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în această lună

În august s-au redeschis com-
plet mai mult de o treime din-
tre colegiile și universitățile din 
SUA.1 A fost o acțiune riscan-
tă: la începutul lunii, SUA avea 
circa 55 000 de cazuri noi pe 
zi2 și niciun plan federal pentru 
controlul covid-19 sau o viziu-
ne coordonată pentru redeschi-
derea în condiții de siguranță a 
universităților. Astăzi, experi-
mentul redeschiderii naționa-
le a ajuns să fie văzut ca un de-
zastru. Focarele importante din 
campusuri au determinat re-
închiderea multor universități 
mari.3-5 Până în 26 august s-au 
înregistrat cel puțin 26 000 de 
infecții noi la peste 750 de cole-
gii și universități.6 

Universitățile americane 
s-au confruntat cu presiuni 
financiare să redeschidă și, în 
general, s-au așteptat la apariția 
infecțiilor în campus, acesta 
fiind prețul pentru a continua 
activitatea educațională. A fost, 
însă, o atitudine hazardată. Un 
sondaj multistatal din SUA a 
arătat că, la aproximativ un 
sfert din persoanele covid-19 
simptomatice, în vârstă de 
18–34 de ani, apare covid 
post-acut,7 o boală potențial 
debilitantă ce poate produce 

nitate poate fi considerată mi-
nimă dacă, timp de șapte zile 
consecutiv, se înregistrează mai 
puțin de patru cazuri noi la 
100 000 de locuitori pe zi și o 
rată a pozitivității testelor sub 
5%.13 Într-un studiu privitor la 
succesul redeschiderii universi-
tăților din Taiwan, un factor e-
sențial l-a constituit eliminarea 
aproape completă, în prealabil, 
a răspândirii în comunitate.14 
În luna anterioară redeschiderii 
s-au înregistrat doar maximum 
cinci cazuri noi pe zi în întrea-
ga țară. 

În SUA, Universitatea din 
Boston s-a redeschis într-un stat 
(Massachusetts) cu rate mici 
ale transmiterii comunitare și 
a avut doar 32 de infecții din 
27 iulie până în prezent.15 

A doua lecție este despre va-
loarea carantinării înainte sau 
la sosire. Chiar dacă universita-
tea se află într-o zonă cu trans-
mitere comunitară redusă, stu-
denții pot veni din regiuni cu 
transmitere crescută sau din 
străinătate. Universitățile care 
au cerut studenților să stea în 
carantină 14 zile înainte de în-
ceperea cursurilor raportează 
rate scăzute ale pozitivității tes-
telor.16 

complicații severe.8, 9 O 
competiție regională de fotbal 
între colegiile americane a fost 
anulată după ce 15 studenți 
sănătoși au dezvoltat 
miocardită asociată cu covid.10 

Infecțiile la studenți pot avea 
ca urmare infecții în rândul 
persoanelor vulnerabile din 
campus, incluzând membrii și 
personalul facultăților, precum 
și în comunitatea extinsă.11 Ce 
putem învăța din eșecul ameri-
can acum, când studenții sunt 
gata să se întoarcă la universi-
tăți în Marea Britanie? 

Prima lecție este despre im-
portanța limitării transmiterii 
în comunitate înaintea redes-
chiderii. Răspândirea în comu-

EDITORIAL

Redeschiderea�universităţilor�este� 
foarte�riscantă 
Soluția este reducere transmiterii coronavirusului în comunitate, urmată de  
testarea frecventă 

Între studenții 
asimptomatici 
se poate 
face extrem 
de rapid 
transmiterea 
virală 
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COVID-19

Rusia�aprobă�vaccinul�înainte�de� 
testarea�lui�pe�scară�largă
Guvernul rus a aprobat utiliza-
rea pe scară largă a unui vaccin 
covid-19, chiar dacă în realita-
te acesta este abia testat în ca-
drul unui studiu clinic de faz\ I 
(38 de persoane) pentru care 
încă nu a fost publicat niciun 
rezultat. 

Într-o declarație de la televi-
ziunea națională, președintele 
Vladimir Putin afirma: "Știu că 
este foarte eficient, produce o 
imunitate puternică și, repet, a 
trecut de toate verificările nece-
sare." De asemenea, a susținut 
că vaccinul îi fusese administrat 

uneia dintre fiicele sale. Potrivit 
surselor, și membrii elitei ruse 
ar fi primit doze de vaccin din 
aprilie până în prezent. 

Șeful Fondului Direct de 
Investiții din Rusia, Kirill 
Dmitriev, a afirmat că stu-
diul clinic de fază III, preconi-

Testați și iar testați! 
Transmiterea virală între stu-
denții asimptomatici se poate 
face foarte rapid în medii aglo-
merate ca dormitoarele și lo-
curile de cazare din afara cam-
pusului. A treia lecție este a-
ceea că screeningul covid-19 
bazat pe simptome nu este o 
strategie de prevenție robus-
tă. US Centers for Disease 
Control and Prevention 
(CDC – Centrele pentru 
Controlul și Prevenția Bolilor 
din SUA), intens politizate în 
timpul mandatului președinte-
lui Trump, au furnizat o acope-
rire universităților, declarând 
că "nu recomandă testarea tu-
turor studenților la relua-
rea cursurilor."17 Și, din păca-
te, multe universități au urmat 
acest sfat. 

Dovezile bazate pe model 
arată că prevenirea focarelor 
implică screeningul cu o frec-
vență mare al tuturor studen-
ților din campus. Un studiu 
de modelare epidemică a ară-
tat că, ținând cont de compor-
tamentul tipic al studenților 
din colegii, screeningul cu ca-
racter universal prin teste rapi-
de, ieftine, cu specificitate cres-
cută – chiar dacă sensibilitatea 
este scăzută – la interval de do-
uă-trei zile constituie strategia 
optimă.18 

Testarea frecventă nu va fi 
fezabilă în toate centrele, dar 
această strategie este în con-
cordanță cu o recomanda-
re de la Independent SAGE 
Behavioural Advisory Group 
(Grupul independent de con-
siliere comportamentală) din 
Marea Britanie, ca studenții 
care trebuie să frecventeze fizic 
campusul să fie "testați la sosi-
rea în campus sau înainte de a-
ceasta, urmând testarea regu-
lată a studenților și persona-
lului."19 Testarea ar trebui să 
vizeze, de asemenea, cadre-
le universitare și alte categorii 
de personal din campus și, pro-
babil, studenții care locuiesc în 
apropierea campusului. 

Orice strategie de prevenție 
bazată pe responsibilitatea per-
sonală și pe așteptarea ca stu-
denții să nu participe niciodată 
la petreceri sau să nu întrețină 
relații sexuale este sortită eșe-
cului. A fost lamentabil să ve-
dem cum conducătorii univer-
sităților îi învinovățeau pe stu-
denți pentru apariția focarelor, 
în loc să admită că planurile de 
redeschidere a universităților 
au fost riscante.20 

Asumarea maximă a riscu-
lui în rândul adulților tineri și 
învinovățirea lor pentru com-
portamentele riscante constitu-
ie o strategie de sănătate publi-

că ineficientă.21 Avem nevoie, 
în schimb, de o abordare a re-
ducerii daunelor, similară ce-
lei pentru încurajarea relațiilor 
sexuale protejate. 

În fine, universitățile ar trebui 
să înceapă efectuarea unor cer-
cetări menite să ajute la dirijarea 
redeschiderii în condiții mai si-
gure. Fiecare unitate de învăță-
mânt superior ar trebui să-și pu-
blice protocoalele de siguranță 
și să posteze pe site-ul propriu 
situația actualizată a măsură-
torilor zilnice (numărul de tes-
te, cazuri, spitalizări și decese). 
Redeschiderea unei universități 
în mijlocul unei pandemii mor-
tale este un demers cu risc ridi-
cat, iar atunci când sunt puse în 
pericol atâtea vieți este de aștep-
tat din partea conducerii să dea 
dovadă măcar de transparență 
și responsabilitate.

Gavin Yamey,  
profesor de sănătate mondială și 
politici publice,  
Duke University, Durham,  
North Carolina  
gavin.yamey@ duke.edu 

Rochelle P Walensky,  
șef de secție boli infecțioase, 
Massachusetts General Hospital, 
Boston

EDITORIAL
Reopening universities is high risk 

A se cita: BMJ 2020;370:m3365 
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ministrat în timpul studiilor cli-
nice umane cu durata scurtată. 

Canada, Marea Britanie și 
SUA au acuzat Rusia că încear-
că să fure cercetarea privitoare 
la vaccin, deși oficialii ruși au 
negat acest fapt. 

Baza de date clinicaltrials.gov 
are două studii clinice aproa-
pe identice, înregistrate de 
Institutul Gamaleya, ambele cu 
38 de participanți. Un studiu 
implică Gam-COVID-Vac Lyo 
– un "liofilizat pentru prepara-
rea soluției cu administrare in-
tramusculară" și celălalt folo-
sește Gam-COVID-Vac, o for-

mulă de vaccin covid-19 
administrat prin in-
jecție intramuscu-
lară. 

Studiul clinic 
Gam-COVID-Vac 
a raportat că nouă 

participanți au pri-
mit un vector de 

adenovirus re-
combinant pe 

baza tipu-
lui 26 de 

adeno-
virus 
uman, 
conți-

nând gena 
proteinei S a 

zat a fi inițiat în august, va im-
plica mii de oameni din Rusia, 
Arabia Saudită și Emiratele 
Arabe Unite. Vaccinul ar pu-
tea fi distribuit cel mai devre-
me din septembrie. 

Aprobarea vaccinului fără o 
testare pe scară largă a provo-
cat îngrijorare, iar cercetătorii 
au solicitat ca lansarea pe piață 
să se facă abia după publicarea 
rezultatelor și efectuarea unor 
studii suplimentare. 

"Rusia a aprobat o licență pe 
baza datelor obținute după fi-
nalizarea fazei I: așa ceva nu 
s-ar face nicăieri altundeva în 
lume," a spus Robin Shattock, 
conducătorul unei echipe 
care lucrează la prepararea 
unui vaccin ARN la Colegiul 
Imperial din Londra. "Dacă da-
tele din Rusia sunt atât de bune 
cum s-a raportat în informările 
de presă, atunci vor vorbi de la 
sine când vor fi publicate." 

Studiile clinice în lume
La nivel mondial sunt evaluate 
peste 165 de formule de vacci-
nuri SARS-CoV-2, dintre care 
opt se află în studii de fază III 
și două au fost aprobate pen-
tru uz limitat – cel din Rusia și 
unul din China. Guvernul chi-
nez a dat un aviz special pen-
tru utilizarea vaccinului reali-
zat de compania farmaceutică 
CanSino’s Ad5-nCoV în rân-
dul forțelor armate. 

Vaccinul rusesc a fost cre-
at de Institutul Gamaleya din 
Moscova și folosește doi vec-
tori de adenovirus uman și pro-
teina spike a SARS-CoV-2 pen-
tru a produce un răspuns imun. 
Institutul a generat controverse 
pe fondul informațiilor că pre-
paratul a fost testat pe soldați, 
iar cercetătorii și l-ar fi autoad-

SARS-CoV-2 și alți nouă au 
primit aceeași gen\, dar utili-
zând un vector de adenovirus 
uman de tip 5. Un alt grup, al-
cătuit din 20 de persoane, a 
primit ambele variante: pe cea 
dintâi în ziua 1 și pe cea de-a 
doua în ziua a 21-a. 

În raport se consemna că 
pacienții vor fi controlați la 
7, 14, 28 și 42 de zile și din nou 
la 90 și 180 de zile. Pe de altă 
parte, se menționa că studiul va 
începe în 17 iunie și se va în-
cheia în 10 august, ceea ce nu 
ar permite monitorizarea timp 
de 180 de zile. Rezultatele viza-
te au fost "modificarea nivelu-
rilor anticorpilor anti-glicopro-
teina S a SARS-CoV-2 în 42 de 
zile" și numărul de participanți 
cu evenimente adverse. 

Shattock le-a declarat repor-
terilor de la The BMJ: "Pentru 
brevetarea unui vaccin este ne-
cesară demonstrarea siguranței 
și eficacității lui la mii de parti-
cipanți. Sunt semne că rușii vor 
face astfel de testări, deși nu 
este clar dacă studiile vor fi su-
ficient de mari. 

"Dacă se demonstrează că 
vaccinul este eficient, acest fapt 
ar fi important; însă astfel de 
studii vor dura multe luni. Ar 
fi îngrijorător dacă un vaccin 
ar fi lansat înainte de o testa-
re riguroasă – dar, deocamdată, 
pare să nu fie cazul. "Rusia are 
un palmares substanțial în ceea 
ce privește crearea vaccinuri-
lor. Bănuiesc că nu ar dori să-și 
submineze reputația scurtând 
procedurile bine stabilite." 

Amplificarea dependentă de 
anticorpi 
Între timp, Ayfer Ali, specia-
listă în cercetarea medica-
mentelor la Warwick Business 
School, a avertizat că, fără o 
testare adecvată, cercetătorii 
ar putea pierde din vedere am-
plificarea potențială dependen-
tă de anticorpi (ADE) – "un fe-
nomen în care vaccinul nu ofe-
ră suficientă protecție pentru a 
preveni boala, în schimb per-

Rusia 
desfășoară, 
practic, un 
experiment 
la nivelul 
populației
Ayfer Ali

Rusia are un palmares substanțial 
în privința realizării vaccinurilor. 
Bănuiesc că nu ar vrea să-și 
submineze reputația scurtând 
procedurile bine stabilite 
Robin Shattock
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mite pătrunderea mai ușoară a 
virusului în organism și agrava-
rea bolii împotriva căreia tre-
buia să ne protejeze" și a aver-
tizat: "Acest fenomen a fost 
constatat în trecut la modele-
le animale ale vaccinurilor an-
ti-coronavirus – când este ob-
servat în cadrul unor studii 
mici, acestea pot fi oprite, limi-
tând, astfel, prejudiciile, însă 
odată sesizat la nivelul popula-
ției, poate avea efecte devasta-

toare. Rusia desfășoară, prac-
tic, un mare experiment la sca-
ră populațională." 

Ohid Yaqub, conferenți-
ar la secția de cercetare în do-
meniul politicilor științifice a 
Universității din Sussex, a afir-
mat: "Cu cât crearea unui vac-
cin este mai departe de acest ti-
par, cu atât mai bine. "Este ne-
cesar ca luarea deciziilor să fie 
publicată, supusă dezbaterilor 
și să nu trezească suspiciuni. Ar 

trebui să nu îngăduim ca reali-
zarea vaccinului să devină un 
indicator al competenței științi-
fice naționale." 

