuficienţă 
renală terminală au DZ tip 2 (86%).

Factori de risc
BCR este o complicaţie redutabilă 
asociată cu mortalitate prematură, 
scăderea calităţii vieţii și creșterea 
costurilor necesare îngrijirii pacienţilor. 
Este necesară așadar identificarea, 
prevenţia și tratarea precoce a factorilor 
de risc asociaţi. 

Screeningul pentru DZ tip 2 în mod 
special este foarte important deoarece 
o mare parte dintre acești pacienţi sunt 
diagnosticaţi deja în stadiul de complicaţii 
cronice. În cazul pacienţilor cu diabet, o 
serie de studii au indicat valoarea clinică 
și economică a screeningului pentru 
albuminurie, semnul cel mai precoce de 
BRD.

Factorii de risc au o importanţă 
deosebită deoarece ei fac obiectul 
managementului de prevenţie a BCR și 
complicaţiilor cardiovasculare. Prevenţia 
complicaţiilor renale în diabetul zaharat 
vizează în mod deosebit intervenţia 
asupra factorilor de risc modificabili: 
controlul glicemic, hipertensiunea 
arterială, dislipidemia, hiperuricemia, 
obezitatea, fumatul.

Printre factorii de risc asociaţi BRD se 
pot număra: 

- factori demografici: vârstă, sex, etnie 
- factori metabolici: hiperglicemie 

(vârsta de debut a DZ, durata DZ), 
dislipidemie, hiperuricemie, obezitate 

- factori hemodinamici: anemie, 
hipertensiune arterială 

- factori familiali: istoricul familial 
de boală renală cronică, istoric 
familial de DZ, rude gradul I cu boală 
cardiovasculară prematură 

- factori intrauterini, perinatali: 
greutatea mică la naștere sau macrosomia 

- factori socio-economici: fumat, aport 
crescut de proteine, activitate fizică 
redusă, sedentarism, expuneri virale și 
ocupaţionale, paradontoza, deficit de 
vitamina D 

- factori genetici și familiali.

Hiperglicemia este factorul de risc 
major în debutul și progresia BCR atât 
în DZ tip 1, cât și în cel tip 2, deși alţi 
factori ca de exemplu hipertensiunea 
arterială, dislipidemia și antecedentele 
genetice joacă un rol mai important 
în prognosticul insuficienţei renale 
avansate. Este binecunoscută relaţia 
dintre diabetul zaharat și apariţia BCR. 
Prezenţa sindromului uremic, nivelele 
crescute de parathormon la pacienţii 
aflaţi în ESRD induc insulinorezistenţa 
în mod special la nivelul musculaturii 
scheletice. Și prezenţa anemiei în acest 
context agravează insulinorezistenţa; 
studii efectuate au arătat că 
îmbunătăţirea nivelului de hemoglobină 
prin administrarea de eritropoietină 
au dus la creșterea semnificativă a 
sensibilităţii la insulină. Pe de altă parte, 
tratamentul cu insulină la pacienţii 
aflaţi în ESRD induce un risc crescut de 
hipoglicemie. În aceeași manieră, riscul 
de denutriţie proteică este unul ridicat, 
sarcopenia fiind una dintre complicaţiile 
greu de corectat. În contextul unui 
dezechilibru glicemic pronunţat, a unei 
funcţii renale profund alterate, fără 
dubiu, stresul oxidativ pare a fi ligandul 
celor două condiţii patologice. O serie de 
molecule au fost identificate în apariţia 
și menţinerea unui nivel crescut de specii 
reactive de oxigen (ROS), molecule ce 
intervin activ în glicoliză, peroxidarea 
lipidică, etc: xantin oxidaza, [NAD(P)H] 
oxidaza, nitric oxid sintetaza și care au 
un impact negativ asupra evoluţiei BCR.9 
Creșterea nivelului de ROS și scăderea 
activităţii antioxidante a glutation 
peroxidazei, a superoxid dismutazei etc 
afectează ţesutul renal progresiv, de la 
hipertrofie glomerulară, atrofie tubulară, 
subţierea membranei bazale, expansiune 
mezangială, până la fibroza interstiţială. 
Terapia antioxidantă poate fi așadar utilă 
în limitarea progresiei BCR alături de 
un bun control glicemic și o variabilitate 
glicemică cât mai redusă.10-14

Controlul principalilor factori 
de risc asociați cu debutul 
și prognosticul BCR 
Controlul hiperglicemiei. Menţinerea 
unui bun control glicemic reduce 
hiperfiltrarea glomerulară și 
încetinește progresia nefropatiei 
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diabetice. La pacienţi cu diabet de tip 1 
normalizarea glicemiei după transplant 
de pancreas a dus la normalizarea 
leziunilor renale diabetice la 10 ani 
după intervenţie.15 Studiul DCCT/
EDIC a arătat că un control glicemic 
strict (hemoglobina A1c media 7,4% 
sa 57 mmol/l în timpul randomizării) 
la pacienţii cu DZ tip 1 a rezultat în 
reducerea cu 57% a albuminuriei 
moderate (raport albumină/creatinină 
urinară 30-300 mg/g) și cu 84% a 
albuminuriei severe (raport albumină/
creatinină urinară ≥300 mg/g) faţă 
de pacienţii cu control glicemic uzual 
(A1c medie 9,1% sau 76 mmol/l).16

Acest beneficiu a fost vizibil chiar și la 
8 ani după terminarea randomizării, 
sugerând un efect reminiscent (de 
memorie) al controlului glicemic 
precoce. De asemenea, controlul glicemic 
intensiv a redus cu 50% incidenţa 
insuficienţei renale avansate (rata de 
filtrare glomerulară <60 mL/min/1,73 
m2) și cu 42% incidenţa evenimentelor 
cardiovasculare, efect atribuit în mare 
parte reducerii incidenţei BCR. La 
pacienţii cu DZ tip 2 studiile clinice 
ACCORD, ADVANCE și VADT au arătat 
că un control glicemic intensiv reduce 
incidenţa albuminuriei, dar nu are 
niciun efect asupra ratei mortalităţii, 
insuficienţei renale terminale sau altor 
complicaţii vasculare.17-19 Aceste rezultate 
modeste au fost atribuite în parte riscului 
crescut de hipoglicemie severă asociat cu 
tratamentul antihiperglicemic agresiv, 
și sugerează că până la un anumit nivel 
controlul glicemic este benefic, dar că 
poate fi detrimental mai ales la pacienţii 
cu diabet de durată lungă, cu vârstă 
înaintată sau comorbidităţi multiple.

La pacienţii cu BCR avansată 
gluconeogeneza și excreţia de insulină 
și substanţe anti-hiperglicemice sunt 
reduse, ceea ce crește riscul de criză 
hipoglicemică. Prezenţa uremiei și 
tratamentul cu eritropoietină alterează 
nivelul hemoglobinei A1c, măsurarea 
căreia rezultând în subestimarea 
nivelului glicemic. Este recomandabil, 
de aceea, un control al hemoglobinei A1c 
combinat cu monitorizarea glicemiei la 
acești pacienţi. Studiul DOPPS a arătat că 
la pacienţii cu DZ trataţi cu dializă renală 
riscul mortalităţii este cel mai scăzut la 

un nivel al hemoglobinei A1c de 7%–7,9% 
(53–63 mmol/mol).20

Controlul presiunii arteriale reduce 
riscul de progresie a nefropatiei diabetice 
și riscul de insuficienţă cardiacă sau alte 
evenimente cardiovasculare. Inhibitorii 
sistemului renină-angiotensină-
aldosteron (RAA) sunt cei mai utilizaţi 
anti-hipertensivi la acești pacienţi 
datorită efectelor secundare reduse 
și efectului benefic asupra tuturor 
mecanismelor care afectează progresia 
BCR. La pacienţii cu DZ tip 1, proteinurie 
severă (≥500 mg/24 ore) și creatinină 
serică ≥1,5 mg%, tratamentul cu 
inhibitori ai enzimei de conversie (IEC) 
reduce mortalitatea și insuficienţa 
renală terminală.21 Aceste efecte nu au 
fost demonstrate în DZ tip 1 cu BCR mai 
incipientă cu sau fără hipertensiune 
arterială, iar tratamentul cu IEC nu 
este indicat la pacienţii cu DZ tip 1 
fără albuminurie și fără hipertensiune 
arterială. În DZ tip 2 studiile RENAAL 
și IDNT au demonstrat efecte similare 
cu cele din DZ tip 1 cu albuminurie 
severă.22,23 Studiul IRMA2 a demonstrat 
că doza crescută de irbesartan previne 
progresia albuminuriei la pacienţii cu 
hipertensiune arterială.24 Deși aceste trei 
studii randomizate au indicat eficacitatea 
tratamentului cu blocanţi ai enzimei 
de conversie (BEC) pentru prevenirea 
progresiei nefropatiei diabetice, nici unul 
dintre aceste studii nu a putut demonstra 
o reducere a  incidenţei insuficienţei 
renale terminale. Eficacitatea 
tratamentului cu IEC în DZ tip 2 cu 
albuminurie severă nu a fost studiată la 
fel de sistematic ca și BEC. Tratamentul 
combinat cu IEC și BEC nu s-a arătat 
superior pentru controlul hipertensiunii 
arteriale și reducerea albuminuriei 
comparativ cu terapia individuală cu IEC 
sau BEC. De fapt, studiile ONTARGET 
și NEPHRON-D au rezultat în risc 
excesiv de insuficienţă renală acută și 
hiperkaliemie cu această combinaţie 
în absenţa unor efecte cardiovasculare 
și renale benefice.25,26 De asemenea, 
adăugarea la tratamentul cu BEC a unui 
inhibitor direct de renină (aliskiren) nu 
s-a dovedit benefic la pacienţii cu DZ tip 2 
cu BCR și risc cardiovascular crescut.27

Într-o analiză recentă a studiilor SPRINT 
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și ACCORD s-a găsit că reducerea 
excesivă a presiunii arteriale sistolice 
(<120 mmHg) crește riscul incidenţei 
BCR (definită ca reducere cu peste 30% 
a filtrării glomerulare la <60 mL/min 
per 1,73 m2) atât la pacienţii cu, cât și la 
cei fără DZ tip 2.28 Pentru același nivel 
al presiunii arteriale sistolice, riscul de 
BCR a fost mai ridicat la pacienţii cu DZ 
decât la cei fără DZ, sugerând necesitatea 
monitorizării presiunii arteriale în mod 
special la pacienţii cu DZ.  Cu toate 
acestea, controlul hipertensiunii arteriale 
este important la pacienţii cu DZ pentru 
prevenţia complicaţiilor cardiovasculare 
și a mortalităţii cardiovasculare.

Intervenţia medicală nutriţională. 
Scopul acesteia este de a diminua 
sarcina renală și încetinirea progresiei 
bolii, prevenirea simptomelor și 
complicaţiilor uremiei, restaurararea 
sau menţinerea unui status nutriţional 
optim, restaurarea și menţinerea 
echilibrului hidroelectrolitic. Conduita 
intervenţiei nutriţionale vizează 
impactul simptomelor asupra ingestiei 
alimentare și a statusului nutriţional, 
modificările dietetice determinate de 
BCR și simptomele ei (ex: alimente 
evitate/preferinţe), cantitatea și calitatea 
proteinelor consumate zilnic (dacă cele 
mai multe au valoare biologică mare sau 
mică), adecvarea aportului caloric (foarte 
important pentru cruţarea proteinelor 
în caz de restricţie proteică), utilizarea 
sării /produselor sărate/substituenţilor 
de sare, greutatea corporală și 
corectarea aportului /pierderilor de 
lichide. (Tabel 1, 2)

În DZ tip 1 normalizarea aportului 
proteic la pacienţii cu albuminurie 
severă și funcţie renală în declin poate 
reduce incidenţa insuficienţei renale 
terminale și mortalitatea generală.29 În 
DZ tip 2 utilitatea restricţiei proteice 
este mai puţin clară decât în DZ tip 1, 
dar în general studiile randomizate 
arată că reducerea aportului proteic 
la pacienţii diabetici cu BCR nu are 
nici un efect asupra funcţiei renale 
relativ cu consumul proteic normal.30 
Deși restricţia proteică ameliorează 
nivelul glicemic și excreţia renală de 
albumină, riscul de malnutriţie crește 

cu severitatea bolii renale. Modificări 
dietetice mai cuprinzătoare de tip DASH, 
cu restricţie de sodiu, carne roșie și zahăr 
și preferinţă pentru fructe, vegetale, 
carne albă, produse lactate cu conţinut 
redus de grăsime și cereale este benefică 
majorităţii pacienţilor cu BCR.31 Această 
dietă trebuie modificată sau adaptată în 
cazul pacienţilor cu filtrare glomerulară 
<60 mL/min/1,73 m2 datorită aportului 
crescut de potasiu, fosfor și proteină.

Controlul profilului lipidic. Pacienţii 
cu DZ și BCR prezintă un profil lipidic 
aterogenic, caracterizat prin nivel scăzut 
de HDL și concentraţii crescute de LDL 
și trigliceride. Controlul profilului lipidic 
la acești pacienţi vizează în special 
prevenirea complicaţiilor cardiovasculare 
deoarece nu are efecte evidente 
asupra progresiei BCR. Tratamentul cu 
statine s-a dovedit eficace în reducerea 
evenimentelor cardiovasculare la 
pacienţii cu BCR pre-terminală și 
la cei cu transplant renal. Iniţierea 
tratamentului cu statine după debutul 
dializei renale nu s-a dovedit benefică 
asupra prognosticului cardiovascular. 
De asemenea, fibraţii (gemfibrozil, 
fenofibrat) au efect protector 
cardiovascular.32-34 

Tabel 1. Necesarul de calorii și proteine la pacienții 
cu BCR și DZ în funcție de stadiul bolii renale

 Predializă Hemodializă Dializă peritoneală 
continuă

Proteine 

GFR ml/min     g/kgc
15-20                 < 1,0
10-15                     0,7
4-10               0,5-0,6
Nu sub 35-40g/zi
(+ Proteinurie/24 ore)

1,0 -1,2g/kgc 1,2-1,5g/kgc 

Calorii 
35 cal/kgc normoponderal
20-30 cal/kgc  obezitate
45 cal/kgc  subponderal

Idem 
predializă Idem predializă 

Tabel 2. Necesarul de lichide, sodiu, fosfor și 
potasiu la pacienții cu BCR și DZ în funcție de 
stadiul bolii renale

Sodiu 
2,0-3,0g/zi

Crește în nefropatiile 
cu pierdere de sodiu

2,0-3,0g/zi Individualizat în 
funcție de TA si G 

Potasiu 
Restricție doar când 
diureza<1000ml
Și potasemia crescută 

Individualizată
2-3g/zi 

Restricție doar 
dacă potasiul seric 
este crescut 

Fosfor 600-800mg/zi 800-1200mg/zi 1200-1600mg/zi 

Lichide Echilibru între 
aport și pierderi 1000ml+diureză în funcție de 

toleranță
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NNutriţia reprezintă, conform Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii (OMS), consumul 
de alimente considerat necesar în funcţie 
de nevoile dietetice ale organismului. O 
alimentaţie adecvată, echilibrată, combinată 
cu activitatea fizică regulată reprezintă piloni 
de bază ai sănătăţii, pe când o alimentaţie 
necorespunzătoare poate duce la imunitate 
redusă, susceptibilitate crescută la boli și 
la dezvoltare fizică și psihică deficitară. În 
societăţile dezvoltate, starea de sănătate 
înseamnă implicit o stare de bine fizic, 
reprezentată nu numai de absenţa factorilor 
de risc sau/şi a distresului fizic, ci chiar una 
de moderată performanţă din acest punct de 
vedere: abilitatea organismului de a funcţiona 
eficient, în cursul procesului de muncă şi, 
respectiv, în activităţile din timpul liber, de a 
nu se afla în statusuri hipokinezice consecutive 
sedentarismului sau/şi unor condiţii morbide 
invalidante neuro-/loco-motor sau/ şi psiho-
cognitiv, precum şi de a putea, totodată, face 
faţă în mod satisfăcător situaţiilor de urgenţă. 
Există o legătură indisolubilă între mişcare 
şi nutriţie, “poli” majori ai noţiunii de “stil de 
viaţă”. 

Activitatea fizică are inclusiv “un anumit 
potenţial de a modula apetitul şi de a ameliora 
sensibilitatea individului faţă de semnalele 
fiziologice ale saţietăţii. Mecanismul pare 

a fi legat de orientarea preferinţelor pentru 
macronutrienţi şi pentru acele alimente 
considerate mai sănătoase”. 

Dieta este reprezentată de un set de reguli 
alimentare ce impun consumul de nutrienţi 
în anumite cantităţi și din anumite grupuri de 
alimente. Recomandările specifice pentru o 
dietă sănătoasă includ: consumul de fructe și 
legume; scăderea consumului de sare, zahăr, 
grăsimi și evitarea consumului de tutun și 
alcool; însă toate aceste recomandări trebuie 
făcute în funcţie de comorbidităţile asociate 
fiecărui individ. 

Recuperarea, Medicina Fizică și 
Balneoclimatologia reprezintă o specialitate 
medicală vastă organizată în profilaxie, 
tratament și recuperare (morfo-)funcţională 
în diferite categorii patologice cu potenţial 
invalidant ale: sistemului musculo-
scheletal (afecţiuni ortopedico-traumatice, 
reumatologice), sistemului nervos (afecţiuni 
neurologice centrale sau/și periferice), 
aparatului cardio-vascular (afecţiuni 
coronariene, statusuri post intervenţii la diverse 
nivele ale acestui aparat, hipertensiunea 
arterială, valvulopatii cardiace, vasculopatii 
periferice), aparatului respirator (disfuncţii 
ventilatorii de tip obstructiv, restrictiv sau mixt) 
și alte manifestări (endocrino-metabolice, 
psihice, dermatologice etc.). 

Rolul nutriției în recuperare, 
medicină fizică și 
balneoclimatologie
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Obiectivele urmărite în cadrul 
acestei specialităţi sunt atingerea și 
menţinerea celui mai ridicat nivel posibil 
al funcţiei și calităţii vieţii și prevenirea 
complicaţiilor. Nutriţia are un rol important 
în atingerea acestor obiective, fiind o parte 
integrantă a intervenţiilor de Recuperare, 
Medicină Fizică și Balneoclimatologie 
(RMFB).