Elisabeth Mahase, The BMJ 

COVID-19
Russia approves vaccine before 
large scale testing 

A se cita: BMJ 2020;369:m3205
Gāsiţi versiunea completā, cu  
bibliografie, la:  
 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3205

COVID-19

Există�mulţi�oameni�cu�o�imunitate�
preexistentă�la�covid-19? 

În general, a fost acceptat faptul că populația umană nu a avut niciun răspuns protector  
la SARS-CoV-2 înainte de apariția acestuia anul trecut, dar oare să fie acesta adevărul? 
Peter Doshi relatează

o cincime din oameni: 23% 
în New York, 18% în Londra, 
11% în Madrid. În marea masă 
a populației, numerele sunt 

Chiar în zonele care s-au con-
fruntat cu cele mai mari creș-
teri ale cuantumului de decese 
în exces în timpul pandemiei 

de covid-19, sondajele serolo-
gice de după înregistrarea vâr-
fului indică prezența anticorpi-
lor la SARS-CoV-2 la cel mult 

Deja vu din gripa porcină 

La sfârșitul anului 2009, la mai multe luni după ce Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS) a declarat pandemia globală cu 
virus H1N1, al "gripei porcine", Alessandro Sette (stânga) făcea 
parte dintr-o echipă care încerca să afle de ce așa-numitul 
virus "nou" nu părea să provoace infecții mai severe decât 
gripa sezonieră. 

Explicația găsită de ei era legată de răspunsurile imuno-
logice preexistente la populația adultă – celulele B și în mod 
special celulele T, "al căror efect de reducere a severității bolii 
este cunoscut". Alte studii au ajuns la aceeași concluzie – cei 
cu celule T reactive preexistente au avut o boală H1N1 mai 
puțin severă. 

În plus, un studiu efectuat de CDC din SUA în timpul epide-
miei din 2009 a conssemnat că 33% dintre adulții cu vârsta 
peste 60 de ani aveau anticorpi cu reactivitate încrucișată la 
anticorpii virusului H1N1 din 2009, astfel încât CDC a ajuns la 
concluzia că exista "un grad de imunitate preexistentă" la noile 
tulpini de H1N1, în special printre adulții peste 60 de ani. 

Datele au forțat o schimbare de opinii la OMS și la CDC, de la 
supoziția anterioară anului 2009, că majoritatea oamenilor "nu 
vor avea nicio imunitate la virusul pandemic", la recunoașterea 
faptului că "vulnerabilitatea unei populații la un virus pande-
mic este legată, în parte, de nivelul imunității preexistente la 
virus." Se pare, însă, că acea lecție a fost uitată până în 2020.
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servat și la șapte din 11 persoa-
ne care erau seronegative la vi-
rus. S-a mai găsit reactivitate și 
în Marea Britanie și Suedia. 

Aceste studii, deși de 
mică amploare mici și fără 
capacitatea de a furniza, 
deocamdată, estimări exacte 
ale răspunsurilor imunologice 
preexistente la SARS-CoV-2, 
sunt greu de ignorat, provenind 
din diferite laboratoare de pe 
continente diferite și câteva 
fiind publicate în revistele 
Cell [i Science. De asemenea, 
cercetătorii sunt siguri că au 
făcut eforturi substanțiale 
pentru a stabili originile 
răspunsurilor imune. 

"Desigur, ipoteza noas-
tră a fost că este vorba despre 
așa-numitele coronavirusuri ale 
răcelii banale, pentru că sunt 
strâns înrudite," a spus Daniela 
Weiskopf, autor principal al 
unui articol din Science care a 
confirmat ipoteza. "Am arătat 
realmente că aceasta este o me-
morie imună adevărată, prove-
nită, în parte, din infecțiile cu 
virusurile răcelii banale." 

Coroborate, datele științifi-
ce tot mai numeroase i-ar pu-
tea determina pe planificatorii 
pandemiei să-și revizuiască u-
nele dintre ipotezele de bază cu 
privire la modul de măsurare 
a sensibilității populației și de 
monitorizare a gradului de răs-
pândire a epidemiei.

substanțial mai mici, multe son-
daje naționale raportând doar 
cifre de la 1 la 10.

Pe fondul răspunsurilor 
sănătății publice din întreaga 
lume, bazate pe presupunerea 
că virusul a pătruns în 
populația umană fără nicio 
imunitate existentă înainte de 
pandemie, datele sondajelor 
serologice îi conduc pe mulți 
către concluzia că virusul mai 
are "cale lungă", după cum 
s-a exprimat Mike Ryan, șeful 
departamentului de urgențe al 
OMS. 

Într-un studiu al probelor de 
sânge de la donatori, obținu-
te în SUA între 2015 și 2018, 
50% prezentau diverse for-
me de reactivitate a celulelor T 
la SARS-CoV-2. Un studiu si-
milar, care a folosit probe din 
Olanda, a raportat reactivitatea 
celulelor T la două din 10 per-
soane care nu fuseseră expuse 
la virus. 

În Germania, celulele T re-
active au fost detectate la o tre-
ime (23 din 68) dintre dona-
torii sănătoși seronegativi la 
SARS-CoV-2. În Singapore, o 
echipă a analizat probele pro-
venite de la persoane care nu 
au avut contact cu, sau ante-
cedente personale de, SARS 
ori covid-19; 12 din 26 de pro-
be recoltate înainte de iulie 
2019 au arătat reactivitate la 
SARS-CoV-2, ceea ce s-a ob-

Imunitatea populaţiei: 
subestimată? 

Sondajele de seroprevalență 
ce măsoară anticorpii au fost 
metoda preferată de evaluare 
a proporției de persoane din-
tr-o populație dată infectate 
cu SARS-CoV-2 (și care au un 
grad de imunitate la acesta). 

Faptul că numai o minorita-
te de persoane prezintă anti-
corpi față de SARS-CoV-2, 
chiar în regiunile cele mai afec-
tate, i-a făcut pe majoritatea 
planificatorilor de sănătate pu-
blică să presupună că pande-
mia este departe de a se termi-
na. În New York City, unde o 
cincime din participanții la son-
daj aveau anticorpi, ministerul 
sănătății a ajuns la concluzia că, 
"întrucât această proporție ră-
mâne sub pragul imunității co-
lective, monitorizarea, testarea 
și depistarea contacților rămân 
strategii de sănătate publică 
esențiale." Oricare ar fi acel nu-
măr prag, "nu suntem în ni-
ciun caz aproape de el," a spus 
Mike Ryan de la OMS la sfârși-
tul lui iulie. 

Celulele T cu memorie sunt 
cunoscute, însă, pentru capa-
citatea lor de a influența se-
veritatea clinică și sensibilita-
tea la infecția viitoare, iar stu-
diile referitoare la acestea, care 
documentează reactivitatea 
preexistentă la SARS-CoV-2 
la 20-50% dintre persoane, su-
gerează că nu se rezumă totul 
la anticorpi. 

"Poate am fost puțin na-
ivi atunci când am făcut mă-
surători de genul testării sero-
logice pentru a vedea câți 
oameni au fost infectați cu vi-
rusul," le-a spus imunologul 
Marcus Buggert de la Institutul 
Karolinska reporterilor de la 
The BMJ. "Poate că există, de 
fapt, mai multă imunitate aco-
lo." 

Cercetarea ne atenționea-
ză că foarte puține date sunt 
clare și certe în imunologie. 
Răspunsurile fiziologice pot 

Aceasta este o memorie imună 
adevărată, derivată din infecțiile cu 
virusurile răcelii banale  
Daniela Weiskopf

Multe persoane s-au infectat și  
nu au produs anticorpi 
Marcus Buggert
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fi mai puțin distincte decât în 
imaginația populară: expune-
rea nu duce automat la infec-
ție, infecția nu duce implicit la 
boală și boala nu produce auto-
mat anticorpi detectabili. În or-
ganism, de asemenea, rolurile 
diverselor componente ale sis-
temului imun sunt complexe și 
interconectate. Celulele B pro-
duc anticorpi, dar sunt reglate 
de celulele T, iar în timp ce atât 
celulele T cât și anticorpii răs-
pund la pătrunderea virusurilor 
în organism, celulele T o fac în 
celulele infectate, pe când anti-
corpii ajută la prevenirea infec-
tării celulelor. 

O schimbare neaşteptată a 
curbei

Țara de origine a lui Buggert 
s-a aflat în fruntea dezbaterii cu 
privire la imunitatea colectivă, 
iar strategia Suediei de inter-
venție blândă împotriva virusu-
lui a atras multă atenție și scep-
ticism. Epidemia din Suedia 
pare, într-adevăr, să se atenue-
ze, afirmă Buggert. Ceva trebu-
ie să se fi întâmplat, spune el, 
în special dacă luăm în consi-

derare faptul că distanțarea so-
cială nu a fost "niciodată prea 
respectată și a devenit tot mai 
slabă." 

Înțelegerea acestui "ceva" 
este o problemă esențială pen-
tru Sunetra Gupta, epidemio-
log la Universitatea Oxford, 
care a creat o metodă de a cal-
cula pragurile imunității co-
lective, încorporând o variabi-
lă pentru rezistența înnăscută 
preexistentă și protecția încru-
cișată. Grupul ei susține că pra-
gurile imunității colective "pot 
fi mult reduse dacă o fracțiune 
din populație nu poate transmi-
te virusul." 

"Gândirea convențională aso-
ciază apariția carantinei cu 
creșterea curbei epidemice," 
explică Gupta, "așa că, odată 
ce elimini carantina, acea curbă 
ar trebui să continue să creas-
că." Dar asta nu se întâmplă în 
locuri ca New York, Londra și 
Stockholm. Întrebarea este de 
ce.

Există multe răspunsuri posi-
bile, spune Gupta. Unul este că 
se păstrează distanțarea socială, 
iar oamenii mențin un nivel re-
dus de răspândire. O altă posi-

bilitate este ca un număr mare 
de oameni să fie imuni datori-
tă răspunsurilor celulelor T sau 
altor factori. "Orice ar fi, dacă 
există o fracțiune semnificativă 
a populației care nu este permi-
sivă la infecție, atunci totul are 
sens, știind cât de infecțios este 
SAR-SCoV-2." 

Studiul lui Buggert în Suedia 
pare să sprijine această pozi-
ție. Investigând membrii apro-
piați ai familiilor pacienților 
cu covid-19 confirmat, el a gă-
sit răspunsuri ale celulelor T la 
cei care erau seronegativi sau 
asimptomatici. În timp ce apro-
ximativ 60% din membrii fa-
miliei au produs anti corpi, 
90% au avut răspunsuri ale 
celulelor T. (Alte studii au pre-
zentat rezultate asemănătoare.) 
"Atât de mulți s-au infectat și 
nu au creat anticorpi," conchi-
de Buggert. 

Discuţie aprofundată 

Studiile celulelor T nu s-au bu-
curat de suficientă atenție din 
partea mass-mediei, spre deose-
bire de cercetările referitoare la 
anticorpi, ce par să capteze in-

Calcularea pragului imunității colective  
Teoretic, focarele bolii 
contagioase urmează o anumită 
traiectorie. Într-o populație lipsită 
de imunitate, infecțiile noi se 
înmulțesc rapid. La un moment 
dat ar trebui ca în această creștere 
să apară o inflexiune și să se 
înregistreze o tendință de scădere 
a incidenței. 

Anii 1970 au dat naștere unei 
teorii care a definit punctul de 
inflexiune ca pragul imunității 
colective (HIT), oferind o 
formulă simplă pentru a-i estima 
dimensiunea: HIT = 1 − (1/R0) 
(unde R0 este numărul elementar 
de reproducere al bolii sau 
numărul mediu al cazurilor 
secundare generate de un individ 
contagios în rândul persoanelor 
susceptibile). Pe acest calcul s-au 
bazat – și continuă să se bazeze 
– multe campanii de vaccinare, el 
fiind folosit adesea la  
definirea nivelurilor țintă de 
vaccinare. 

Formula are la bază două 
premise – că, într-o populație 
dată, imunitatea este distribuită 
egal și că membrii ei se amestecă 
aleator. În timp ce vaccinurile 
pot fi distribuite într-o manieră 
aproape întâmplătoare, ipoteza 
amestecului aleator a ridicat 
semne de întrebare încă din 
primele zile. În afara anumitor 
populații mici închise, ca 
"orfelinatele, școlile cu internat 
sau companiile de recruți militari," 
amestecul cu adevărat aleator 
reprezintă excepția, nu regula. 

După aproape 50 de ani, Gabri-
ela Gomes, specialist în realizarea 
modelarea bolilor infecțioase la 
Universitatea Strathclyde, reînvie 
îngrijorarea că premisele de bază 
ale teoriei nu sunt valabile. Echipa 
ei spune că nici oamenii nu se 
amestecă aleator, nici infecțiile 
(și imunitatea consecutivă) nu 
survin la întâmplare. "Indivizii 
mai susceptibili și mai conectați 

au o probabilitate mai mare 
de a fi infectați și de a deveni 
astfel imuni mai repede. Datorită 
imunizării selective prin infecția 
naturală, populațiile heterogene 
au nevoie de mai puține infecții 
pentru a depăși pragul imunității 
colective," notau ei.

În timp ce majoritatea experților 
au folosit R0 pentru SARS-CoV-2 
(în general, estimat între 2 și 3) și 
au ajuns la concluzia că minimum 
50% dintre persoane trebuie să 
fie imune pentru a se obține HIT, 
Gomes și colegii săi au calculat un 
prag de la 10 la 20%. Ulrich Keil, 
profesor emerit de epidemiologie 
la Universitatea din Muenster, 
spune că noțiunea imunității 
distribuite aleator este "foarte 
naivă", ignorând marile diferențe 

în privința stării de sănătate în 
rândul populațiilor "și ignorând 
complet faptul că starea socială 
poate fi mai importantă decât 
virusul în sine." El adaugă: "Tuber-
culoza este cel mai bun exemplu. 
Știm cu toții că sistemul imun este 
foarte dependent de condițiile 
de viață ale persoanei, ce depind 
foarte mult, la rândul lor, de  
educație și de condițiile sociale." 

La Universitatea Oxford, 
cercetătorii conduși de Sunetra 
Gupta au ajuns la concluzii 
similare, ținând cont de 
imunitatea preexistentă. Conform 
calculelor lor, atunci când într-o 
populație există indivizi cu o 
imunitate preexistentă, așa cum 
sugerează cercetarea celulelor T 
că ar fi posibil, pragul imunității 
colective bazat pe un R0 de 2,5 
poate fi redus de la 60% la o 
populație infectată la 10%, în 
funcție de cantitatea și distribuția 
imunității.