Este necesară o echipă mixtă de specialiști 
(medic de RMFB, Nutriţionist, Logoped, 
Psiholog, Fizio-Kinetoterapeut). Recuperarea 
este un proces de durată care trece bariera 
spitalizării în secţiile de recuperare și se 
continuă prin medicul de Diabet, Nutriţie și 
Boli Metabolice, medicul de Familie, medicul 
Generalist și de Medicină Internă. 

Folosirea nutrienţilor sau a alimentelor ca și 
tratament este denumită terapie nutriţional-
medicală. Ingredientele funcţionale pot 
deriva din surse alimentare primare, din 
surse alimentare secundare, din produse 
din medicină tradiţională din întreaga lume 
sau din molecule necunoscute anterior ca 
expunere a populaţiei (Stanolii ca efect 
hipolipemiant etc.). Prin natura sa, terapia 
nutriţional-medicală sau, simplu, nutriţia, se 
poziţionează pentru a oferi efecte benefice 
sănătăţii pe termen lung, mai degrabă decât 
pe termen scurt. Termenul de “nutriceutică” 
are ca etimologie nutriţia și farmaceutica, 
fiind definit în 1989 de DeFelice, și reprezintă 
alimentele care oferă beneficii medicale 
ce vizează prevenţia sau tratamentul unor 
afecţiuni. 

Peste 2026 de studii au examinat 
diversele efecte ale ingredientelor alimentare 
funcţionale, în special în afecţiunile care 
necesită recuperare neurologică sau 
osteoarticulară, printre care surse primare 
(acizii grași nesaturaţi), surse secundare 
(ghimbir etc.), produse tradiţionale sau 
molecule la care populaţia nu a fost expusă. 
Studiile au avut ca subiecte lipidele din diferite 
surse, vitaminele și mineralele (C, E, B3, B12, 
seleniu etc.), extractele de plante (Bromelaina, 
Rosa canina, Harpagophytum procumbens, 
Uncaria tomentosa și Uncaria guianensis, 
ghimbir, turmeric, proteine din soia, Boswellia 
serrata etc.) sau diferite cocktailuri din extracte 
vegetale. 

Există un mare potenţial de cercetare 
în domeniul nutriţiei pentru varietatea 
patologiilor tratate în domeniul medical mai 
sus menţionat. Deoarece starea nutriţională 
este asociată cu rezultatul recuperării, o 
combinaţie atât a gestionării recuperarii, cât 

și a managementului nutriţiei conduce la un 
rezultat terapeutic optim. Acest concept este 
definit ca nutriţie pentru recuperare. 

Managementul recuperator al nutriţiei
este important pentru îmbunătăţirea 
activităţilor traiului zilnic și a calităţii vieţii. 
Recuperarea procesului de nutriţie include 
mai multe etape, de la diagnostic și evaluare 
până la stabilirea obiectivelor specifice și 
monitorizarea rezultatelor. 

În cele ce urmează va fi prezentat rolul 
nutriţiei, în special al regimului dietetic 
recomandat în câteva dintre patologiile tratate 
în cadrul specialităţii RMFB. 

Malnutriţia este frecventă la pacienţii 
spitalizaţi îndelungat, cu dizabilităţi, 
imobilizaţi la pat. Gestionarea îngrijirii 
nutriţionale a acestor pacienţi este adesea 
inadecvată. Aceasta necesită o dietă 
hipercalorică, cu un aport hidric adecvat, 
adaptată comorbidităţilor. Pacienţii cu 
valori scăzute ale proteinelor serice au o 
probabilitate mai mare de a avea rezultate de 
recuperare slabe. De aceea, o dietă adecvată, 
personalizată, este recomandată pentru 
a îmbunătăţi rezultatele clinice, inclusiv 
funcţia fizică și deglutiţia. Bolnavii cu durere 
cronică au o prevalenţă ridicată a deficienţelor 
nutriţionale, iar malnutriţia a fost asociată cu 
rezultate limitate de recuperare la vârstnici cu 
decondiţionare asociată spitalizării. 

Sarcopenia este un sindrom caracterizat 
prin pierderea progresivă și generalizată a 
masei și a forţei musculare scheletice. Nutriţia 
asociată sarcopeniei rezultă din inadecvarea 
consumului alimentar de proteine sau/ și 
molecule generatoare de aport energetic. 
Managementul îngrijirii nutriţionale singur nu 
poate trata sarcopenia asociată activităţii. Prin 
urmare, o abordare complexă a tratamentului 
pentru sarcopenie și disfagie sarcopenică 
ar trebui să includă prevenirea aspiraţiei 
alimentelor, recuperarea disfagiei/ reluarea 
cât mai precoce posibil a hrănirii orale, cu 
managementul calitativ și cantitativ aferent al 
nutriţiei. 

Dieta din afecţiunile neurologice 
este recomandată în funcţie de carenţele 
nutriţionale ereditare sau dobândite. Carenţele 
dobândite sunt întâlnite adesea la consumatorii 
de alcool. Bolnavii pot prezenta malnutriţie. 
În plus, o problematică de primă importanţă 
și dificultate inclusiv pentru medicii de RMFB 
care acordă (și) îngrijiri recuperatorii/nursing 
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de recuperare la bolnavi cu disfagie – ce 
necesită, pentru perioade variabile, uneori  
îndelungate, nutriţie (gastro)enterală – o 
constituie deopotrivă managementul hrănirii 
cât mai adecvate posibil în astfel de condiţii și 
respectiv, demersurile de recuperare a 
deglutiţiei cât mai curând precoce. În acest 
caz, intervenţia rapidă, implicând în primul 
rând diagnosticarea precoce, a unei echipe 
de specialiști este obligatorie. Dieteticianul, 
care stabilește consistenţa alimentelor (solide 
versus lichide) și logopedul, alături de medicul 
de recuperare intervin cât mai curând 
posibil pentru completarea tratamentului de 
specialitate. Un alt aspect des întâlnit la acești 
pacienţi este abilitatea limitată de a se hrăni 
ca rezultat al deficitului motor, tulburărilor de 
coordonare. Problema medicală asociată este 
riscul de aspiraţie. Pentru a preveni acest risc 
pacienţii trebuie hrăniţi în poziţia șezut. 

Alimentaţia pacienţilor cu traumatism 
vertebro-medular în stadiul acut/subacut 
este o problemă foarte complexă. Pe lângă 
deficitul motor contribuie și intoleranţa la 
glucoză, anemia, ileusul paralitic, ulcerele 
gastro-intestinale, vezica și colonul neurogene, 
escarele, sepsisul, pneumonia de aspiraţie, 
depresia. 

Pacienţii cu risc de a dezvolta ulcere de 
presiune, escare sunt cei imobilizaţi, cu un 
status nutriţional compromis. Condiţiile 
patologice precum traumatismul vertebro-
medular, neoplasmele, diabetul zaharat, 
boala renală, boala cardiacă cresc riscul de 
a dezvolta escare în urma unei oxigenări 
inadecvate a zonelor de presiune, cu risc 
(cocccis, cot, calcaneu). Suportul nutriţional 
în astfel de cazuri include un aport adecvat 
de proteine și calorii pentru a cruţa proteinele 
necesare în vindecarea ulcerelor. 

Necesarul de proteine este, de asemenea, 
foarte important în cazul pacienţilor cu 
arsuri, care au risc de infecţie mare și 
de ileus intestinal, aceștia fiind pacienţi 
hipermetabolici și catabolici, ale căror nevoi 
energetice pot crește cu până la 100%. 

În cazul pacienţilor neurologici, cu accident 
vascular, nu este necesară o dietă specială, 
însă aceștia trebuie să evite creșterea excesivă 
a greutăţii corporale și să respecte regimul 
alimentar cu privire la patologiile asociate 
(hipertensiune arterială, dislipidemie etc). 

Un alt aspect al bolnavilor cu 
afecţiuni neurologice este reprezentat de 
apariţia constipaţiei (bolnavii cu colon 
neurogen). Se recomandă un regim alimentar 
bogat în fibre (pâine și cereale integrale), 

precum și un aport hidric adecvat. La astfel de 
pacienţi se recomandă o alimentaţie bogată 
în antioxidanţi și acizi grași omega 3, care vor 
conduce la o funcţionare optimă a creierului, 
vor îmbunătăţi tulburările de memorie și vor 
ajuta la restaurarea funcţiilor motrice, de 
coordonare și echilibru. 

Pacienţii cu diabet zaharat tip I sau tip II 
necesită un regim alimentar strict stabilit de 
către medicul specialist de Diabet, Nutriţie și 
Boli Metabolice. Regimul alimentar dietetic 
pentru diabetul zaharat fără complicaţii este 
normocaloric, hiperprotidic, hipoglucidic, 
normolipidic. Un pacient cu  diabet zaharat 
necontrolat, cu valori crescute ale glicemiei, va 
prezenta complicaţii asociate și, totodată, va 
fi necompliant la tratamentul de Recuperare, 
Medicină Fizică și Balneoclimatologie. 

Hipertensiunea arterială esenţială 
reprezintă factorul de risc major cel mai comun 
în apariţia bolilor cardio-/cerebro-vasculare. 
Aceasta impune un regim alimentar hiposodat. 
Un pacient cu valori tensionale crescute nu 
va putea urma un tratament de recuperare 
medicală complex. Există totuși unele 
proceduri din cadrul specialităţii medicinei 
fizice care pot influenţa scăderea tensiunii 
arteriale, precum magnetodiafluxul. 

La polul opus se află hipotensiunea 
ortostatică, care necesită un aport hidric 
adecvat și poziţionarea pacientului în poziţie 
Trendelenburg. 

Regimul pentru ateroscleroză este unul 
hipocaloric, hipolipidic, hipoglucidic, hiper sau 
normoprotidic. 

Regimul alimentar dietetic pentru infarctul 
miocardic, începând din a treia săptămână de 
la producerea evenimentului cardio-vascular, 
este normo sau hiposodat, hipolipidic, 
hipoprotidic, normoglucidic. Regimul alimetar 
dietetic reprezintă un obiectiv în restaurarea 
statusului funcţional optim (pierdut), în cadrul 
programului de recuperare. 

În afecţiunile respiratorii regimul 
alimentar dietetic recomandat este 
hipercaloric, deoarece o cauză a pierderii în 
greutate poate fi relaţionată cu dificultatea 
în respiraţie (efortul respirator necesită un 
consum mai mare de calorii). O respiraţie 
dificilă poate îngreuna și procesul de 
alimentare a bolnavului (conform unor aspecte 
semnalate anterior). 

Osteoporoza este favorizată, pe lângă 
regimurile hipocalorice, de carenţa de calciu 
și vitamina D3, precum și de excesul de alcool 
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și de cafea sau de băuturi carbogazoase 
îndulcite. Diverse studii corelează consumul 
excesiv de sucuri cu un risc mult mai mare de 
fracturi decât la  neconsumatori. Mecanismele 
implicate în demineralizarea osoasă (dar 
şi în cariile dentare) sunt în principal: (a) 
creşterea aportului de fosfaţi datorită acidului 
fosforic și cafeinei prezente în compoziţia 
lor. Deşi acestea nu au un efect considerabil 
asupra pierderii calciului, problema rămâne 
aciditatea crescută; (b) fructoza rafinată este 
responsabilă pentru reducerea echilibrului 
calcic. Problematica s-a accentuat din anii ’80, 
când fabricanţii au schimbat edulcorantul, 
zaharoza, cu îndulcitori cu conţinut crescut 
de fructoză. Consumul ridicat de fructoză 
rafinată creşte ţesutul adipos, putând fi chiar 
mai nocivă decât alţi îndulcitori; (c) scăderea 
calcemiei şi a excreţiei urinare de calciu poate 
creşte ulterior şi riscul de osteoporoză. Aceasta 
necesită instituirea unui regim alimentar 
bogat în calciu și vitamina D3, cu evitarea 
consumului de alcool și cafea. 

Osteoartrita este una dintre cele mai 
importante cauze de dizabilitate și cea mai 
prevalentă formă de afectare articulară. 
La nivel global, 18% dintre femeile și 9,6% 
dintre bărbaţii cu vârste de peste 60 de ani au 
osteoartrită simptomatică, care le afectează 
calitatea vieţii. Acesta este principalul motiv 
pentru care terapia nutriţional-medicală are 
un rol în continuă creștere în tratamentul 
paliativ al acestei afecţiuni, care cuprinde și 
activitate fizică pe lângă tratamentul clasic, 
medicamentos. Recomandările sunt: 
scăderea ponderală (asociată cu exerciţii 
fizice), reducerea colesterolului plasmatic 
și prin reducerea aportului său alimentar, 
creșterea aportului de acizi grași omega 
3, 6, expunere solară și aport optim de 
vitamina D, aport crescut de vitamina K 
prin ingestia de alimente verzi, alimentaţie 
bogată în proteine ușor asimilabile, săruri 
de calciu. În reumatismul degenerativ se 
urmăreşte asigurarea rezervei proteice a 
ţesutului osos şi remineralizarea osoasă. 

În reumatismul inflamator dieta are drept 
obiectiv efectul antiinflamator, de protejare 
a organismului în timpul tratamentului cu 
antireumatice cortizonice şi necortizonice. 
Se recomandă o dietă hiperproteică, cu 
limitarea glucidelor, reducerea aportului de 
sare și hipolipidică. De exemplu, în poliartrita 
reumatoidă se impune o dietă hiperproteică, 
bazată pe carne, lapte, brânză, ouă, peşte. 
Se recomandă legume şi zarzavaturi crude, 
pentru aportul de săruri minerale şi vitamine. 

Excesul de glucide și lipide se va limita, 
deoarece acestea pot interfera cu metabolismul 
calciului în organism. 

Regimul pentru hiperuricemia și 
litiaza urică este hipocaloric, hipoprotidic 
(hipopurinic), hipolipidic, normoglucidic, 
hiposodat, bogat în lichide, alcalinizant. În 
puseul de gută regimul dietetic urmăreşte 
scăderea aportului de alimente cu risc 
şi creşterea eliminării din organism a 
acidului uric. Prin urmare, alimentaţia va fi 
hipocalorică, în medie 1.800 de calorii. 

 Actualmente, una dintre cele mai grave 
probleme de sănătate pe plan mondial este 
reprezentată de obezitate. Din anul 1980 și 
până în prezent s-a înregistrat o creștere de 
3 ori a procentului persoanelor cu această 
patologie. Obezitatea este legată atât de 
aportul, cât şi de consumul de energie, 
însemnând – cel puţin în parte, adică în afara 
aspectelor concrete de patologie metabolică 
sau/şi endocrină – dezechilibrarea balanţei 
energetico-metabolice a organismului 
în favoarea proceselor de acumulare/ 
stocare. Prin urmare, atât  alimentaţia în 
exces cantitativ sau/şi hipercalorică, dar şi 
sedentarismul/ stilul de viaţă sedentar şi 
bineînţeles – şi cel mai intens – asocierea 
acestor două componente majore ale 
decondiţionării igieno-comportamentale (stil 
de viaţă defectuos) conduc la suprapondere şi 
obezitate. Aceasta este considerată un factor de 
risc pentru osteoartrită, patologie frecventă a 
specialităţii RMFB şi este acceptat faptul că ea 
contribuie la dezvoltarea şi progresia patologiei 
degenerative, prin creşterea încărcării 
mecanice a articulaţiilor. 

Teoria că ţesutul adipos alb ar fi un 
important factor cu implicaţii în homeostazia 
întregului organism a devenit plauzibilă 
încă din 1994, în momentul descoperirii 
primei adipokine, leptina. De atunci, au mai 
fost identificate peste 67 de adipocitokine 
(adiponectina, rezistina, visfatina, chemerina, 
lipocaina etc.), dar rolurile lor sunt departe 
de a fi clarificate, conform medicinei bazate 
pe dovezi, cercetările actuale evoluând 
în sensul implicării acestora în patogenia 
osteoartritei. Adipokinele includ o varietate 
de peptide proinflamatorii. Aceste adipokine 
proinflamatorii sunt crescute în obezitate şi par 
să contribuie la aşa-numita “stare inflamatorie 
de grad redus” de la subiecţii obezi, la crearea 
unui cerc vicios de aberaţii metabolice, inclusiv 
complicaţii cardiovasculare şi boli autoimune 
inflamatorii. 



Din perspectiva specialităţii 
medicale RMFB pot fi citate cercetări recente 
efectuate în cadrul unei teze de doctorat 
elaborate în Sanatoriul Balnear și de 
Recuperare Techirghiol de către Dr. 
Ionescu Elena-Valentina, prin care a fost 
evaluat impactul peloidoterapiei (cu nămol 
sapropelic) asupra nivelului plasmatic al 
leptinei şi adiponectinei, lucrare știinţifică în 
care s-a demonstrat rolul tratamentului cu 
factori balneari în interceptarea sanogenă 
a unor importante verigi funcţionale 
neuroendocrine. 

Variaţia nivelului plasmatic al leptinei a 
evidenţiat un răspuns diferenţiat în funcţie de 
tipul aplicaţiei balneare. Aplicaţia cu nămol 
cald a determinat scăderea semnificativă 
a nivelului plasmatic al leptinei. Aplicarea 
nămolului rece sub forma terapiei contrastante 
a determinat o creştere a valorilor leptinei la 
finalul curei, nesemnificativă statistic, prin 
intervenţia funcţiei de termoreglare care este 
solicitată semnificativ la aplicaţia rece, pe când 
confortul termic pe durata băilor termoneutre 
stabilizează funcţia hipotalamică şi nu solicită 
răspunsuri neuroendocrine majore. 

Asemănător variaţiei leptinei, și 
adiponectina prezintă un comportament 
diferenţiat în funcţie de tipul aplicaţiei 
balneare folosite. În urma aplicaţiei 
termoneutre de nămol s-a înregistrat o 
scădere semnificativă statistic a valorilor 
medii de adiponectină, lucru care vine în 
sprijinul ipotezei că terapia cu nămol cald este 
un beneficiu real în patologia degenerativă. 
Nivelul plasmatic al adiponectinei la finalul 
terapiei cu oncţiune cu nămol rece a crescut 
nesemnificativ statistic după 10 zile de 
tratament. 

Regimul alimentar în cadrul acestei 
patologii este hipocaloric, hipolipidic, 
hipoglucidic cu scădere ponderală. 