Gabriela Gomes, 
Universitatea 
Strathclyde
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teresul majorității realizatorilor 
de știri (probabil pentru că sunt 
mai simple, mai rapide și mai 
ieftine decât studiile privitoare 
la celulele T, spune Buggert). 
Două studii recente au raportat 
că anticorpii dobân diți natural 
la SARS-CoV-2 încep să sca-
dă după numai 2-3 luni, alimen-
tând în presă spe culații despre 
infecții repetate. 

Studiile celulelor T per-
mit, însă, o interpretare sub-
stanțial diferită, mai optimis-
tă. De exemplu, în studiul din 
Singapore, celulele T reacti-
ve la SARS-CoV-1 au fost gă-
site la pacienții care au avut 
SARS la 17 ani după infecție. 
"Rezultatele noastre implică și 
posibilitatea ca acele celule T 
cu durată lungă de viață, gene-
rate de infecțiile cu virusuri în-
rudite, să fie capabile de a pro-
teja sau de a modifica patolo-
gia provocată de infecția cu 
SARS-CoV-2," au scris investi-
gatorii. 

De asemenea, studiile celu-
lelor T pot ajuta la clarifica-
rea altor mistere ale covid-19, 
de exemplu de ce copiii au fost 
cruțați în mod surprinzător de 
greul pandemiei, de ce afectea-
ză oamenii într-o manieră di-
ferită și de ce este atât de mare 
rata infecțiilor asimptomatice la 
copii și la adulți. 

Imunologii cu care am vor-
bit au fost de acord că celule-
le T ar putea fi un factor esen-
țial care să explice de ce lo-
curi ca New York, Londra și 
Stockholm par să aibă un val 
de infecții fără recăderi ulteri-
oare. Cauza ar fi nivelul protec-
tor de imunitate, rezultatul unei 
combinații de răspunsuri imu-
ne preexistente și apărute re-
cent, ce nu poate fi măsurată 
numai prin serologie și care ar 
putea exista acum în rândul po-
pulației, prevenind o creștere 
epidemică a infecțiilor noi. 

Însă ei s-au grăbit să adau-
ge că aceasta este o specula-
ție. Oficial, implicațiile clini-
ce ale reactivității preexistente 

a celulelor T rămân o întreba-
re deschisă. "Oamenii spun că 
nu avem dovezi și au dreptate," 
spune Buggert, adăugând că 
probele de la donatorii de sân-
ge din studiul său au fost toate 
anonimizate, ceea ce a împiedi-
cat urmărirea longitudinală. 

Există ipoteza că răspunsu-
rile celulelor T ar putea fi dă-
unătoare și ar predispune la 
o boală mai gravă. "Nu cred 
că e posibil așa ceva," spu-
ne Alessandro Sette, imunolog 
la  Institutul de Imunologie La 
Jolla din California, subliniind 
în același timp că trebuie să ad-
mitem posibilitatea. "Este posi-
bil și să nu aibă nicio importan-
ță. Reactivitatea poate fi prea 
mică sau slabă pentru a afecta 
virusul. Cealaltă variantă este 
că are importanță și te face să 
răspunzi mai bine." 

Weiskopf adaugă: "În acest 
moment, cred că orice este po-
sibil; chiar nu știm. Motivul 
pentru care suntem optimiști 
este că am văzut cum la alte vi-
rusuri [răspunsul celulei T] de 
fapt te ajută. Un exemplu este 
gripa porcină, unde cerceta-
rea a arătat că oamenii cu ce-
lule T reactive preexistente au 
avut o formă clinică de boală 
mai ușoară. 

Obţinerea dovezilor

Weiskopf și Sette spun că s-ar 
putea obține dovezi convin-
gătoare printr-un studiu pros-
pectiv cu design adecvat care 
monitorizează o cohortă de 
persoane înscrise înainte de ex-
punerea la SARS-CoV-2, com-
parând evoluția clinică a celor 
cu și fără răspunsuri  preexis-
tente ale celulelor T. 

Înțelegerea valorii protectoa-
re a reactivității preexistente la 
SARS-CoV-2 a celulelor T este 
"similară situației vaccinuri-
lor," spune Antonio Bertoletti, 
profesor de boli infecțioase la 
Duke-NUS Medical School din 
Singapore. "Prin vaccinare in-
tenționăm să stimulăm pro-
ducția de anticorpi și celule T 
și sperăm că această induce-
re a imunității va proteja... dar 
avem nevoie de un studiu cli-
nic de fază III pentru a demon-
stra realmente efectul." 

"La începutul pandemi-
ei, o mantră fundamentală 
era că, pentru a înțelege cine 
a fost infectat și câți sunt pro-
tejați, se impune o schimba-
re a regulilor în privința an-
ticorpilor", scriau doi imuno-
logi de la Colegiul Imperial din 
Londra într-un comentariu din 
Science Immunology, la jumăta-
tea lui iulie. "După ce am aflat 
mai multe despre această infec-
ție provocatoare, este momen-
tul să admitem că avem nevoie, 
într-adevăr, și de datele despre 
celulele T."

Peter Doshi,  
redactor asociat, The BMJ  
pdoshi@bmj.com 

COVID-19
Do many people have a pre-existing 
immunity to covid-19?   

A se cita: BMJ 2020;370:m3563 
Gāsiţi versiunea completā, cu  
bibliografie, la:  
 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3563

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Există o parte semnificativă a populației  
care nu este permisivă la infecție   
Sunetra Gupta
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Întrebarea studiului  Cum se com-
pară efectele diferitelor modele ale 
intervenției de automanagement 
pentru gestionarea astmului în 
rândul adulților și tinerilor și care 
modele sunt cele mai pretabile 
aplicării pe scară largă?  

Metode  În actuala analiză 
sistematică și meta-analiză de 
rețea au fost incluse studii clinice 
controlate randomizate implicând 
diferite modele de automanage-
ment pentru pacienții  astmatici 
de toate vârstele. Rezultatele pri-
mare au fost utilizarea îngrijirilor 
medicale (internare în spital sau 
prezentarea la secția de urgențe) 
și calitatea vieții. Ambele au fost 
analizate cu diferențe medii stan-
dardizate (SMD) și intervale 95% 
credibile, iar estimările s-au făcut 
pe baza meta-analizei de rețea 
bayesiene cu efecte aleatoare. Cu 
ajutorul sistemului GRADE au mai 
fost evaluate heterogenitatea, 
concordanța, neconcordanța și 
eroarea de publicare. 
 
Răspunsul și limitele studiului  
Automanagementul ghidat regulat 

cercetare

Intervenţii de 
automanagement 
pentru a reduce 
utilizarea îngrijirilor 
medicale şi  
a îmbunătăţi calităţii 
vieţii în rândul 
pacienţilor cu astm
Hodkinson A, Bower P, Grigoroglou C  
și colab.

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză sistematică şi meta-analiză de reţea

reduce folosirea  resurselor de îngrijiri 
medicale și îmbunătățește calitatea vieții 
la toate nivelurile de severitate a astmu-
lui. Deși această investiție în timp pentru 
automanagementul personal ghidat 
regulat este compensată printr-o reduce-
re a utilizării neprogramate a serviciilor 
medicale, datele despre costuri trebuie 
să fie raportate și colectate mai corect 
în cercetarea viitoare pentru a permite o 
evaluare economică mai comprehensivă. 

Ce aduce nou prezentul studiu  Actua-
la meta-analiză de rețea a inclus 105 

studii clinice cu 27 767 de participanți, 
care au evaluat patru niveluri diferite de 
ghidare pentru automanagementul ast-
mului (fără ghidare, cu ghidare minimă, 
evaluare regulată și management de 
caz). Nivelul de ghidare care a implicat 
evaluări regulate totalizând cel puțin 
două ore a fost eficient în stabilirea 
aptitudinilor de automanagement, fiind 
semnificativ superior îngrijirilor obiș-
nuite în reducerea folosirii serviciilor 
medicale. Managementul pluridiscipli-
nar al cazului vizează pacienții cu boli 
complexe. Programele de automanage-

Rezumat vizual
Modele pentru automanagementul astmului  
O comparaţie pentru facilitarea reducerii gradului 
de utilizare a îngrijirilor medicale

Rezumat

Protocol de 
lucru al studiului

Sursele datelor 

Comparație

Rezultate

Ghidarea care a implicat "evaluări regulate" a fost cea mai eficientă. 
Consultația la distanță este eficientă pentru îmbunătățirea stării generale și 
evitarea prezentărilor la spital fără caracter imperios, asigurând și protecția 
pacienților față de covid-19

Analiză sistematică cu meta-analiză 
de rețea bayesiană

Mărimea conexiunilor proporțională cu 
numărul de studii cu comparații directe 
menționat în casete

105 studii controlate, randomizate (60 de adulți /45 de copii și adolescenți) 

27 767 de participanți (16 080 de adulți /11 687 de copii și adolescenți) 

Durata mediană a intervenției: opt luni

Participanți cu diagnostic de astm și 
cu vârsta mai mare de cinci ani

Evaluarea GRADE 
Scăzut Moderat

Intervenții

Automonitorizare

Automanagement 
cu ghidare minimă

Automanagement 
ghidat regulat

Educație

Management de 
caz

versus îngrijiri obișnuite

Folosirea îngrijirilor medicale Calitatea vieții

Comparativ cu  
îngrijirile obișnuite

SM = automanagement

Management de caz 

SM* ghidat regulat 

SM* cu ghidare minimă 

Automonitorizare 

Educație

Meta-analiză de rețea, diferență medie standardizată CI 95% 
-0.69         0            0.69      1.11                0                  -1.11
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Întrebarea studiului  Radioterapia intraoperatorie țintită 
adaptată la risc (TARGIT-IORT), administrată în doză unică 
în timpul lumpectomiei, poate să înlocuiască, oare, radio-
terapia postoperatorie cu fascicul extern a întregului sân 
(EBRT) în cancerul de sân incipient și care sunt rezultatele 
pe termen lung?  

Metode  Studiul clinic internațional, controlat, randomizat, 
TARGIT-A (32 de centre din 10 țări ale lumii – Marea Brita-
nie, Europa, Australia și America de Nord) a recrutat 2 298 
de femei cu vârste ≥ 45 de ani cu carcinom ductal invaziv 
până la 3,5 cm (nodul limfatic în stadiul cN0-N1) care erau 
eligibile pentru conservarea sânului. Participantele au 
fost randomizate, înainte de lumpectomie, fie la o singură 
doză de TARGIT-IORT, fie la EBRT (cura standard fracționată 
zilnic pe parcursul a 3-6 săptămâni). Indicatorii rezultatu-
lui principal au fost non-inferioritatea la o limită de 2,5% 
pentru rata anuală a recidivării locale și supraviețuirea pe 
termen lung.
 
Răspunsul și limitele studiului  1 140 de paciente au fost 
randomizate la TARGIT-IORT și la 1 158 la EBRT. Studiul 

a arătat că TARGIT-IORT nu a fost inferior față de EBRT în 
privința recidivării locale. La controlul complet la cinci ani, 
riscul de recidivă locală a fost de 2,11% (24/1 140) după 
TARGIT-IORT, față de 0,95% (11/1 158) după EBRT (dife-
rența 1,16%, interval de încredere 90% 0,32%–1,99%). Au 
survenit cu 14 decese mai puțin după TARGIT-IORT decât 
după EBRT (42/1140 v 56/1 158). La controlul pe termen 
lung (durata mediană 8,6 ani) nu s-a găsit nicio diferență 
semnificativă statistic la niciun rezultat al cancerului de 
sân (precum supraviețuirea fără recidivă locală, supravie-
țuirea fără mastectomie și mortalitatea în urma cancerului 
mamar), iar mortalitatea globală a fost semnificativ mai 
mică în brațul TARGIT-IORT (45 decese vs 74, risc relativ 
0,59, interval de încredere 95% 0,40–0,86, P=0,005). 
Au fost colectați doi factori de risc major pentru boala 
cardiovasculară și cea malignă (vârsta și indicele greutății 
corporale), care au fost bine echilibrați între cele două 
brațe ale acestui studiu clinic de mari dimensiuni. 

Supravieţuirea pe termen lung şi 
rezultatele controlului local după o 
singură doză de radioterapie ţintită 
intraoperatorie în timpul lumpectomiei  
(TARGIT-IORT) în cancerul de sân 
incipient  
Vaidya JS, Bulsara M, Baum M și colab.

CERCETARE ORIGINALĂ  TARGIT – Un studiu clinic randomizat

ment neghidat sau cu ghidare minimă 
nu au fost eficiente. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea 

datelor. Studiul de față este finanțat de Evidence 

Synthesis Working Group (Grupul de lucru pentru 
Sinteza Dovezilor) (proiectul 390), care este 
susținut de National Institute for Health Research 
School for Primary Care Research (Școala pentru 
Cercetare în Asistență Primară a Institutului 
Național pentru Cercetare în Sănătate). Nu a 
fost declarat niciun conflict de interese. Datele 
sintetizate sunt disponibile la cerere de la autorul 
corespondent, iar codul statistic este furnizat în 
anexă. 
Înregistrarea studiului PROSPERO 
CRD42019121350.

ORIGINAL RESEARCH Systematic review and 
network meta-analysis
Self-management interventions to reduce 
healthcare use and improve quality of life 
among patients with asthma
A se cita: BMJ 2020;370:m2521  
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2521 

Diagrama Forest a  
meta-analizei de rețea a 
folosirii serviciilor medicale 
după ajustarea pentru 
severitatea astmului 
la începutul studiului. 
CrI= interval credibil; 
CM= managementul 
pluridisciplinar al 
cazului; E=educație; 
MSM=automanagement cu 
ghidare minimă; NS=studiile 
clinice ale pacienților cu 
astm ușor și moderat;  
RSM= automanagement 
ghidat regulat; S=studii 
clinice la pacienții cu astm 
sever; SM=automonitorizare; 
SMD= diferența 
standardizată medie; 
T=numărul studiilor ce 
furnizează dovezi directe

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Intervenția de 
automanagement                 SMD (CI 95%)                     SMD (CI 95%)

Intervenție Îngrijirile obișnuite
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Întrebarea studiului  Care este relația dintre expunerea la 
hărțuire sexuală la locul de muncă, sinucidere și tentativele 
de suicid? 

Metode  Acesta a fost un studiu prospectiv de cohortă, 
bazat pe 85 205 participanți la Swedish Work Environ-
ment Survey (Sondajul privind mediul de lucru în Suedia), 
reprezentativ în linii mari pentru populația activă suedeză. 
Asocierea dintre hărțuirea sexuală la locul de muncă auto-

raportată, sinuciderile și tentativele de suicid confirmate 
de registrele administrative a fost examinată prin analize 
de regresie Cox multiple, luând în considerare o gamă de 
covariabile. 

Estimări ale asocierii dintre hărțuirea sexuală la locul de muncă și 
comportamentele suicidare din analizele regresiei Cox, ajustate pentru 
sex, țara de origine, situația familială, educație și venituri la începutul 
studiului, folosind vârsta ca scală a timpului aferentă 

Ce aduce nou prezentul studiu  La ma-
joritatea pacientelor cu cancer de sân 
incipient, doza unică de TARGIT-IORT 
imediat în timpul lumpectomiei a fost 
o alternativă eficientă la EBRT, cu efi-
cacitate pe termen lung comparabilă 
în controlul cancerului și mortalitate 
neasociată cancerului mamar redu-
să. TARGIT-IORT ar trebui discutată 
cu pacientele eligibile în momentul 
planificării operației de conservare a 
sânului.  

Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Finanțarea a fost 
asigurată de programul de Evaluare a 
Tehnologiei Medicale al Institutului Național 
de Cercetare în Sănătate al Marii Britaniii, 
Colegiul Universității din Londra (UCL), Centrul 
de Cercetare Biomedicală Comprehensivă și 
Campania de Cercetare în Cancer din UK  
(acum Cancer Research UK). Carl Zeiss 
a sponsorizat transportul unor autori. 
Comunicarea datelor conform politicii UCL. 
Detalii complete pe bmj.com. 

Înregistrarea studiului ISRCTN34086741, 
NCT00983684. 

ORIGINAL RESEARCH TARGIT – A 
randomised clinical trial
Long term survival and local control 
outcomes from single dose targeted 
intraoperative radiotherapy during 
lumpectomy (TARGIT-IORT) for  
early breast cancer

A se cita: BMJ 2020;370:m2836
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2836
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Supraviețuirea fără recidivă locală  
1,13 (de la 0,91 la 1,41), P=0,28

Mortalitatea neasociată cancerului de sân  
0,59 (de la 0,40 la 0,86), P=0,005

TARGIT
EBRT

TARGIT
EBRT

TARGIT
EBRT

EBRT

TARGIT
EBRT

EBRT

Rezultatele pe termen 
lung ale TARGIT 
– un studiu clinic 
randomizat care 
compară radioterapia 
țintită intraoperatorie 
adaptată la 
risc (TARGIT), 
administrată în 
doză unică în timpul 
lumpectomiei, 
cu radioterapia 
postoperatorie 
cu fascicul extern 
a întregului sân 
(EBRT) în cancerul 
mamar incipient. 
Datele de sub 
titluri sunt riscurile 
relative (intervale de 
încredere 95% ) și 
valorile P la  
testul log rank

Hărţuirea sexuală la locul de muncă, riscul 
de sinucidere şi tentativele de suicid
Magnusson Hanson LL, Nyberg A,  
Mittendorfer-Rutz E, Bondestam F, Madsen IEH 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu prospectiv de cohortă

Hărţuirea�sexuală�şi�sinuciderea�

 Nr. de cazuri/nr.  Risc relativ  Risc relativ  
Studiu total de indivizi (CI 95%) (CI 95%)

Sinucidere

Tentative de suicid
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Răspunsul și limitele studiului  În 
rândul participanților incluși în 
analizele sinuciderilor și tentativelor 
de suicid respective, 125/85 205 
(0,1%) au murit prin sinucidere [0,3% 
(11/4 095) dintre persoanele expu-
se la orice fel de hărțuire sexuală la 
locul de muncă și 0,1% (114/81 110) 
dintre cele neexpuse] și 816/84 556 
(1%) au avut o tentativă de suicid în 
timpul monitorizării [2% (61/4 043) 
din persoanele expuse la orice fel de 
hărțuire sexuală la locul de muncă și 
1% (755/80 513) dintre cele neexpu-
se]. A fost observată o asociere între 
hărțuirea sexuală la locul de muncă, 
pe de o parte, și sinucideri și tentative 
de suicid, pe de altă parte, neexpli-
cată prin covariabilele care au inclus 
caracteristicile demografice, cerințele, 
controlul, sprijinul și intimidarea la 
locul de muncă, precum și sănătatea 
mintală. Nu pot fi excluse, însă, influ-
ențele reziduale ale altor factori legați 
de muncă, boli mintale, genetică și 
trăsături de personalitate. Prin urma-
re, sunt necesare noi cercetări pentru 
a stabili relația cauză-efect.

Ce aduce nou prezentul studiu  Hărțu-
irea sexuală la locul de muncă poate 
constitui un factor de risc pentru 
comportamentul suicidar. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea 
datelor. Actualul studiu a fost sprijinit, prin burse 
acordate lui LLMH, de către Swedish Research 
Council for Health, Working Life and Welfare 
(Consiliul științific suedez pentru sănătate, viață 
profesională și bunăstare). Datele relevante 
pentru cercetare furnizate de Swedish Work 
Environment Surveys (Sondajele cu privire la 
mediul de lucru din Suedia) și de Longitudinal 
Integrated Database for Health Insurance 
and Labour Market Studies (Baza de date 
longitudinale pentru studii despre asigurările de 
sănătate și piața de muncă) pot fi cerute de la 
Statistics Sweden; date relevante pentru cercetare 
de la National Patient Register (Registrul național 
al pacienților) and Causes of Death Register 
(Registrul cauzelor de deces) pot fi cerute de la 
National Board of Health and Welfare (Comisia 
Națională de Sănătate și Bunăstare).

Sexual harassment and suicide
ORIGINAL RESEARCH Prospective cohort 
study
Work related sexual harassment and risk of 
suicide and suicide attempts
A se cita: BMJ 2020;370:m2984 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2984  
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COMENTARIU  Hărţuirea sexuală constituie o problemă serioasă de sănătate publică şi  
un risc la locul de muncă  

Prevalența crescută și efectele adverse semnificative 
ale hărțuirii sexuale la locul de muncă au devenit tot 
mai clare în urma mișcării #MeToo (#Și eu). În această 
privință, Magnusson Hanson și colegii săi arată, într-o 
manieră convingătoare, ratele în exces ale tentativelor 
de suicid și ale deceselor în rândul persoanelor care 
semnalează hărțuirea sexuală la locul de muncă.1 Este 
important că nici incidența, nici asocierea cu tendințele 
suicidare nu sunt limitate la femei. 

Deși am fost de acord cu autorii în ceea ce privește 
adoptarea unei atitudini prudente în interpretarea 
propriilor rezultate, studiul lor de cohortă de mari 
dimensiuni bazată pe populație, prospectivă, reprezintă 
cea mai riguroasă strategie pentru examinarea acestei 
probleme și e puțin probabil să putem genera dovezi 
mai clare ale unei relații de tip cauză-efect între 
hărțuirea sexuală și sinucidere. 

Deși estimările variază, hărțuirea sexuală are o 
prevalență crescută.2 Alte studii au identificat serioase 
sechele fizice și mintale ale hărțuirii sexuale.3, 4 
Hărțuirea sexuală determină multe persoane să renunțe 
la serviciu, ceea ce provoacă un stres financiar 
substanțial, comparabil cu cel din accidentele sau bolile 
grave.5 Pe baza acestor rezultate, experții apreciază 
că hărțuirea sexuală la locul de muncă este un risc de 
sănătate ocupațional.6 

Recentul studiu întărește aceste argumente. 
Într-adevăr, riscul relativ de sinucidere observat, 
de 2,82, este similar cu riscul decesului prin cancer 
atribuibil expunerii ocupaționale la azbest.7 Rezultatele 
obținute subliniază că este imperios necesar de 
a perecepe hărțuirea sexuală la locul de muncă 
deopotrivă ca pe un risc ocupațional și o importantă 
problemă de sănătate publică. 

Răspuns neadecvat
Răspunsul ocupațional la hărțuirea sexuală este 
sumbru. Un studiu recent de mari proporții a examinat 
situația din 805 companii pe o perioadă de 32 de ani 
pentru a înțelege efectul procedurilor și instruirii legate 
de plângerile privind hărțuirea sexuală. S-a constatat, 
pe de o parte, tendința ca procedurile privitoare la 
reclamații să provoace represalii împotriva persoanei 
hărțuite fără a i se face dreptate reclamantului 
împotriva agresorului, iar pe de altă parte, asocierea 
lor cu un număr mai mic de femei în funcții de 
conducere.8 

Este dezamăgitor faptul că instruirea privitoare la 
hărțuirea sexuală, în care cei instruiți sunt priviți ca 
agresori potențiali, poate să provoace, în realitate, mai 
multă ostilitate la locul de muncă împotriva victimelor 
hărțuirii sexuale și a femeilor în general.9 Cercetarea 

anterioară a arătat și că raportarea hărțuirii sexuale nu 
a îmbunătățit rezultatele la locul de muncă, psihologice 
și de sănătate, ba chiar uneori le-a înrăutățit.10 Este clar 
că sunt necesare urgent noi modalități de a preveni și 
gestiona hărțuirea sexuală la locul de muncă. 

O strategie de prevenție bazată pe dovezi constă 
în instruirea martorilor hărțuirii, inițiată în SUA. 
Asemenea programe de intervenție se axează pe 
presupunerea că toți angajații sunt mai probabil aliați 
în combaterea hărțuirii decât agresori potențiali. 
Programele au avut succes, existând probabilitatea ca 
persoanele care le-au urmat să raporteze intervenția 
în situații reale din viață într-o măsură mai mare decât 
cele care au participat la programele tradiționale de 
instruire în privința hărțuirii sexuale. US Centers for 
Disease Control and Prevention (Centrele pentru 
Controlul și Prevenția Bolilor din SUA) sprijină și 
folosirea instruirii martorilor pentru a preveni violența 
sexuală.11 

Experții recomandă înființarea unui birou de  
mediere pentru a gestiona incidentele de hărțuire 
sexuală la locul de muncă, pentru a oferi o alternativă 
la procesul legal formal. Aceasta ar permite tratarea 
și investigarea confidențială a plângerilor de hărțuire 
sexuală înainte ca acuzatul să afle de reclamație, ceea 
ce poate ajuta la reducerea represaliilor. Persoana 
care se confruntă cu hărțuirea poate să discute cu 
mediatorul și să afle care sunt opțiunile înainte de a 
continua cu măsuri legale.12 

Hărțuirea sexuală constituie o serioasă problemă 
de sănătate publică și un risc la locul de muncă. Deși 
afectează cu precădere femeile, nu trebuie să fie 

Riscul relativ de sinucidere observat este similar  
cu riscul decesului prin cancer atribuibil  
expunerii ocupaționale la azbest
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Întrebarea studiului  Cât de eficientă 
este o injecție cu volum mare fără cor-
ticosteroizi, în asociere cu tratamentul 
obișnuit, asupra rezultatelor clinice la 
adulți cu tendinopatie cronică a porțiu-
nii achileene mijlocii? 

Metode  Actualul studiu clinic, rando-
mizat, controlat cu placebo, în regim 
orb pentru pacient și evaluator, a fost 
efectuat într-un singur departament 
de medicină sportivă din Olanda, pe 
adulți între 18-70 ani cu diagnostic 
clinic de tendinopatie cronică a porți-
unii mijlocii achileene și neovascula-
rizare la ecografie. Cei 80 de parti-
cipanți au fost instruiți să efectueze 
un program de exerciții timp de 24 
de săptămâni (tratamentul obișnuit) 
combinat cu o singură injecție cu 
volum mare de 50 ml (soluție salină 
și lidocaină) sau injecție placebo de 
2 ml (soluție salină și lidocaină) la 
începutul studiului. Rezultatul primar 
a fost reprezentat de durere și funcție 
evaluate cu chestionarul validat 
Victorian Institute of Sports Asses-
smentAchilles (VISA-A) la 24 de săp-
tămâni (analizat folosind un  model 
de ecuații de estimare generalizate). 
Rezultatele secundare au fost satis-
facția pacienților, reluarea activității 
sportive, gradul fluxului la ecografia 
Doppler, scala analogică vizuală la 

testul cu 10 sărituri, forța și flexibi-
litatea mușchilor gastrocnemian și 
solear, chestionarul pentru detectarea 
durerii neuropatice și inventarul adap-
tării la durere. Evaluarea a fost făcută 
la începutul studiului și la 2, 6, 12 și 
24 de săptămâni. 

Răspunsul și limitele studiului  Scorul 
mediu estimat VISA-A s-a îmbunătățit 
semnificativ, de la 44,0 (interval de 
încredere 95% 38,6–49,3) la înce-
putul studiului la 62,6 (55,2–70,0) 
la 24 de săptămâni, în grupul cu 
injecție cu volum mare, și de la 41,3 
(35,7–47,0) la 62,9 (55,8–70,1), în 
grupul cu placebo. Scorul VISA-A nu 
a prezentat, în timp, diferențe între 
grupuri (diferența ajustată între gru-
puri la 24 de săptămâni −0,3 puncte, 
interval de încredere 95% de la −18,3 
la 17,7). Nu s-a găsit nicio diferență 
semnificativă între grupuri în privința 
satisfacției pacienților (21/37 (57%) 
vs 19/39 (49%) subiecți, P=0,50) și a 
reluării sportului dorit (15/29 (52%) 

vs 19/31 (61%) pacienți activi în 
sporturi, P=0,65) la 24 de săptămâni. 
Nu s-au înregistrat diferențe între cele 
două grupuri în privința niciunuia din 
rezultatele secundare.  

Ce aduce nou prezentul studiu  O 
injecție cu volum mare fără corticoste-
roizi în asociere cu tratamentul obiș-
nuit nu este eficientă în reducerea 
simptomelor la adulții cu tendinopatia 
cronică a porțiunii achileene mijlocii. 
Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea 
datelor. Dutch Arthritis Association (Asociația 
Olandeză pentru Artrită) și Anna Foundation. 
Niciun conflict de interese. Datele ce susțin 
rezultatele studiului sunt disponibile de la autorul 
corespondent la cerere. 

Înregistrarea studiului ClinicalTrials.gov 
NCT02996409.