Scăderi importante ale indicelui de 
masă corporală (IMC) rezultă în urma 
abordării integrative a programului de 
kinetoterapie asociat cu dietă restrictivă 
și, implicit, corectarea unor factori psiho-
comportamentali: eliminarea fumatului şi 
a unor tipare comportamentale și obiceiuri 
legate de sedentarism. Efectuarea regulată a 
exerciţiului fizic implică o reglare a sistemului 
neuroendocrin, cu eliberare endorfinică, ceea 
ce determină scăderea stărilor de anxietate 
și stres, cu creșterea nivelului de energie 
și o creștere a cantităţii totale de oxigen 
a organismului, cu activarea sistemului 
motivaţional, în special în cadrul kinetoterapiei 

în forme organizatorico-procedurale de grup. 
Exerciţiul fizic, prin activitatea musculară 

implicată, este un stimul fiziologic al lipolizei, 
atât prin consum energetic, cât și prin 
echilibrarea balanţei calorice a organismului. 

În privinţa modulării calitative, ca urmare 
a practicării de exerciţii fizice, a răspunsului 
psiho-comportamental faţă de diversele 
alimente ca şi faţă de apetenţa cantitativă, nu 
se poate afirma că există, la ora actuală, un 
consens de opinii. 

Specialitatea RMFB este una dintre 
specialităţile medicale complexe care asociază 
principiilor nutriţionale și kinetoterapiei mai 
sus menţionate și alte mijloace terapeutice – 
hidrokinetoterapia, masajul, electroterapia, 
termoterapia și terapiile balneoclimatologice: 
curele balneare (externe sau interne). 
Legătura dintre balneoclimatologie și nutriţie 
rezultă și din utilizarea apelor minerale 
naturale ca verigă importantă în cadrul 
metodologiei de tratament în patologia 
digestivă, în normalizarea funcţiilor 
gastrointestinale, acţionând în procesele 
inflamatorii ale aparatului urogenital. 
Crenoterapia – terapia cu ape minerale este 
implicată și în normalizarea carenţei de săruri 
minerale: calciu, magneziu, fluor etc. De 
asemenea, conţin și oligoelemente care sunt 
foarte bine asimilate de organism, de exemplu 
sulfaţi, ce determină proprietăţi diuretice 
și laxative. România este una dintre ţările 
europene recunoscute pentru numărul mare 
de izvoare de ape minerale. 

Hidrokinetoterapia, în bazine terapeutice 
cu adâncimea de imersie la nivel toracic 
T10, este un pilon important terapeutic al 
afecţiunilor metabolice prin efectul facilitator 
kinetic al descărcării de greutate, la care se 
adaugă efectul presiunii hidrostatice (77% 
din greutatea corpului fiind neutralizată), 
cu efectuarea exerciţiilor pentru refacerea 
mobilităţii articulare, inclusiv recuperarea 
deposturărilor determinate de depunerile 
de ţesut adipos în exces, la care se adaugă 
efectul antialgic și relaxant al temperaturii 
mediului acvatic (recomandabil: 32-33̊ C), ca 
și efectul chimic, diferenţiat în funcţie de tipul 
apei minerale utilizate în bazinul terapeutic. 
Rezultatele obţinute în urma programului de 
hidrokinetoterapie induc o stare de confort 
psihologic, importantă motivaţional pentru 
obţinerea obiectivelor stabilite, creșterea stimei 
de sine și a calităţii vieţii pacienţilor. 

Tot în sfera hidroterapiei menţionăm 
hidromasajul/ duşul jet – aplicat direct, cu 
presiune şi distanţă adaptate – sau/ şi duşul 
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subacval – cu jet tangenţial pe suprafaţa zonei 
adipoase – care exercită efecte mecanice, 
asociind și acţiuni de drenaj şi ameliorare a 
circulaţiei veno-limfatice. 

Masajul, în majoritatea tipurilor şi formelor 
sale, este parte componentă metodologică 
a tratamentului fizio-kineto-balneoclimatic 
al obezităţii şi entităţilor nosologice conexe, 
existând numeroase substanţe biologic active, 
cu efecte anticelulitice: metilsulfonilmetanul, 
nicotinamida, carnitina, cofeina, Garsia 
Cambogia, aminoacizii (asparalgina, 
glutamina, tirozina, metionina, valina). 
Alte substanţe citate ca având efecte 
anticelulitice inclusiv utilizabile în cadrul No 
Needle Mesotherapy™/Aquaphoresis™ sunt: 
carbamida, manitolul, extractul de Boswellia, 
alantoina, sulfatul de magneziu, extractul de 
Ginseng, adenozina, siliciul coloidal, aloe vera, 
beta glucanul. 

Tratamentul loco-regional al obezităţii 
și celulitei cuprinde multiple modalităţi 
terapeutice, prezentate sinoptic astfel:
 aplicaţii topice: creme, loţiuni, pomezi, 

cataplasme etc, asociate în anumite situaţii cu 
forme adecvate de masaj – exemplu de situaţie 
terapeutică ce include tratament farmacologic 
plus fizical)
 mezoterapie 
 tratamente combinate complexe (multi-

fizio-terapice şi farmacologice):
• Radio-Frecvenţă (RF), masaj şi sucţiune 

non-invazivă (velasmooth) 
• Endermologie – tehnică patentată,

realizată dintr-un aparat generator de vacuum 
reglabil, aplicat pe piele, și un dispozitiv 
mecanic cu două role 

• Mezoterapia fizicală/ noninvazivă (“fără 
ac“)

• Laser-masaj-terapie prin răcire – 
“TriActive”

• Electrostimularea musculaturii somatice.

Procedurile hidrotermoterapice utilizate 
în tratamentul obezităţii/celulitei implică 
suporturi fizice pentru vehicularea în 
profunzime a factorului termic (transferul 
terapeutic de căldură): nămolurile terapeutice 
(peloide/fango), parafina şi amestecul acestora 
(parafango, parargil) în combinaţii chimico-
structurale heterogene.

Tratamentul cu nămol reprezintă o terapie 
de tradiţie în ţara noastră, fiind un tratament 
ce utilizează un factor terapeutic natural de 
mediu, cu implicaţii sanogene multiple între 
care, de interes pentru această lucrare este 
eficacitatea sa, dovedită (şi) în obezitate – 

inclusiv în cazurile cu celulită – şi respectiv, în 
regenerare/ întinerire cutanată, cu proprietăţi  
conexe antireumatice şi vasoactive benefice.

În concluzie, putem afirma că pacienţii 
cărora le este recomandat tratamentul 
de Recuperare, Medicină Fizică și 
Balneoclimatologie necesită intervenţii 
dietetice adecvate pentru a completa schema 
de tratament, dar și pentru ca aceștia să 
devină complianţi, prin contracararea unor 
comorbidităţi – cu potenţial invalidant sau 
eventual ameninţător de viaţă – la abordarea 
medicală complexă, în vederea atingerii 
obiectivelor terapeutico-recuperatorii 
stabilite.  
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redactarea lucrărilor știinţifice reprezintă 
un criteriu de apreciere a complexităţii 
profesionale și de promovabilitate, adică “A citi 
și a scrie constituie verigile definitorii pentru 
o pregătire profesională medicală demnă, 
situată deasupra mediocrităţii”.1 

În opinie personală, a redacta o lucrare 
știinţifică reprezintă o onoare, o datorie 
profesională nobilă pentru un cercetător, 
menită să exprime o experienţă practică, 
desigur perfectibilă, care să fie accesibilă 
generaţiilor actuale de medici sau celor ce vor 
urma. Iar un medic care nu scrie un articol, în 
principiu, nu are nimic de spus, deci nu poate 
reprezenta elita. 

Considerații generale 
O lucrare știinţifică este o analiză în detaliu 
în formă scrisă a unei cercetări clinice sau 
experimentale, după un protocol precis, cu 
o structură care respectă reguli știinţifice 
considerate standard internaţional. 

Principiile redactării știinţifice se învaţă în 
universităţi, sub forma unor cursuri modulare 
în programa de învăţământ sau sub forma 
cursurilor postuniversitare. De exemplu, în 
SUA, în universităţi, există departamente 
pentru redactare știinţifică și programe 
de învăţământ de 18 luni pentru redactori 
profesioniști, la Mayo Clinic există programe 
pentru studenţi și pentru practicieni, iar 
în Franţa există un curs postuniversitar de 
redactare știinţifică. 

În România, introducerea “Metodologiei 
cercetării știinţifice” ca materie de studiu 
în programa universităţilor de medicină a 
reprezentat o etapă importantă în învăţarea 
principiilor redactării lucrărilor știinţifice de 
către generaţiile tinere de medici. 

De asemenea, principiile redactării se pot 
învăţa în redacţiile publicaţiilor medicale, unde 
există specialiști cu experienţă în domeniu și 
care pot oferi consultanţă de specialitate. 

Scopul final al acestor programe este de a 
forma profesioniști cu o pregătire complexă, 
care exprimă corect în scris experienţa lor, 
adică crearea elitelor medicale, care să posede 
admirabila “artă a comunicării”2. 

Un rol marcant în reușita învăţării corecte a 

R
Redactarea științifică, condiție 
esențială pentru cercetător

REZUMAT.
Activitatea profesională a unui cercetător 
este materializată în lucrările scrise de-a 
lungul carierei, care trebuie să respecte 
criteriile știinţifice de redactare corectă 
referitoare la formă și stil pentru a fi 
publicabile.

Menirea unui cercetător este de a fi 
citit, de a fi ascultat și de a redacta lucrări 
știinţifice, care contribuie la progresul 
comunităţii știinţifice medicale. 