ORIGINAL RESEARCH Randomised 
controlled trial
Effectiveness of a high volume injection as 
treatment for chronic Achilles tendinopathy
A se cita: BMJ 2020;370:m3027 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3027 

Eficienţa unei injecţii cu 
volum mare ca tratament 
pentru tendinopatia 
achileană cronică
van der Vlist AC, van Oosterom RF,  
van Veldhoven PLJ și colab. 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu clinic controlat, randomizat

Diferențele între grupuri în privința scorului Victorian Institute of Sports Assessment-Achilles 
(VISA-A) de la începutul studiului, la participanții cărora li s-a administrat fie o injecție cu volum 
mare fără corticosteroizi, fie una cu placebo, la 2, 6, 12 și 24 săptămâni. Mustățile graficului 
reprezintă intervalele de încredere de 95% ale diferențelor între grupuri
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considerată o problemă exclusivă a acestora. Dacă 
5% din forța de muncă ar fi expusă la azbest, ar urma 
proteste publice și reforme imediate. 

După părerea noastră, niciun loc de muncă nu 
poate fi considerat sigur decât în absența hărțuirii, iar 
problema în speță nu mai poate fi marginalizată. Există 
soluții promițătoare bazate pe dovezi, care ar trebui 
să fie aplicate și evaluate pe scară largă. Victimele 
hărțuirii sexuale ar trebui să beneficieze de evaluare 
psihologică și de tratament pentru a reduce riscurile 

problemelor ulterioare de sănătate mintală și tendințele 
suicidare.

Urmimala Sarkar, Shirin Hemmat, Eleni Linoslinos@stanford.edu

Detalii despre autoare pe bmj.com 

COMMENTARY Sexual harassment is a serious public health 
problem and workplace hazard 

A se cita: BMJ 2020;370:m3330   
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3330   
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Întrebarea studiului  Care este 
îmbunătățirea tipică a proceselor de 
îngrijire – și, implicit, posibilitatea 
unui impact clinic – conferită de sis-
temele de sprijinire a deciziei clinice 
furnizate la punctul de îngrijire?  

Metode  Au fost efectuate o analiză 
sistematică și o meta-analiză. Au 
fost căutate date în Medline până 
în august 2019. Au fost incluse stu-
diile clinice controlate, fie rando-
mizate, fie cvasi-randomizate, care 
consemnau îmbunătățiri absolute 
ale procentajului de pacienți tratați 
în urma recomandărilor unui sistem 
de sprijinire a deciziei clinice. 
Meta-analiza pe niveluri multiple a 
explicat gruparea în cadrul studiu-
lui. Meta-regresia a fost folosită 
pentru a evalua gradul în care 
funcțiile unui sistem de sprijinire 
a deciziei clinice și caracteristicile 
studiului au redus heterogenitatea 
dimensiunilor efectului.

Răspunsul și limitele studiului  În 
108 studii (94 randomizate, 

Îmbunătățiri absolute ale asistenței medicale dorite în funcție de diferite categorii de îngrijiri clinice 

Sistemele de sprijinire 
a deciziei clinice 
computerizate şi 
îmbunătăţirile absolute 
ale îngrijirilor
Kwan JL, Lo L, Ferguson J și colab. 

CERCETARE ORIGINALĂ  Meta-analiză a studiilor clinice controlate

Cât de eficiente sunt sistemele de sprijinire a 
deciziei�clinice?�

 Nr. de   Meta-analiza pe Meta-analiza pe 
Tipul studii Nr. total de Nr. total de niveluri multiple niveluri multiple 
rezultatului clinice pacienți (%) furnizori (%) (CI 95%) (CI 95%)

Prescribing

Test ordering

Documentation

Vaccination

Other*

All

În favoarea  În favoarea  
controlului  intervenției

Îmbunătățirea absolută a aderenței (%)

14 cvasi-randomizate) referitoare la 
122 de studii clinice care au implicat 
1 203 053 de pacienți și 10 790 de 
furnizori, sistemele de sprijinire a 
deciziei clinice au dus la o creștere cu 
5,8% (interval de încredere 95% de 
4,0%–7,6%) a proporției de subiecți 
care au primit îngrijirile dorite. Efectul 
cumulat a prezentat o heterogenitate 
substanțială (I2=76%), pătrimea su-
perioară a îmbunătățirilor menționate 
înscriindu-se între 10% și 62%. Două 
caracteristici ale studiului (aderen-
ța scăzută la începutul cercetării și 
centrele pediatrice) au fost asociate cu 
efecte semnificativ mai mari. Include-
rea acestor covariabile în meta-regresia 
cu variabile multiple nu a redus, totuși, 
heterogenitatea.

Ce aduce nou prezentul studiu  Majori-
tatea intervențiilor cu sisteme de spriji-

nire a deciziei clinice par să determine 
ameliorări mici până la moderate ale 
proceselor de îngrijiri vizate. Creșteri 
substanțiale ale gradului de furnizare a 
îngrijirilor recomandate au fost obți-
nute în cadrul unui număr foarte mic 
de studii, dar rămân nedefiniți factorii 
predictivi ai acestor îmbunătățiri mai 
semnificative.

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea 
datelor. Autorii nu raportează nicio finanțare 
relevantă și niciun conflict de interese. Nu sunt 
disponibile date suplimentare.

How effective are clinical decision support 
systems?
ORIGINAL RESEARCH Meta-analysis of 
controlled clinical trials
Computerised clinical decision support 
systems and absolute improvements in care

A se cita: BMJ 2020;370:m3216  
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3216 

COMENTARIU  Performanţa actuală este dezamăgitoare, ar trebui să schimbăm direcţia

Meta-analiza efectuată de Kwan și 
colegii săi pe 122 de studii clinice 
ale sistemelor de sprijinire a deciziei 
clinice integrate în dosarele medi-
cale electronice arată îmbunătățiri 
generale modeste în procesele de 
îngrijiri, prezentând variații mari ale 

efectelor în rândul studiilor.1 Au-
torii nu au găsit nicio îmbunătățire 
semnificativă a rezultatelor clinice 
în subsetul de 30 de studii în care au 
fost incluse.

Performanța dezamăgitoare a 
sistemelor de sprijinire a deciziei cli-

nice integrate în dosarele medicale 
electronice sugerează că este timpul 
să ne schimbăm strategia. Această 
lipsă de eficacitate reflectă, probabil, 
dificultățile de creare a unor sisteme 
de sprijinire a deciziei clinice ino-
vatoare, sigure și eficiente în cadrul 
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platformelor dosarelor medicale 
electronice comerciale. În primul 
rând, problemele bine documen-
tate ale aplicabilității2, 3 și lipsa de 
satisfacție, larg răspândită în rândul 
clinicienilor care folosesc4 dosarele 
medicale electronice, pot constitui o 
barieră în calea unui sistem eficient 
de sprijinire a deciziei clinice. În al 
doilea rând, architectura programu-
lui computerizat al dosarelor medi-
cale electronice limitează opțiunile 
privitoare la modelul sistemelor de 
sprijinire a deciziei clinice,5 fiind 
posibil să nu ofere cea mai bună per-
spectivă pentru strategii inovatoare.6

În fine, companiile individuale 
și-au creat propriul "limbaj" pentru 
datele din dosarele medicale elec-
tronice – de exemplu, identificatorii 
pentru medicamente – ce diferă de 
standardele acceptate internaționa-
le.7, 8 O asemenea neconcordanță 
semnifică faptul că experții clinici 
independenți trebuie să "învețe lim-
bajul" fiecărei platforme de dosare 
medicale electronice pentru a crea 
un sistem de sprijinire a deciziei cli-
nice corespunzător. Aceasta crează o 
barieră în calea dezvoltării, în special 
la nivelul platformelor diferite.

Sistemele "fulger"
Sistemele de sprijinire a deciziei cli-
nice sunt frecvent proiectate pentru 
a "trece fulger" la dosarele medicale 
electronice. De obicei, aceste terțe 
aplicații extrag datele din dosar și, 
în unele cazuri, trimit recomandări 
înapoi la clinicieni pe aceeași cale. 
Astfel de sisteme "fulger" sunt o 
componentă importantă a ansam-
blului sistemelor de sprijinire a 
deciziei clinice, dar au fost excluse 

din meta-analiza efectuată de Kwan 
și colegii săi.

Aplicațiile terțe de sprijinire a de-
ciziei ar putea fi mai eficiente decât 
metodele integrate pe care le-au eva-
luat ei, fiind necesare noi cercetări 
pentru a explora o atare posibilitate. 
Studiul în cauză are implicații im-
portante. În primul rând, ar trebui să 
fie reexaminată premisa că sistemele 
de sprijinire a deciziei clinice pot 
îmbunătăți singure îngrijirile clinice. 
În ambulatoriu, unde s-au desfășurat 
majoritatea studiilor clinice incluse, 
există multe bariere substanțiale 
în calea furnizării îngrijirilor reco-
mandate de ghiduri. E posibil ca 
atenționarea clinicienilor sub forma 
sistemelor de sprijinire a deciziei 
clinice să nu rezolve probleme ca 
lipsa de timp pentru îngrijirile pre-
ventive9 – mai eficiente atunci când 
sunt furnizate prin strategii la nivelul 
populației – și nevoia ca personalul 
sanitar în afara medicilor să participe 
la activitățile de îngrijiri preventive.10

Angajarea pacienților este esenția-
lă pentru îngrijirile de bună calitate 
în ambulatoriu, dar nu a fost până 
acum un obiectiv al sistemelor de 
sprijinire a deciziei clinice.11 De 
obicei, sistemele nu abordează 
necesitatea participării pacienților – 
de pildă, prezentarea la consultații 
sau respectarea recomandărilor de 
tratament. Sistemele de sprijinire a 
deciziei clinice ar trebui să fie con-
siderate doar o parte a unei strategii 
integrate pentru acoperirea deficite-
lor de calitate în îngrijirile medicale, 
nu o soluție de sine stătătoare.

Recomandăm o strategie pluridi-
mensională pentru a spori eficiența 
sistemelor de sprijinire a deciziei 
clinice în practică. În primul rând, 
furnizorii ar trebui să elimine ba-
rierele în calea creerii, aplicării și 
distribuirii sistemelor de sprijinire a 
deciziei clinice care pot fi integrate 
în dosarele medicale electronice, 
astfel încât să poată fi identificate 
și redimensionate soluțiile cele mai 
utilizabile, fezabile și eficiente.

În al doilea rând, conceptul ar 
trebui să fie rezultatul unei înțelegeri, 

prin colaborare pluridisciplinară, a 
fluxurilor activității clinicienilor și 
echipei, pe baza proiectării factorilor 
umani.

În al treilea rând, aplicarea siste-
melor de sprijinire a deciziei clinice 
trebuie să se facă alături de interven-
ții asociate, în vederea influențării 
comportamentului clinicienilor. În 
perioada de transpunere în practică 
ar trebui să fie verificate strategii ca 
educația și instruirile clinicienilor și 
"îndemnurile" comportamentale de 
genul comandării standard a opțiuni-
lor de îngrijiri recomandate.

În al patrulea rând, sunt nece-
sare noi cercetări pentru a integra 
sistemele de sprijinire a deciziei 
clinice cu strategiile de angrenare a 
pacienților, variind de la educație 
și ajutoarele de luare în comun a 
deciziei la autoplanificare.

În al cincilea rând, aceste sisteme 
pot și trebuie să evolueze, folosind 
învățarea automată și inteligența 
artificială, pentru a crea suporturi de 
decizie clinice individualizate și re-
levante, care să reducă la minimum 
uzura la avertizare.

Evaluarea sistemelor de sprijinire 
a deciziei clinice include aplicarea 
indicatorilor specifici de context – 
de exemplu, numărul de avertizări 
respinse, timpul necesar pentru a 
răspunde recomandărilor și satisfac-
ția clinicianului.

Sistemele de sprijinire a deciziei 
clinice vor continua să reprezinte un 
domeniu de cercetare inovatoare și 
ne vom da seama de adevăratul lor 
potențial de a îmbunătăți îngrijirile 
medicale și rezultatele pacienților 
dacă aflăm ce anume are eficiență și 
ce nu.

COMMENTARY Current performance is  
disappointing, we should change direction

A se cita: BMJ 2020;370:m3499  
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3499 

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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comentarii
ANALIZĂ

Integrarea�măsurilor�
pentru�sănătate�vizând�
clima în planurile de 
redresare�după�covid-19�
Kristine Belesova și colegii săi susțin că orice renaștere 
economică sau socială după pandemie trebuie să asigure 
protecția sănătății generațiilor actuale și viitoare în 
contextul urgențelor climatice

P
andemia covid-19 
a provocat peste o 
jumătate de milion de 
decese în primele  
patru luni și a 

declanșat o recesiune globală ce 
amenință să accentueze sărăcia 
și să amplifice efectele 
pandemiei asupra sănătății. 
În același timp, schimbarea 
climei are o influență negativă 
asupra sănătății și se 
preconizează că, în întreaga 
lume, impactul va fi tot mai 
puternic, fiind resimțit pe 
diverse căi, atât directe cât și 
indirecte, precum creșterea 
frecvenței și intensității valurilor 
de căldură, inundațiilor și 
secetei.1 

Efectele schimbării climei se 
instalează în decurs de decenii 
și secole, nu de săptămâni 
și luni, ca în cazul virusului 
SARS-CoV-2. Speranțele 
legate de un vaccin sau de 
un tratament eficient pentru 
virus nu se regăsesc, însă, și în 

privința urgențelor climatice, 
ale căror consecințe sunt 
ireversibile, din câte știm. 
Pandemia covid-19 este o 
tragedie umană gravă, dar  
oferă și posibilitatea aplicării 
unor politici de redresare 
economică durabile, care să 
asigure protecția sănătății 
generațiilor actuale și viitoare, 
inclusiv prin sprijinirea 

reducerilor rapide ale emisiilor 
gazelor de seră. 