Această lucrare este un articol didactic, 
dar și o pledoarie pentru calitate în scris, 
pentru respectarea standardelor de 
redactare corectă, care definesc valoarea 
știinţifică a publicaţiilor.

CUVINTE-CHEIE: redactare știinţifică, 
cercetător, articol didactic

În medicina contemporană, profesia de 
cercetător presupune un specialist complex, 
cu experienţă în practica medicală, cu o 
documentare știinţifică solidă, în continuă 
informare și, obligatoriu, cu incontestabila 
“artă a comunicării”, aspecte care definesc, de 
fapt, elita profesională. 

A ști să comunici în special în scris, în 
redactarea de articole sau studii știinţifice, 
înseamnă a deţine cunoștinţe teoretice vaste 
din literatura medicală, a avea o activitate în 
practica medicală de notorietate, adică a avea 
“de comunicat” și a stăpâni un cod lingvistic ca 
instrument de bază al comunicării. 

A ști să redactezi un articol înseamnă 
a te face vizibil în profesie, adică a te situa 
deasupra mediocrităţii, ceea ce reprezintă 
elita profesională. 

De fapt, ce-și dorește un cercetător?! Să 
comunice din experienţa sa, să fie citit și 
ascultat, să contribuie astfel la progresul 
comunităţii știinţifice. 

Capacitatea de a redacta o lucrare știinţifică 
este obligatorie pentru cercetător în primul 
rând, dar și pentru medicul practician. 
Motivaţia de a scrie constă în dorinţa de a te 
încadra în elita profesională și de a redacta 
articole sau studii clinice care pot deveni “de 
referinţă” în literatura de specialitate. 

În opinia Colegiului Medicilor din România, 

Dr. Viorica VIDU
Cercetător științific principal grd. III 
Medic primar chirurg, Institutul Clinic 
Fundeni

Autor pentru corespondență: dr. Vidu 
Viorica, 
Clinica de chirurgie generală și transplant  
hepatic, I.C.Fundeni, Șos. Fundeni, 258, 
sector 2,  București
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Tabelul 1. Categorii de lucrări științifi ce
Nr. 
crt. CATEGORIA Forma de redactare Tipul

1. Redactate în scris și publicate word articole, cărți, monografii, 
proiecte de cercetare, referate

2. Redactate în scris și prezentate oral word, power point licență, doctorat, masterat

3. Redactate pentru prezentare orală power point lucrări pentru congrese, 
simpozioane, conferințe 

redactării știinţifice îl deţin cultura personală 
și cunoașterea în primul rând a limbii române, 
dar și a celei de redactare, frecvent engleză 
sau franceză. Există mai multe categorii de 
lucrări știinţifice, clasificate după forma și 
scopul lor final:

Articolul este prototipul clasic de lucrare 
știinţifică scrisă după criterii ce trebuie 
să respecte un standard internaţional de 
redactare și de publicare și este rezultatul unei 
cercetări știinţifice  clinice sau experimentale, 
care exprimă o idee sau o ipoteză de lucru, 
o experienţă practică bazată pe o cazuistică 
studiată, pe cazuri rare din practica medicală 
sau pe studii de cercetare fundamentală. 
Necesită o bună documentare din literatura de 
specialitate. 

Un articol cu valoare știinţifică are 
următoarele caracteristici: temă cu interes 
știinţific (importanţa temei), calitatea de ordin 
știinţic a redactării, calitatea documentaţiei 
ilustrative a subiectului și exprimarea 
lingvistică corectă în limba folosită.

Forma de redactare 
După cum menţionam, pentru a avea valoare 
știinţifică, un articol trebuie să respecte 
anumite criterii considerate standard, 
aplicabile literaturii medicale internaţionale, 
criterii care reprezintă instrumentele unui 
limbaj medical comun, în scris, accesibil 
întregii comunităţi știinţifice mondiale.

Astfel, forma de redactare sau structura 
articolelor este diferită și aceasta, dacă 
este redactată conform standardelor, 
permite editorului încadrarea corectă a 
articolului menit a fi publicat la categoria 
corespunzătoare în revista de specialitate. 
Dar, în același mod, autorii unui articol se 
pot orienta către o publicaţie medicală care 
conţine categoria corespunzătoare formei de 
redactare a articolului respectiv. 

După forma de redactare se disting 
următoarele categorii de articole medicale: 
prezentare de caz clinic, studiu de caz, 
articol original, articol special, review, 
editorial, scrisoare către redacţie 
(personal view), comunicare scurtă (short 
comunication), articol didactic.

Categoriile de tip “prezentare de caz clinic” 
și articolul original sunt utilizate frecvent 
de către medicii practicieni, iar studiul de 
caz, articolele speciale, personal view sunt 
redactate în principal de cercetători.

Pentru ca un articol să fie publicabil trebuie 
să respecte toate părţile constitutive specifice 
categoriei din care face parte.

Astfel, în structura unui articol original, 
cel mai des întâlnit în literatura medicală, 
în principiu trebuie să existe: titlul, autorii, 
gradul profesional și știinţific al acestora, 
afilierea instituţională, autorul pentru 
corespondenţă cu datele de contact, corpul 
articolului (IMRAD: introducere, material 
și metodă, rezultate și discuţii), concluzii și 
bibliografie. La sfârșitul lucrării, pot exista 
note explicative și documente anexate: 
conflictul de interese între autori, acordul 
pacientului pentru publicare, mulţumiri 
adresate colaboratorilor sau sponsorilor etc. 
De menţionat că legenda figurilor, figurile 
ilustrative pentru subiectul tratat, rezumatul 
și cuvintele-cheie se trimit la redacţie în fișiere 
PC separate de text.4

Titlul trebuie să fie concis, cu maxim 10 
cuvinte – este primul element ce atrage atenţia 
cititorului, deoarece sugerează conţinutul 
tematic al unui articol.

Cuvintele importante se pun la început, 
expresii de tipul “a propos de…” se folosesc la 
sfârșit, deși nu sunt recomandabile în titlu. De 
menţionat este faptul că titlul se stabilește în 
mod corect la finalul redactării lucrării.

Lista autorilor cuprinde persoanele 
implicate direct în realizarea studiului 
publicabil, contribuţia fiecăruia fiind 
menţionată în documente anexe sau la 
sfârșitul lucrării, însă primul autor are 
responsabilitate știinţifică, juridică și este și 
autor pentru corespondenţă. 

Conform Grupului de Redactori din 
Vancouver,3 primul autor este persoana care 
îndeplinește următoarele condiţii:

1. Concepe și organizează cercetarea și 
interpretarea rezultatelor;

2. Participă la redactarea manuscrisului; 
3. Aprobă versiunea finală a manuscrisului;
4. Are responsabilitate știinţifică.
Nu se acceptă autori “fantomă”, adică 

cu rol onorific sau marginal în realizarea 
studiului respectiv, precum: translator, 
tehnicieni IT sau de laborator, tehnoredactori 
etc. De precizat faptul că menţionarea 
unui autor “onorific sau fantomă” în lista 
autorilor de drept reprezintă o fraudă 
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intelectuală, din categoria plagiat,3,5,6,7 
“inacceptabila povară”8 despre care evităm 
adesea să vorbim, dar cu care convieţuim 
“în complicitate” şi o purtăm conştient de-a 
lungul generaţiilor, deoarece s-a dovedit a fi 
încă dificil de eradicat. 

Corpul articolului (IMRAD) 
(I) Introducerea trebuie să fie concisă și să 
cuprindă câteva fraze cu un scurt istoric și 
importanţa temei, cu aspectele generale, 
particulare și scopul lucrării, fiind permise 
1-2 referinţe bibliografice. Un istoric prea 
lung poate distrage atenţia și interesul 
cititorului pentru acel subiect și denotă o 
lipsă de experienţă în capacitatea de sinteză a 
autorilor. 

(M) Material și metodă. Acest capitol 
conţine descrierea lotului de studiu și 
a metodei de lucru folosită sau ipoteza 
de cercetat, numărul subiecţilor și 
caracteristicile acestora: vârstă, sex, 
comorbidităţi, prezentarea cazului sau a 
loturilor comparative cu particularităţile 
lor, investigaţii paraclinice cu imagini sau 
grafice ce argumentează simptomatologia, 
diagnosticul și evoluţia afecţiunii studiate. 

Menţionarea acestor aspecte se va face în 
manieră descriptivă, nu interpretativă. 

Acest capitol reprezintă studiul practic, 
adică partea originală a lucrării, și de aceea nu 
va conţine referinţe bibliografice. 

(R) Rezultate. Reprezintă partea originală 
a autorului, prezentată succinct, fără 
referinţe bibliografice, ci doar parametrii 
de morbiditate, mortalitate, supravieţuire, 
prognostic și analiză statistică (p<0,01) 
pentru loturile mari de studiu. 

(A și D) Discuţii. Reprezintă partea cea mai 
importantă, originală, pentru că ilustrează 
opinia autorului și trebuie redactată în manieră 
interpretativă. Cuprinde analiza datelor 
clinice, paraclinice și statistice rezultate din 
cercetarea clinică, efectuată comparativ cu cele 
din literatura de specialitate sau cu alte studii 
de referinţă, menţionând aspecte și ipoteze 
personale. Trebuie să conţină toate referinţele 
bibliografice consultate de autor, menţionate 
în text. 