Clima şi efectele mai extinse ale 
pandemiei asupra sănătăţii 

Măsurile de distanțare fizică sau de 
carantină totală, luate în multe țări 
ca răspuns la pandemia covid-19, 
au provocat restrângeri serioase ale 
activității economice. Acestea cu 

MESAJE ESENŢIALE

• Societatea noastră are responsibilitatea de-a asigura o redresare durabilă după 
covid-19, pentru a proteja sănătatea planetei 

• Pachetele de redresare economică ar trebui să ajute la construirea unei fundații 
sociale mai ferme, incluzând diminuarea inegalităților în sănătate și a emisiilor 
gazelor de seră 

• Strategiile de redresare cu reducerea carbonului vor fi benefice pentru economie și 
pentru sănătate 

• Schimbările legate de modul de viață și de locurile de muncă drept răspuns la 
covid-19 trebuie să fie direcționate spre catalizarea demersurilor decisive în privința 
urgențelor climatice 

• Cadrele medicale au un rol important în sprijinirea unei redresări sănătoase și 
durabile și a măsurilor decisive în privința urgențelor climatice
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determinat, la rândul lor, reduceri 
substanțiale ale poluării aerului și 
emisiilor gazelor de seră în multe 
zone. Estimările sugerează că, la 
nivel mondial, emisiile de CO2 
zilnice au scăzut cu 17% (11%–25% 
pentru ±1 SD) în aprilie 2020 față 
de nivelurile medii de emisie din 
2019.2 Emisiile anuale ar putea 
descrește cu 4%–7% (2%–13%), 
în funcție de durata carantinei.2 
Imaginile din satelit au înregistrat, 
în unele din zonele examinate (de 
exemplu, China și nordul Italiei), 
scăderi ale concentrațiilor de PM2,5 
și NO2 față de nivelurile sezoniere 
observate în anii anteriori, dar în 
alte regiuni nu s-a observat nicio 
modificare.3 Ultimele estimări 
sugerează că efectul direct al 
răspunsului la pandemie asupra 
schimbării climei va fi neglijabil, 
urmând ca, până în 2030, să aibă 
loc o răcire cu aproximativ 0,01°C 
(interval de încredere 95% de la 
0,005 la 0,015) față de traiectoria 
ce respectă politicile naționale 
actuale.4 

Experiența șocurilor economice 
anterioare arată că, de obicei, 
reducerile emisiilor sunt tranzitorii. 
De pildă, după scăderea înregistrată 
în perioada de recesiune din 2008, 
nivelul emisiilor gazelor de seră 
a atins din nou valori ridicate, 
depășindu-le pe cele anterioare 
recesiunii.5 Creșterea producției 
după carantină și o mai mică 
disponibilitate a capitalului de 
investiție în energia cu nivel redus 
de carbon pot determina un tipar 
similar al emisiei. Conform celor 
mai recente estimări, odată cu 
relaxarea măsurilor de izolare a și 
început să se observe o revenire 
parțială a nivelului emisiilor.2 

Recesiunea economică actuală 
împinge unele populații spre 
sărăcie, iar în unele țări accentuează 
inegalitățile la nivelul sănătății care, 
la rândul lor, determină un risc 
mai mare de evoluție nefavorabilă 
în cazul covid-19.6 Recesiunea din 
2008 a avut, în special la bărbați, 
efecte generalizate asupra sănătății 
(de exemplu, deteriorarea stării de 
sănătate autoestimate și creșterea 
morbidității, disconfortul psihologic 

și sinuciderile), deși mortalitatea 
în trafic și consumul de alcool la 
nivelul populației au scăzut.7 

La scară națională, răspunsurile 
la recesiune au determinat, în mare 
măsură, amploarea și distribuția 
consecințelor asupra sănătății. În 
unele state europene, rețelele de 
siguranță socială și investițiile pe 
termen lung în sistemele de sănătate 
păreau să protejeze populația 
împotriva efectelor adverse.8 În 
țările în curs de dezvoltare e posibil 
ca o scădere cu 5% a venitului sau 
a consumului din cauza pandemiei 
covid-19 să împingă sub pragul de 
sărăcie internațional de 1,90 $ pe 
zi (1,50 £; 1,60 ) un plus estimat 
de 85 de milioane de persoane; 
aceleași constrângeri, cu 20%, vor 
afecta, se pare, 419 milioane de 
oameni.9 Actualul șoc economic 
accentuează necesitatea unei 
tranziții echitabile planificate de la 
dezvoltarea economică propulsată 
de combustibilii fosili la politici 
care să garanteze sănătatea și alte 
priorități sociale în limitele impuse 
de protecția mediului.10

Realizarea unei tranziţii mai bune 
spre o economie cu zero emisii de 
carbon 

În mai 2020, guvernele și băncile 
centrale se angajaseră să asigure 
un stimulent financiar global 
de 15 trilioane $ ca răspuns la 
pandemie, echivalent cu 17% din 
economia globală.11 Secretarul 
general al ONU, António Guterres, 
și alți lideri au cerut investirea 
fondurilor de redresare într-o 
"reconstrucție mai bună" pentru a 
susține o economie mai durabilă, 
integratoare și echitabilă, cu soluții 
vizând schimbările climatice.12 
Liderii UE au propus un plan de 
redresare bazat pe decarbonizare 
și transformare digitală în cadrul 
pactului verde european.13 

O evaluare expertă a unui set 
inițial de pachete de redresare 
financiară sugerează, însă, că 
numai 4% dintre ele au potențialul 
de a reduce pe termen lung 
emisiile gazelor de seră, 4% vor 
crește, probabil, emisiile, iar 
92% ar putea încuraja traiectoria 
pe care o aveau emisiile înainte 
de criză.14 Răspunsul de salvare 
urgentă acordă prioritate infuziei 
de lichidități pentru a împiedica 
un colaps economic și a răspunde 
nevoii imediate de salvare a vieților 
și de protecție a populațiilor, 
sistemelor de sănătate și mijloacelor 
de subzistență. Recapitalizarea 
companiilor care au fost foarte 
afectate de recesiune constituie 
o posibilitate de a integra 
sănătatea, valorificarea mediului 
și redresarea economică, folosind 
criterii ce reflectă aceste obiective 
pentru a stabili prioritățile în 
privința utilizării fondurilor 
guvernamentale.15 

Măsurile ce vizează clima au 
fost frânate de complexitatea 
problemelor, de atribuirea 
indirectă și complexă a efectelor, 
de interesele legitime de a menține 
afacerile în linia obișnuită și de 
demersurile menite a influența 
opinia publică în direcția negării 
probemelor. Ținta la care se aspiră, 
de a menține creșterea temperaturii 
medii globale sub 1,5°C până 
în 2100, impune o reducere a 
emisiilor globale cu 7,6% pe an 
între anii 2020 și 2030.16 Pentru 
aceasta este necesară o creștere 
a contribuțiilor determinate 
la nivel național ale țărilor la 
reducerea emisiilor de cinci ori 
față de nivelurile din decembrie 
2019, conform acordului pentru 
climă de la Paris.16 Pachetele de 
redresare ce facilitează eliminarea 
combustibililor fosili și a altor 
subvenții dăunătoare și investirea 
în tranziția la o economie cu zero 
emisii de carbon pot contribui 
substanțial la acest obiectiv, 
ajutând la evitarea unei încălziri 
suplimentare cu 0,3 °C până în 
2050,4 precum și la obținerea 
unor beneficii pentru sănătatea 
oamenilor. De exemplu, eliminarea 

Recesiunea economică  
împinge unele populații 
spre sărăcie, iar în unele țări 
accentuează inegalitățile la 
nivelul sănătății
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treptată a combustibililor fosili 
ar putea să prevină, pe termen 
scurt, circa 3,6 de milioane de 
decese premature, înregistrate 
anual din cauza poluării aerului, 
și să diminueze, pe termen mediu 
și lung, efectele schimbărilor 
climatice.17 Se estimează că 
măsurile globale necesare pentru 
a atinge ținta de 1,5°C vor asigura, 
până în anul 2100, un beneficiu 
economic de 264–610 trilioane $.18

Oportunităţi de locuri de muncă

În SUA, în primele trei luni de 
carantină, peste 45 de milioane 
de persoane au cerut ajutoare de 
șomaj, iar numărul locurilor de 
muncă în sectorul de petrol și 
gaze a scăzut cu 12%.19, 20 Acest 
sector economic de petrol și gaze 
se confruntă, în prezent, cu cea 
mai mare criză de până acum. 
În lipsa unor noi investiții, s-ar 
putea ca situația să determine, 
foarte rapid, schimbări structurale 
semnificative, renunțându-se la 
combustibilii fosili.21 Investițiile 
în petrol și gaze ar urma să aibă 
un impact negativ asupra sănătății 
publice și climei și să fie mai puțin 
eficiente în susținerea mijloacelor 
de subzistență decât investițiile 
în sprijinirea tranziției la zero-
carbon. Fiecare milion de dolari 
americani cheltuit pentru a sprijini 
industriile de combustibili fosili ar 
genera numai 2,65 locuri de muncă 
cu normă întreagă, față de 7,49 și 
7,72 locuri de muncă cu normă 
întreagă estimate pentru aceeași 
investiție în energiile regenerabile 
și eficientizarea energiei.22 De 
asemenea, ar contribui la creșterea 
riscurilor pentru sănătatea 
muncitorilor și rezidenților din 
vecinătatea zonelor de extracție a 
combustibililor fosili.23 

În Marea Britanie, tranziția la 
o economie circulară bazată pe 
reciclare, refabricare, refolosire 
și servicii comune ar putea să 
creeze între 200 000 și 500 000 
de locuri de muncă noi și să 
reducă dependența de lanțurile 
de aprovizionare vulnerabile.24 
Guvernul a subvenționat șomajul, 

iar timpul liber rezultat ar putea fi 
folosit pentru a investi în capital 
uman prin dezvoltarea aptitudinilor 
de muncă și antreprenoriale 
necesare pentru o economie 
circulară cu zero emisii de carbon, 
incluzând educația online. 

Valorificarea schimbării 
comportamentului

Atunci când obiceiurile sunt 
perturbate temporar, oamenii 
sunt mai sensibili la informațiile 
noi și pot adopta o mentalitate 
mai propice schimbării 
comportamentului.25 Mulți și-au 
schimbat drastic modul de viață ca 
răspuns la covid-19. Unele dintre 
aceste schimbări reduc emisiile de 
gaze de seră și sunt benefice pentru 
sănătate. Administrațiile locale din 
Mexico City, Bogotá, New York, 

Milano, Paris, Berlin și Londra au 
răspuns prin alocarea unui spațiu 
mai mare pentru pietoni și cicliști, 
pentru a facilita distanțarea fizică 
și a promova activitatea fizică.2 
Reducerea traficului motorizat 
a fost factorul care a determinat 
cele mai mari scăderi ale emisiilor 
globale de carbon în timpul 
carantinei.2 

Caracterul imperativ al 
schimbărilor declanșate de 
pandemie a ajutat la depășirea 
unora dintre barierele în calea 
deplasărilor active și a redus 
consumul de bunuri  neesențiale și 
transportul internațional. Aceasta 
ar putea oferi șansa de a menține 
schimbările de comportament 
care sunt în beneficiul sănătății și 
mediului, catalizând, totodată, o 
trecere de la cultura consumistă la o 
economie durabilă.

Transfomarea modificărilor 
temporare ale comportamentului 
în schimbări permanente ale 
culturii ar putea fi sprijinită prin 
crearea unor infrastructuri noi – de 
exemplu, transformarea șoselelor 

Numai 4% din pachetele 
de redresare financiară au 
potențialul de a reduce pe termen 
lung emisiile gazelor de seră
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în alei pentru pietoni și ciclism, 
conceperea unor politici noi, 
incluzând acordarea de stimulente 
pentru lucrul mai flexibil de acasă, 
întâlniri și consultații medicale 
virtuale și mai puține călătorii de 
afaceri pe distanță lungă.26 Astfel 
de politici ar putea contribui la 
compensarea scăderii capacității de 
transport public și la evitarea unei 
noi creșteri a folosirii mașinilor 
în zonele urbane ca mijloace de 
distanțare fizică. De exemplu, 
mersul cu bicicleta (incluzând  
bicicletele electrice pentru călătorii 
mai lungi și pentru persoanele 
vârstnice sau cu unele dizabilități)27 
este, probabil, cea mai bună metodă 
de deplasare în jurul centrelor 
urbane, menținând în același timp o 
distanță sigură între călători. 

Politicile și infrastructurile 
durabile, aplicate ca răspuns la 
covid-19, au avut, în unele orașe, 
un caracter temporar, însă în altele 
(de pildă, Milano și Paris) au fost 
transpuse în practică în ideea de 
a le permanentiza.28 Un studiu de 
caz al politicii de transport din 

Irlanda arată că perioadele de 
prudență financiară, combinate cu 
susținerea inițiativelor, pot permite 
stimularea demersurilor ce vizează 
o dezvoltare durabilă fără a fi 
nevoie de o transformare radicală 
la nivel instituțional.29 Există 
unele dovezi că, în circumstanțele 
adecvate, dezastrele pot stimula 
o schimbare semnificativă a 
politicilor, așa cum s-a întâmplat 
după tsunami-ul din Indonezia și 
Sri Lanka (2004) și după cutremurul 
produs din Christchurch, Noua 
Zeelandă (2011).30, 31 Încrederea în 
autorități, nivelul înalt de știință în 
elaborarea politicilor, inclusiv la 
nivelul conducerii, ca și o viziune 
bine articulată și coerentă pentru 
o societate durabilă și sănătoasă 
favorizează aceste schimbări 
pozitive. 

Comparativ cu evenimentele 
anterior menționate, pandemia 
covid-19 are caracteristici diferite în 
privința magnitudinii, domeniului, 
extinderii și contextului global. De 
aceea, este vitală construirea unei 
argumentări solide pentru tranziția 
la zero-carbon după covid-19, 
subliniind beneficiile pentru 
sănătate ale politicilor de atenuare 
a schimbărilor climatice, în special 
prin reducerea poluării aerului, 
creșterea activității fizice și trecerea 
la alimentații sănătoase, cu un 
impact redus asupra mediului.32,33 

Astfel de politici implică mai 
multe sectoare, incluzând sistemul 
energetic, transportul, locuințele, 
planificarea urbană, sectorul 
alimentar și agricultura, industria 
și serviciile de îngrijiri medicale. 
Prin restrângerea despăduririlor 
și combaterea factorilor ce 
determină degradarea terenului 
și epuizarea apei potabile, ca 
urmare a tehnologiei nesustenabile 
din industria alimentară, se 
pot obține beneficii pentru 
sănătate, biodiversitate și climă.34 
Reducerea expunerii la poluarea 
atmosferică, creșterea activității 
fizice și regimurile alimentare 
sănătoase diminuează riscurile 
de boală cardiacă și de accident 
vascular care, la rândul lor, 
influențează riscul producerii 

unor efecte adverse ale covid-19.6 
Sondajele de opinie din 16 țări, 
cu privire la stimularea redresării 
ecologice, au arătat că majoritatea 
oamenilor se așteaptă să se acorde 
prioritate acestor aspecte în cadrul 
pachetelor de redresare.35 Marea 
majoritate a celor care au răspuns 
la sondaje sprijină propunerea 
ca responsabilitatea de a proteja 
planeta pentru generațiile viitoare 
să fie a noastră, ca și opinia că 
degradarea mediului amenință 
serios sănătatea. În Marea Britanie, 
o organizație caritabilă pentru litigii 
legate de climă a avertizat guvernul 
cu privire la acționarea în justiție 
din cauza invesițiilor inadecvate în 
redresarea "verde".36 

Cum pot răspunde cadrele 
medicale în sprijinul schimbărilor 
economice profunde necesare, 
având în vedere interesele 
înrădăcinate, cum sunt cele ale 
industriilor combustibililor? Ar 
putea începe prin a-și face auzite 
vocile în cadrul lobby-ului pentru 
resurse. Recenta scrisoare a 
reprezentanților a 40 de milioane 
de cadre medicale către șefii 
guvernelor din G20, prin care sunt 
solicitate investiții într-o redresare 
sănătoasă, cu zero-carbon, este un 
exemplu de direcție necesară.37 
De asemenea, ei ar putea sprijini 
măsurile ONU și naționale pentru 
crearea unei economii sănătoase, 
cu zero-carbon. De exemplu, OMS 
a publicat un manifest care face 
apel la o redresare sănătoasă după 
covid-19, înglobând protecția și 
conservarea naturii, investițiile în 
servicii esențiale, decarbonizarea 
rapidă a sistemului energetic, 
încurajarea unor sisteme de 
alimentație sănătoase durabile 
și încetarea folosirii banilor 
contribuabililor pentru finanțarea 
poluării, incluzând oprirea 
subvențiilor globale directe ale 
combustibililor fosili, în valoare de 
400 de miliarde $.38

Totodată, cadrele medicale 
pot să contribuie la rezolvarea 
urgențelor climatice prin activitatea 
zilnică (de exemplu, sprijinind 
decarbonizarea serviciilor medicale, 
reducând deșeurile, încurajând 

R
IC

H
A

R
D

 B
A

K
ER

/I
N

 P
IC

TU
R

ES
/G

ET
TY

 IM
A

G
ES



      – Edi’ia în limba român[ | Nr. 9, 2020 | VOLUM 27356

refolosirea resurselor acolo unde 
este posibil, stimulând moduri 
de viață sănătoase durabile și 
oferind exemplul personal),39 dar 
și să colaboreze cu organizațiile 
neguvernamentale pentru 
susținerea perspectivelor sănătoase 
în cadrul măsurilor climatice. 

Se preconizează că, în anul 
următor, vor exista mari posibilități 
de a reuni jucătorii globali 
pentru a lua măsuri decisive de 
protecție și susținere a sănătății 
populațiilor umane și sistemelor 

naturale. Acest imperativ ar trebui 
să-i motiveze pe participanții la 
cea de-a 26-a conferință a ONU 
privind schimbările climatice de la 
Glasgow, Marea Britanie, amânată 
pentru noiembrie 2021, și la cea 
de-a 15-a Conferință a Convenției 
Diversității Biologice din Kunming, 
China. Cadrele medicale pot 
avea roluri importante și potențial 
decisive în susținerea unei redresări 
sănătoase și durabile după covid-19, 
pentru a asigura protecția sănătății 
generațiilor actuale și viitoare.

Kristine Belesova, asistent universitar, 
epidemiologia mediului 
kristine.belesova@lshtm.ac.uk 

David L Heymann, profesor de epidemiologia 
bolilor infecțioase 

Andy Haines, profesor universitar, 
schimbarea mediului și sănătatea publică,  
London School of Hygiene and  
Tropical Medicine

ANALYSIS    
Integrating climate action for health into 
covid-19 recovery plans      
A se cita: BMJ 2020;369:m3169

ANALIZĂ

Un�metru�sau�doi�metri:�ce�dovezi�susţin�
măsura�distanţării�fizice?��
Regulile rigide ce vizează prevenirea răspândirii covid-19 reprezintă o simplificare exagerată,  
bazată pe date științifice depășite și pe experiențele cu virusurile în trecut,  
susțin Nicholas R Jones și colegii săi

D
istanțarea fizică este o compo-
nentă importantă a măsurilor 
pentru controlul covid-19, dar 
nu e clar la ce distanță și pentru 
cât timp este sigur contactul în 

diferite condiții. Regulile ce stipulează o dis-
tanță fizică specifică unică între oameni (un 
metru sau doi metri) pentru a reduce trans-
miterea virusului SARS-CoV-2, agentul ce 
provoacă covid-19, se bazează pe noțiunea 
depășită, dihotomică, a dimensiunilor pică-
turilor respiratorii. Aceasta nu ține cont de fi-
zica emisiilor respiratorii, în care picături-
le de toate dimensiunile sunt prinse în norul 
gazos expirat, turbulent, umed și cald, ce le 
menține concentrate, purtându-le la distanțe 
de mai mulți metri în doar câteva secunde.1, 2 
După ce norul încetinește suficient, devin im-
portante ventilația, tiparele specifice ale flu-
xului aerului și tipul de activitate. Sunt im-
portante și încărcătura virală a emițătorului, 
durata expunerii și susceptibilitatea individu-
ală la infecție. 

În locul unor reguli unice, fixe, de distanța-
re fizică, noi propunem recomandări trepta-
te, ce reflectă mai bine factorii multipli care, 
combinați, determină riscul. Aceasta ar ofe-
ri o protecție mai eficientă în mediile cu risc 
maxim, dar și o mai mare libertate în medii-

MESAJE ESENŢIALE

• Regulile actuale de distanțare fizică sigură se bazează pe date științifice 
depășite 

• Distribuția particulelor virale este afectată de numeroși factori, incluzând 
fluxul de aer 

• Dovezile sugerează că SARS-CoV-2 se poate răspândi la peste doi metri 
prin tușit și strigat 

• Regulile de distanțare ar trebui să reflecte factorii multipli ce afectează 
riscul, incluzând ventilarea, ocuparea spațiului și timpul de expunere 

Fig. 1 | Fotografii pe 
distanță scurtă a 
stadiilor strănutului, 
evidențiind picăturile 
de lichid din 
experimentul Jennison 
din 1942.5 Reproduse 
cu permisiune

le cu risc mai mic, putând permite o revenire la normalitate în unele 
aspecte ale vieții sociale și economice.
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Originile regulii de doi metri 

Studiile privitoare la emisia pică-
turilor în timpul vorbirii sau, cu 
mai multă forță, în timpul tusei 
ori strănutului au început în seco-
lul al 19-lea, când oamenii de știin-
ță obișnuiau să recolteze probele în 
plăci de sticlă sau cu agar.3 În 1897, 
de exemplu, Flugge a propus o dis-
tanță de siguranță de 1-2 m pe baza 
distanței la care picăturile vizibile re-
coltate conțineau patogeni.4 

În anii 1940, documentarea vizu-
ală a acestor emisii a devenit posi-
bilă prin fotografierea cu prim-plan 
a strănutului, tușitului ori vorbitului 
(fig. 1).5 Un studiu din 1948 al răs-
pândirii streptococilor hemolitici a 
arătat că 65% dintre cei 48 de par-
ticipanți au eliminat numai picături 
mari, din care sub 10% s-au depla-
sat până la 1,7 m.6 Cu toate acestea, 
la 10% dintre participanți strepto-
cocii hemolitici au fost găsiți în pro-
be recoltate la 2,9 m distanță. În ciu-
da limitelor de precizie ale structurii 
primelor studii, în special în privin-
ța intervalelor de distanță mai mari, 
observarea căderii picăturilor mari 
aproape de o gazdă a consolidat și 
perpetuat presupusa bază științifică a 
regulii de distanțare la 1-2 m.2 

Recent, însă, opt din cele 10 stu-
dii evaluate într-o sinteză sistemati-
că au arătat că, în cazul particulelor 
cu dimensiuni de până la 60 μm, pi-
căturile respiratorii sunt proiectate 
orizontal pe distanțe de depășesc doi 
metri.7 Într-unul din studii, răspân-
direa picăturilor a fost detectată la 
peste 6-8 m (fig. 2).2, 8 Rezultatele su-
gerează că SARS-CoV-2 s-ar putea 
răspândi la peste 1-2 m într-un an-
samblu concentrat de particule, prin 
intermediul strănutului sau tusei.2 În 
epidemiile virale asemănătoare re-

cente, ca SARS-CoV-1, MERS-CoV 
și gripa aviară, mai multe studii au 
consemnat suspiciunea răspândirii la 
distanțe de peste doi metri.9, 10 

Dimensiunea şi răspândirea 
picăturilor 

Regula de 1-2 m se bazează pe sche-
ma veche, ce împarte picăturile res-
piratorii, după mărime, în două ca-
tegorii: mari și mici. Se consideră 
că dimensiunea unei picături deter-
mină distanța pe care se va deplasa 
dinspre persoana infectată. Conform 
studiilor lui Wells, picăturile mari 
emise cad prin aer înainte de a se 
evapora și aterizează pe o distanță 
de 1-2 metri,11 iar cele mici (denumi-
te mai târziu aerosoli sau picături ae-
riene), de obicei invizibile cu ochiul 
liber, se evaporă înainte de a cădea. 
Fără un curent de aer, ele nu pot 
ajunge departe, rămânând în apro-
pierea persoanei care le-a emis. Prin 
curenții de aer se pot propaga, însă, 
pe distanțe mai mari. 

Deși este utilă conceptual până la 
un punct, o atare clasificare dihoto-
mică nu ține cont de datele științei 
contemporane despre particulele din 
expirație.12 Picăturile există într-un 
continuum de dimensiuni. Factorii 
contextuali, ca aerul expirat și flu-
xul de aer din mediu, sunt foarte im-
portanți în determinarea distanței pe 
care se răspândesc picăturile de toa-
te dimensiunile. În lisa fluxului de 
aer expirat, picăturile cele mai mari 
ajung, de regulă, mai departe (1-2 m), 
iar cele mici întâlnesc o rezistență 
crescută (obstacol) și rămân aproa-
pe de sursă. Purtați de curentul de 
aer expirat, norii de picături mici pot 
ajunge mai departe de doi metri în 
aer și chiar picăturile mari au un in-
terval de deplasare mai mare.1, 2

Răspândirea particulelor aeriene 
de SARS-CoV-2 

Virusurile transmisibile prin parti-
cule aeriene, ca pojarul sau varice-
la, se pot deplasa mult mai departe 
și în nori mai concentrați decât cele 
transmise prin picături mari, care 
cad mai repede. De aceea, alți in-
divizi pot fi expuși rapid și la o dis-
tanță mai mare,2 fiind necesare mă-
suri de sănătate publică diferite, 
incluzând distanțarea fizică extin-
să. Studiile de laborator sugerează, 
de asemenea, că particulele vira-
le de SAR-SCoV-1, SARS-CoV-2 și 
MERS-CoV sunt stabile în probele 
aeriene, SARS-CoV-2 fiind cel mai 
persistent (până la 16 ore).14, 15 

Căutând în literatura de speciali-
tate studii care au folosit tehnici de 
eșantionare a aerului pentru a detec-
ta particulele virale din jurul pacien-
ților cu covid-19, am găsit nouă stu-
dii realizate în spital și două în cen-
tre comunitare. Șapte dintre studiile 
din spital au raportat cel puțin o pro-
bă aeriană pozitivă la testarea pen-
tru SARS-CoV-2, deși proporția pro-
belor pozitive în ansamblul studiilor 
a variat între 2% și 64%.16-22 Numai 
două studii au raportat rezultate po-
zitive în asociere cu distanța de la 
un pacient infectat (unul la doi me-
tri18 și celălalt la ≥patru metri pe co-
ridor17). Din cele două studii din 
spital care nu au găsit particule de 
SARS-CoV-2 în probele din aer,23, 24 
într-unul au fost recoltate probe po-
zitive pe tampon din sistemele de 
ventilație din camera pacientului, 
ceea ce este în concordanță cu răs-
pândirea picăturilor aeriene.23

Niciun studiu din comunitate nu 
a raportat probe pozitive din aer, 
deși într-unul au fost recoltate pro-
be până la 17 zile după ce purtătorii 
de covid-19 au părăsit camera,25 iar 
în celălalt nu au fost menționate nici 
timpul scurs de la dezinfecție până 
la recoltare, nici distanța de recolta-
re față de persoana infectată.26 Ca ur-
mare, aceste studii negative nu au re-
ușit deloc să demonstreze că răspân-
direa aeriană nu este reală. 

Numai două dintre studiile de 
eșantionare a aerului au măsurat di-
rect dacă SARS-CoV-2 din probe 

Fig. 2 | Imagini video pe o 
distanță de opt metri ale norului 
turbulent multifazic (nor de 
gaz conținând picături de 
lichid de toate dimensiunile) 
generat de o emisie umană 
naturală puternică (de exemplu, 
strănutul), evidențiind un 
interval al norului și încărcătura 
sa de picături concentrate 
până la 7-8 m. Reproduse cu 
permisiune din Bourouiba2
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a rămas infecțios, în loc de-a anali-
za doar prezența ARN viral.18, 21 Nu 
s-a găsit niciun virus viabil în niciu-
nul dintre ele, deși unul a evidențiat 
semne ale capacității de replicare vi-
rală.18 De menționat c\ niciun studiu 
nu a găsit virus viabil pe tampoanele 
recoltate de pe suprafațe. 

Studiile au fost mici, observaționa-
le și heterogene din punct de vedere 
al locului de desfășurare, participan-
ților, recoltării probelor și metode-
lor de manipulare, fiind predispu-
se și la erori de memorie (puține per-
soane își pot aminti cu exactitate cât 
de aproape au fost de altele atunci 
când li se pune această întrebare ul-
terior). În general, studiile respecti-
ve par să susțină posibilitatea răspân-
dirii aeriene a SARS-CoV-2, dar nu 
confirmă că există un risc de trans-
mitere a bolii. 

Forţa emisiei, ventilaţia, timpul de 
expunere 

Expirația, cântatul, tusea și strănutul 
generează prin aerul expirat nori de 
gaz cald, umed, cu viteză mare, con-
ținând picături respiratorii. În acest 
mod, picăturile se mișcă mai repede 
decât în curenții de ventilare a aeru-
lui ambiental, își mențin concentra-
ția și se deplasează pe o distanță ce 
se poate extinde până la 7-8 m în câ-
teva secunde.1-8 

Rezultatele studiilor dinamicii flui-
delor ne ajută să înțelegem de ce la 
o repetiție de cor în SUA o persoa-
nă simptomatică a infectat cel pu-
țin 32 de alți cântăreți și probabil 
încă alți 20, în ciuda distanțării fizi-
ce.27 Alte grupuri de cazuri apăru-
te în spații închise au fost raportate 
în sălile de gimnastică de întreținere, 
la meciurile de box, în dispecerate 
și biserici, unde oamenii pot să cân-
te, să gâfâie ori să vorbească tare.28-30 
Deși eroarea de publicare este pro-
babilă (există o probabilitate mai 
mare de raportare a evenimentelor 
asociate focarelor decât a evenimen-
telor survenite în lipsa focarelor), re-
latările bine documentate despre fo-
care necesită o explicație științifică. 