Pentru obiectivitate și originalitate 
cercetătorul poate menţiona rezultatele 
negative, eșecurile, eventualele greșeli ale 
protocolului de cercetare recunoscute, care 
constituie un “model negativ” de evitat pentru 
alţi cercetători sau un subiect de cercetare 
pentru alt studiu, cu alte metode sau ipoteze 
de lucru. 

Concluziile reprezintă opinia autorilor, 
rezultatele evocatoare ale cercetării știinţifice 
exprimate în 2-3 fraze, care justifică 
realizarea scopului propus, fără referinţe 
bibliografice. 

După forma de redactare, pornind de la 
structura standard a unui articol original 
descrisă anterior, se disting mai multe 
particularităţi ale diverselor categorii de 
lucrări redactate (vezi Tabelul 2). 

Acestea reprezintă, în sinteză, cerinţele 
structurale pentru fiecare categorie, cu 
menţiunea că pot varia, deoarece unele 
redacţii editoriale impun cerinţe proprii. 

Important de precizat este faptul că 
articolul special este un articol original, la care 
primul autor este o personalitate marcantă 
în domeniu, cu reputaţie internaţională, cu 
o documentare bibliografică vastă, candidat 
la a deveni lucrare “de referinţă” în literatura 
medicală – exemplu (9). 

O astfel de personalitate medicală 
internaţională este profesorul și cercetătorul 
Thomas Starzl, denumit în presă “o legendă 
americană”, autorul tehnicilor moderne de 
transplant hepatic și renal, o personalitate 
complexă, cu contribuţii remarcabile în 
medicina contemporană. 

Editorialul este scris de un singur autor, de 
obicei la solicitarea unei redacţii editoriale, și 
este un elogiu aniversar sau comemorativ la 
adresa unei personalităţi știinţifice medicale 
sau o opinie sau analiză critică a unui 
eveniment știinţific. Este o lucrare onorantă 
pentru autor, ce sugerează recunoștinţă, 
respect pentru carieră, demnitate, 
consideraţie. Exemple (10,11). 

Un alt tip de editorial este cel comemorativ, 
dedicat vieţii profesionale și personale a unor 
personalităţi aparte; în acest sens, menţionez 

Tabelul 2: Forma de redactare a diverselor 
categorii de articole
Articol Autori Corpul IMRAD Bibliografie Ilustrații, grafice
A. original peste 5-7 da 10-20 referințe maxim 6
Prezentare 
de caz maxim 5 fără M și R (descrierea 

simplă de caz) 5-10 referințe maxim 5

Studiu 
de caz maxim 5 studiu comparativ și 

interpretativ cu literatura 5-10 referințe maxim 5

Review 1-2 fără M și R maxim 30 1-2
Personal 
view 1 prezentare scurtă, fără IMRAD Nu Nu

Editorial 1 fără IMRAD peste 5 1-2

A. special
peste 7 
(unul o 

personalitate 
în domeniu)

da 20-30 5-6

A. didactic 1 Nu (descriptiv) maxim 10 5-6
Comunicare 
scurtă 1-2 prezentare de caz scurtă maxim 5 1-2

Profesorul și cercetătorul 
Thomas Starzl
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ca exemplu, cu valoare deosebită în plan 
personal, elogiul dedicat părinţilor mei, un 
“epilog la o viaţă de profesor” și la o viaţă 
parcursă cu demnitate, integritate și ţinută 
profesională incontestabilă. Un remember 
dedicat profesioniștilor catedrei, din care cu 
mândrie au făcut parte părinţii mei.12

Stilul de redactare 
Reprezintă, alături de forma de redactare, o 

cerinţă obligatorie pentru caracterul știinţific 
al unui articol publicabil. Stilul de redactare 
știinţific trebuie să fie concis, clar, legat, fără 
explicaţii în paranteze. Exprimarea trebuie să 
fie simplistă, cu afirmaţii argumentate corect 
știinţific, cu referinţe bibliografice integrate în 
text. 

În articolele medicale nu sunt permise 
metaforele sau expresiile stilistice 
caracteristice unui limbaj literar. Totuși, 
pentru o redactare știinţifică corectă și 
complexă, stilul literar de redactare contribuie 
la dezvoltarea capacităţii creative de a redacta 
un subiect, mai ales cele de sinteză, prin 
exprimări lingvistice corecte și elegante, 
prin cursivitate și prin formarea capacităţii 
de redactare “fără efort”. Este ceea ce face 
diferenţa între un stil profesionist de redactare 
și un limbaj trunchiat, sec, neatrăgător pentru 
cititor, care denotă o pregătire profesională și 
culturală deficitară.

Nu sunt permise greșelile de ortografie sau 
gramaticale, dezacordurile, pleonasmele!

Fiecare idee nouă va fi redactată într-un 
paragraf nou, care atrage atenţia cititorului 
și imprimă un aspect ordonat al lucrării, 
accesibil unei lecturi ușoare. Verbele din fraze 
trebuie folosite la timpul trecut, exprimând 
astfel un studiu încheiat cu rezultate cert 
publicabile. Nu sunt permise exprimări cu 
verbe la timpul prezent sau viitor, deoarece 
denotă aspecte nesigure, în curs de efectuare 
sau incomplete, ceea ce nu este de dorit a fi 
publicat, neavând valoare știinţifică. Din acest 
motiv, stilul literar îi avantajează pe cei ce-l 
stăpânesc, prin buna cunoaștere a principiilor 
lingvistice. 

Pentru redactarea bibliografiei există 
sisteme academice de redactare,3,13 (folosite 
ca standarde internaţionale în toată literatura 
medicală) și anume:

● Sistemul VANCOUVER, bazat pe anul 
publicaţiei, menţionat după titlul publicaţiei, 
lucrările bibliografice sunt redactate în 
ordinea citării lor în text, cu primii 3 autori 
citaţi și restul menţionaţi la “et al” (și col). 
De exemplu: Viorica Vidu, Daniela Bartoş, 

Carmen Ardelean, și col. Paragangliomul 
retroperitoneal prevertebral: o entitate 
particulară. Medicina modernă, 2008; 
XV(10):527-533, ISSN:1223-0472; factor 
de impact... Este cel mai folosit sistem de 
redactare pentru bibliografie, în toate revistele 
de specialitate cu valoare știinţifică.

● Sistemul HARVARD: primul autor este 
citat în text în paranteze cu anul publicaţiei “și 
col” (exemplu: Vidu V. și col, 2008) și la finalul 
lucrării, pe lista bibliografică, sunt citaţi în 
ordinea alfabetică după primul autor. Acest 
sistem este recomandabil studiilor preliminare 
și începătorilor, fiind mai accesibil, însă este 
rar folosit în prezent. 

● Pentru cărţi, anul apariţiei este 
menţionat la sfârșit, după numele editurii. 
Exemplu: Irinel Popescu. Chirurgia ficatului. 
Editura Universitară Carol Davila, București, 
2004.

Pentru studiul bibliografic se selectează, pe 
baza cuvintelor-cheie sau după primul autor, 
publicaţii noi din ultimii 5 ani, dar se pot 
studia și unele lucrări mai vechi, considerate 
de referinţă în domeniu. 

Concluzii 
Cultura redactării știinţifice este o condiţie 

esenţială pentru profesia de cercetător, în 
principal, dar și pentru medicul practician. 

Lucrările cu valoare știinţifică publicate 
contribuie la progresul comunităţii știinţifice 
și academice și stau la baza formării 
generaţiilor următoare. 

Redactarea știinţifică reprezintă, în fapt, 
esenţa activităţii elitei profesionale.

1. Codul de deontologie profesională medicală al Colegiului Medicilor din România, 2016
2. Angela Repanovici. Asociația Bibliotecarilor din România. Ghid de cultură a informației. Editura ABR, București, 2012, p.15
3. Colin Neville. The Complete Guide to Referencing and Avoiding Plagiarism. Second Edition, Open University Press, The 

McGraw Hill Company, 2010
4. Viorica Vidu. The methodology of Writing A Scientific Paper, Annals of Fundeni Hospital, 2009, vol.14, nr. 3-4, pag. 32-36, 

ISSN:1224-3450
5. Legea plagiatului nr. 206, Monitorul Oficial al României, 2004
6. Jean-Luc Hennig. Apologia plagiatului. Ediția în limba română. Editura Art, București, 2009: p.19-20 
7. Universitatea din București. Codul de Etică al Universității București, http:// www.unibuc.ro/n/despre/ Codul_de_etica_al_

Universității_ din_Bucuresti.php
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9. Starzl TE, Bilheimer DW, Baanson HT, Shaw BW, Hardesty RL, Griffith BP, Iwatsuki S, Zitelli BJ, Gartner JC, Malatack JJ. Heart-liver 
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10. Viorica Vidu, “Acad. Nicolae Cajal – personalitate emblematică a cercetării medicale românești”, Medica Academica, 2011, Nr.3, 

245, pg. 34-38, ISSN :1220-5737
11. Viorica Vidu, “Model de viaţă”,Viaţa Medicală, 2012, nr.3, 20 decembrie, pag.11
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emcopiniile cititorilor

În această rubrică vă puteţi exprima deschis opiniile 
și sugestiile asupra conţinutului editorial.
Lucia Ligia Andrașcu, medicină de 
familie, Botoșani – “În limita în care mai 
apucăm să mai și citim, aș putea spune că 
este o revistă ok care conţine articole bune, 
de interes. În ultima perioadă am reușit 
să citesc mai mult frânturi, doar titlurile. 
Nu prea mai avem timp să aprofundăm. 
Înainte eram mai puţin stresaţi. Sunt 
interesată să citesc despre tot ce ţine 
de modul de raportare a pacientului 
cronic, acut și sub-acut la consultul 
online, instrumente de telemedicină. De 
asemenea, aș vrea să citesc despre relaţia 
pe care organismele care conduc sistemul 
medical o au cu medicina de familie – se 
pare că suntem ultima verigă din sistem; 
uneori, am senzaţia că suntem trecuţi 
cu vederea. Pentru mine, este de interes 
dezvoltarea unor subiecte precum: ce 
se întâmplă cu cabinetul când apare o 
situaţie care impune autoizolarea, când 
cineva din cabinet se îmbolnăvește de 
Covid-19, cine preia activitatea; ce se 
întâmplă cu eliberarea de reţete în această 
perioadă, cum arată comunicarea optimă 
cu pacienţii în această perioadă, când 
întâlnirea fizică nu este posibilă sau 
când medicul este limitat la un anumit 
număr de consultaţii; ce se întâmplă cu 
sistemul informatic, care dă multe rateuri. 
Acestea sunt preocupările mele, în afară 
de subiectele strict medicale care ţin 
de scheme de tratament, protocoale. În 
plus, cum să te protejezi într-un cabinet 
de medicină de familie; resursele le-am 

folosit pentru a ne crea un mediu cât 
de cât sigur, dar nu e suficient.” 

Daniela Toader, medicină de familie, 
Râmnicu Sărat – “Medica Academica 
este o revistă în care găsesc informaţii de 
actualitate, concise. Având în vedere că 
am un cabinet în care vin mulţi pacienţi 
pediatrici, sunt interesată să citesc despre 
teme de pediatrie în măsura în care găsiţi 
persoane avizate care să scrie articole. 
Chiar și așa, ceea ce se prezintă este 
binevenit și preluat ca informaţie utilă, 
indiferent de domeniul medical; din contră, 
considerăm că ne extinde aria de informare. 
Sunt interesată în special de materialele 
de specialitate, dar citesc și știrile.”  

Violeta Barca, medicină de 
familie, Roman – “Am o părere bună 
despre publicaţia dvs, însă nu a mai 
ajuns la mine în ultimele luni.” 

Ioana Tătaru, medicină de familie, 
Cluj-Napoca – “Este o revistă în regulă, 
o citesc. În prezent, sunt interesată 
de informaţii legate de infecţia cu 
coronavirus, protocoale de tratament, 
aspecte legate de legislaţia actualizată, 
dar prezentată pe înţelesul tuturor, nu 
în termeni juridici. Aș citi cu interes 
și știri externe despre protocoalele 
implementate în alte ţări, despre ce fac 
alţii pentru a gestiona această situaţie. La 
mine, revista ajunge cu regularitate.”







Daniel Lighezan, Vlad Ivan

Riscul vital în embolia pulmonară și tromboza venoasă profundă
1.  Despre factorii de risc ai episoadelor 

tromboembolice este adevărat că:
A.  50% sunt provocate de imobilizare, 

traumă sau spitalizări anterioare
B.  Pot fi reprezentați de catetere venoase, 

sepsis, trombofilii, contraceptive
C.  Sarcina și statusul post partum 

nu influențează episoadele 

tromboembolice
D.  20% prezintă o componentă neoplazică
E.  Mereu evenimentele embolice prezintă 

o cauză evidentă.

2.  Este fals despre embolismul pulmonar: 
A.  Nu se poate prezenta asimptomatic
B.  Se poate manifesta prin fenomene de 

insuficiență cardiacă acută
C.  Asociază întotdeauna dispnee severă
D.  Factori majori ai prognosticului pe 

termen scurt sunt starea clinică, 
disfuncția de ventricul drept și 
biomarkerii

E.  Mortalitatea nu depășește 50% chiar și 
în cazul instabilității hemodinamice.

Cristian Serafinceanu, Anca Pantea Stoian, Meda E. Pavkov 

Prevenția complicațiilor renale în diabetul zaharat
6.  Factori de risc asociați bolii renale diabetice sunt:

A.  Macrosomia
B.  Anemia
C.  Fumatul
D.  Deficitul de vitamina C
E.  Hipotensiunea arterială.

7.  Despre controlul hiperglicemiei este adevărat că:
A.  Controlul glicemic intensiv a redus cu sub 20% incidența 

insuficienței renale avansate
B.  Studiul DCCT/EDIC a arătat că un control glicemic strict la 

pacienții cu DZ tip 1 a redus cu 57% albuminuria moderată
C.  Studiile clinice ACCORD, ADVANCE și VADT despre DZ tip 2 

au arătat că un control glicemic intensiv reduce incidența 
albuminuriei

D.  Riscul de criză hipoglicemică scade la pacienții cu boală cronică de 

rinichi avansată din cauza gluconeogenezei reduse
E.  Studiul DOPPS a arătat că la pacienții cu DZ tratați cu dializă 

renală riscul mortalității este cel mai scăzut la un nivel al 
hemoglobinei A1c de 7%–7,9%.

8.  Este adevărat despre controlul presiunii arteriale în DZ:
A.  reduce riscul de progresie a nefropatiei diabetice 
B.  tratamentul cu IEC este indicat la pacienții cu DZ tip 1 fără 

albuminurie și fără hipertensiune arterială
C.  studiul IRMA2 a demonstrat că doza crescută de irbesartan 

previne progresia albuminuriei la pacienții cu hipertensiune 
arterială

D.  tratamentul combinat cu IEC și BEC s-a arătat superior pentru 
controlul hipertensiunii arteriale

E.  reducerea excesivă a presiunii arteriale sistolice (< 120 mmHg) 
scade riscul incidenței BCR.

Viorica Vidu

Redactarea științifică, condiție esențială pentru cercetător
9.  Conform Grupului de Redactori 

din Vancouver, primul autor 
este persoana care îndeplinește 
următoarele condiții:

A.  Poate fi reprezentat de către translatori, 
tehnicieni IT sau de laborator

B.  Concepe și organizează cercetarea și 
interpretarea rezultatelor

C.  Participă la redactarea manuscrisului

D.  Aprobă versiunea finală a manuscrisului
E.  Are responsabilitate științifică.

10.  Despre stilul de redactare sunt 
adevărate următoarele afirmații:
A.  Fiecare idee nouă va fi redactată într-un 

paragraf nou, care atrage atenția 
cititorului

B.  Sunt permise exprimări cu verbe la 

timpul prezent sau viitor, deoarece 
denotă aspecte sigure

C.  Stilul literar îi avantajează pe cei ce-l 
stăpânesc, prin buna cunoaștere a 
principiilor lingvistice

D.  Stilul literar de redactare contribuie 
la dezvoltarea capacității creative de a 
redacta un subiect

E.  Exprimarea nu trebuie să fie simplistă.

Horia Lăzărescu, Gelu Onose, Liliana Elena Stanciu, Ioana Andone, Simona Carniciu, Mihaiela Chicu, Delia Cinteză, 
Cristina Octaviana Daia, Alexandra Eșanu, Elena-Valentina Ionescu, Liviu Lazăr, Carmen Oprea, Daniela Poenaru

Rolul nutriției în recuperare, medicină fizică și balneoclimatologie
3.  Următoarele afirmații despre dieta din 

afecțiunile neurologice sunt corecte:
A.  În cazul pacienților neurologici, cu 

accident vascular, nu este necesară o 
dietă specială

B.  Bolnavilor cu colon neurogen li se 
recomandă un regim alimentar bogat în 
fibre, precum și un aport hidric adecvat

C.  Traumatismul vertebro-medular, 
neoplasmele, diabetul zaharat, boala 
renală, boala cardiacă cresc riscul de a 
dezvolta escare

D.  Dieteticianul, care stabilește 
consistența alimentelor (solide versus 
lichide)

E.  În cazul traumatismelor vertebro-
medulare în stadiu acut/subacut, factori 

precum intoleranța la glucoză sau 
depresia nu contribuie în nicio măsură.

4.  Următoarele afirmații despre 
rolul nutriției sunt adevărate:

A.  Un pacient cu valori tensionale crescute 
poate urma un tratament de recuperare 
medicală complex

B.  Hipotensiunea ortostatică necesită un 
aport hidric adecvat și poziționarea 
pacientului în poziție Trendelenburg

C.  În afecțiunile respiratorii regimul 
alimentar dietetic recomandat este 
hipercaloric

D.  Scăderea calcemiei şi a excreţiei urinare 
de calciu poate creşte ulterior şi riscul 
de osteoporoză

E.  În reumatismul degenerativ se 
urmăreşte asigurarea rezervei proteice 
a ţesutului osos şi remineralizarea 
osoasă.

5.  Hidrokinetoterapia:
A.  Are efect antialgic
B.  Conduce la relaxare în funcție 

de temperatura mediului acvatic 
(recomandabil 22-23 grade C)

C.  Are efect facilitator kinetic al descărcării 
de greutate

D.  Induce o stare de neliniște psihologică, 
importantă motivațional pentru 
obținerea obiectivelor stabilite

E.  Se efectuează în bazine terapeutice cu 
adâncimea de imersie la nivel lombar L1.
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