Gâfâitul intens din timpul jog-
ging-ului și al altor sporturi produ-
ce expirații puternice, cu o viteză mai 

mare decât respirația obișnuită, une-
ori mai apropiate de tuse. Acestea 
măresc distanța atinsă de picăturile 
prinse în norul expirat, fiind un argu-
ment pentru extinderea distanțării în 
timpul exercițiilor viguroase.2 Totuși, 
picăturile respiratorii tind să se dilue-
ze mai rapid în spațiile deschise, bine 
aerisite, reducând riscul de transmi-
tere (un preprint al unei cercetări din 
Japonia semnalează un risc de trans-
mitere de 18,7 ori mai mare în spații-
le închise decât în aer liber).28 

Pe lângă ventilația obișnuită și 
schimbarea aerului în interiorul clă-
dirilor, și tiparele specifice ale fluxu-
lui aerului sunt importante în deter-
minarea riscului de expunere și de 
transmitere. Un raport de caz din-
tr-un focar de la un restaurant din 
China a relatat situația infectării a 
zece persoane din trei familii în de-
curs de o oră, la distanțe de până 
la 4,6 m și fără contact fizic direct. 
Modul de transmitere a fost concor-
dant cu tipul de flux aerian al ven-
tilației locale tranzitorii din interi-
or.32 Puține studii au examinat mo-
dul în care tiparele fluxului de aer 
influențează transmiterea virală, ma-
joritatea raportând (cel mult) numai 
ratele ventilației medii de interior. 
Neglijarea variației fluxului de aer 
localizat dintr-un spațiu simplifică 
prea mult și subestimează modela-
rea riscului. Se știe că tipurile de flux 
omogen iau naștere în spații închi-
se ce depind de aerul condiționat, de 
sistemul de ventilație ori de ampla-
sarea acestuia, de ocuparea spațiului, 
de recircularea și filtrarea aerului. 

În general, se presupune că, la o 
persoană cu covid-19, durata expu-
nerii influențează riscul de transmi-
tere (studiile privind depistarea con-
tacților, de exemplu, iau în consi-
derare pragul de 5-15 minute, după 
care riscul crește33, 34), însă nu știm 
să existe studii care cuantifică aceas-
tă variabilă. 

Distanţa şi riscul de transmitere 

Grupul științific Consultativ pentru 
Urgențe din Marea Britanie (SAGE) 
estimează că riscul de transmitere 
a SARS-CoV-2 la un metru ar pu-
tea fi de 2-10 ori mai mare decât la 

doi metri.35 O analiză sistematică, so-
licitată de Organizația Mondială a 
Sănătății (OMS), a încercat să evalu-
eze indicatorii distanțării fizice în le-
gătură cu transmiterea coronaviru-
sului.36 S-a arătat că distanțarea fizi-
că mai mică de un metru a implicat 
un risc de transmitere de 12,8%, față 
de 2,6% la distanțe mai mari sau e-
gale cu un metru, susținând regulile 
de distanțare fizică de un metru sau 
mai mult.

Este necesar să fie consemnate li-
mitele analizei. În studiile originale 
nu au fost specificate clar toate dis-
tanțele, unele fiind estimate de au-
tori. Au fost folosite distanțe diferi-
te pentru a caracteriza contactul so-
cial în diverse studii (de pildă, 1,8 m 
a fost considerat aproape într-un stu-
diu, dar departe în altul), deși aces-
tea au fost grupate în aceeași analiză. 
Rezumatul s-a bazat excesiv pe da-
tele din focarele de SARS-CoV-1 și 
MERS și a explicat doar parțial fac-
torii de confuzie din mediu.

Un model mai nuanţat 

Influențele mediului sunt comple-
xe și, probabil, se consolidează re-
ciproc. Acest fapt se observă, de 
exemplu, în fabricile de ambalare a 
cărnii, unde focarele au fost atribuite 
combinației între nivelul crescut de 
contagiune a muncitorilor, ventilația 
inadecvată, condițiile aglomerate de 
muncă, zgomotul de fond (ce favori-
zează strigatul) și aderența redusă la 
măsura de purtare a măștii.37 Situații 
similare cu riscuri combinate pot 
surveni și în alte spații închise aglo-
merate, zgomotoase, cum sunt baru-
rile ori sălile de concerte. 

Regulile de distanțare fizică ar avea 
eficiență maximă dacă ar reflecta ni-
veluri treptate de risc. Figura 3 pre-
zintă un ghid privitor la modul în 
care riscul de transmitere poate varia 
în funcție de loc, de nivelul de ocu-
pare, de timpul de contact și de pur-
tarea măștii. Estimările sunt valabi-
le atunci când toți sunt asimptoma-
tici. În situațiile cu cel mai mare risc 
(spații închise cu ventilație inadecva-
tă, nivel crescut de ocupare, timp de 
contact prelungit și nepurtarea mă-
știi, cum ar fi un bar aglomerat sau 
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un club de noapte) trebuie luate în 
considerare distanțarea fizică peste 
doi metri și reducerea la minimum 
a timpului de ocupare. Distanțarea 
mai puțin stringentă este probabil 
adecvată în scenariile cu risc redus. 
Persoanele cu simptome (care ar tre-
bui să se autoizoleze, oricum) tind să 
aibă o încărcătură virală mare și ex-
pirații puternice mai frecvente. 

Nivelurile de risc din fig. 3 sunt re-
lative, nu absolute, în special în legă-
tură cu pragurile de timp și de ocu-
pare, fără să includă factori supli-
mentari ca sensibilitatea individuală 
la infecție, nivelul de eliminare al vi-
rusului de către o persoană infecta-
tă, tiparele fluxului de aer din spații-
le închise și locul unde se află cineva 
în raport cu o persoană infectată. Și 
umiditatea poate fi importantă, dar 
aceasta urmează a se stabili cu rigu-
rozitate. 

Sunt necesare noi cercetări pentru 
a extinde ghidul nostru în vederea 

conceperii unor soluții specifice cate-
goriilor de spații închise cu niveluri 
diferite de ocupare/folosire. E nevo-
ie de cercetări urgente pentru a exa-
mina trei zone de incertitudine: du-
rata limită a expunerilor în raport cu 
condițiile de interior, nivelul de ocu-
pare și nivelul eliminării virale (regu-
lile ad hoc actuale de 5-15 minute), 
ce par să nu fie susținute de dovezi; 
studiul detaliat al tiparelor fluxu-
lui de aer în raport cu sursa infecta-
tă și competiția acesteia cu ventilarea 
obișnuită, precum și tipurile și pro-
prietățile emisiilor respiratorii și in-
fecțiozitatea picăturilor conținute de 
acestea în timpul diverselor activi-
tăți fizice. 

Distanțarea fizică ar trebui să fie 
considerată doar o parte a unei stra-
tegii mai ample de sănătate publi-
că pentru limitarea pandemiei co-
vid-19. Este necesară aplicarea ei 
alături de strategii combinate de ma-
nagement al complexului persoa-

ne-aer-suprafețe-spațiu, incluzând 
igiena mâinilor, curățenia, ocupa-
rea și gestionarea spațiului și aerului 
în interior și echipamentul protector 
adecvat locului – de exemplu, măști.
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ANALYSIS    
Two metres or one: what is the evidence for 
physical distancing? 

A se cita: BMJ 2020;369:m3223

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Tipul și nivelul de 
activitate a grupului

Ocupare redusă Ocupare crescută 

Purtarea măștii, contact pentru scurt timp

Purtarea măștii, contact pentru timp prelungit

Fără mască, contact pentru un timp scurt

Fără mască, contact pentru un timp prelungit

Spații deschise și 
bine ventilate

Spații deschise și 
bine ventilate

Spații închise bine 
ventilate

Spații închise bine 
ventilateProst ventilate Prost ventilate

În tăcere

În tăcere

În tăcere

În tăcere

Vorbind 

Vorbind 

Vorbind 

Vorbind 

Strigând, cântând

Strigând, cântând

Strigând, cântând

Strigând, cântând

Risc de transmitere *Caz la limită, foarte dependent de definițiile cantitative ale distanțării, 
de numărul de indivizi și de timpul de expunereScăzut Mediu Crescut

Fig. 3 | Riscul de transmitere a SARS-CoV-2 de la persoanele asimptomatice în diferite locuri și cu timp diferit de ocupare, ventilare și nivel de 
aglomerare (ignorând variația susceptibilității la infecție și a ratelor de eliminare virală). Purtarea măștilor se referă la cele pentru marea masă a 
populației, nu la măștile respiratoare de grad înalt. Gradele sunt orientative pentru riscul relativ calitativ și nu reprezintă un indicator cantitativ. 
E posibil ca, atunci când se evaluează riscul de transmitere, să fie necesară luarea în considerare a altor factori, care nu sunt prezentați în aceste 
tabele, incluzând încărcătura virală a unei persoane infectate și susceptibilitatea la infecție. La asimptomatici, tusea sau strănutul, chiar dacă sunt 
provocate de iritație sau de alergii, exacerbează, de regulă, riscul de expunere în orice spațiu închis, indiferent de ventilație
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CORONAVIRUS 

Ajutoare de comunicare pentru Covid-19 

educaţie

Acest grafic, bazat 
pe un ghid realizat de 
VitalTalk, explorează 
discuțiile referitoare la 
bolile grave. 

Ghidul constituie 
un punct de plecare 
pentru îmbunătățirea 
conversațiilor cu 
pacienții și familiile 
care se confruntă cu 
covid-19. 

Textul original se găsește la: 
www.vitaltalk.org/ guides/
covid-19-communicationskills/
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of Medicine,  
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CE AR PUTEA ÎNTREBA/SPUNE 
OAMENII. . . 

CE PUTEȚI SPUNE. . .

“De ce nu poate merge bunica mea 
la UTI?”

“Aceste vremuri sunt ieșite din comun. 
Facem tot ce putem ca să folosim resursele 
în mod echitabil. Bunica dumneavoastră nu 
îndeplinește criteriile în momentul de față;  
aș fi vrut să fie altfel.”

“Știu că este înspăimântător. Ne străduim să  
ne asigurăm că îi tratăm pe toți echitabil, iar 
situația dumneavoastră nu îndeplinește, în 
momentul de față, criteriile pentru internare  
în UTI. Dar și aici putem face multe ca să vă 
oferim o îngrijire excelentă.  
Haideți să facem un plan!”

“Îmi dau seama cum ar putea să pară. Aplicăm 
cele mai noi experiențe și recomandări cu 
privire la tratmentele care funcționează 
și cele ineficiente. Știu că e greu, dar ne 
străduim să folosim cât mai bine, pentru toți 
cei care au nevoie, tot ce avem la dispoziție. 
Haideți să vedem ce putem face în acest 
moment ca să vă fie mai bine.”

”Nu ar trebui să fiu internat la UTI?!”

“Nu faceți decât să-i discriminați pe 
vârstnici!”

R
ES

U
R

SE







– Edi’ia în limba român[ | Nr. 9, 2020 | VOLUM 27 361

ÎNDRUMAR PRACTIC

Testarea anticorpilor la SARS-CoV-2
Jessica Watson,1 Alex Richter,2 Jonathan Deeks3, 4

limerizare în lanț cu revers-transcriptaza (RT-PCR), 
în special dacă tampoanele sunt recoltate la mai mult 
de cinci zile de la debutul simptomelor, când sensi-
bilitatea testelor RT-PCR începe să scadă.2, 3 În luna 
mai, guvernul britanic a anunțat că testarea anticor-
pilor ar trebui să fie recomandată tuturor celor care 
fac analize de sânge și doresc să știe dacă au fost in-
fectați cu SARS-CoV-2, chiar dacă nu au "o indicație 
clinică specifică l",4 dar în  prezent nu există nicio în-
drumare clară pentru clinicieni în privința interpre-
tării acestor rezultate sau a încadrării lor în proto-
coalele clinice. 

În articolul de față propunem o strategie de testare 
a anticorpilor la persoane cu și fără simptome suges-
tive de infecție cu SARS-CoV-2 actuală sau în trecut.

Ce teste pentru anticorpi sunt disponibile? 

Ca răspuns la infecție sunt produse trei tipuri princi-
pale de anticorpi: IgA, IgG și IgM. Nivelul IgM creș-
te cel mai repede și, de obicei scade după infecție, 
iar IgG și IgA persistă, reflectând, în general, un răs-
puns imun pe termen mai lung. Testarea urmărește 
o variație a anticorpilor anterior menționați prin mă-
surarea lor fie separată, fie combinată. Testele pen-
tru anticorpi pot fi efectuate în laborator prin me-
toda imunoenzimatică (ELISA) sau prin imunolo-
gie chemiluminiscentă (CLIA), utilizând, de obicei, 
probe de sânge venos. La punctele de îngrijire există 
dispozitive de unică folosință, denumite teste cu flux 
lateral, ce folosesc sângele capilar recoltat din deget 
(incluzând UK-Rapid Test Consortium "AbC-19TM 
Rapid Test", care ar putea fi în curând disponibil 
pe scară largă pentru public). În prezent, în Marea 
Britanie se utilizează testul SARS-CoV-2 produs 

De-a lungul pandemiei covid-19 a crescut interesul 
pentru testarea anticorpilor ca o modalitate de a mă-
sura cât de departe s-a răspândit infecția și de a iden-
tifica indivizii care ar putea fi imuni.1 Testarea are și 
un rol clinic, având în vedere simptomele variate ale 
covid-19 și rezultatele fals negative la reacția de po-

1Centre for Academic Primary Care, Bristol Medical School,  
University of Bristol 
2Institute of Immunology and Immunotherapy,  
University of Birmingham 
3Test Evaluation Research Group,  
Institute of Applied Health Research, University of Birmingham 
4NIHR Birmingham Biomedical Research Centre at the  
University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust  
and the University of Birmingham
Coresponden’a la: J Watson  
Jessica.Watson@bristol.ac.uk

CUM AU FOST IMPLICAŢI PACIENŢII ÎN REALIZAREA  
PREZENTULUI ARTICOL

Articolul a fost revizuit de doi pacienți reprezentanți ai comitetului 
de implicare a publicului și pacienților de la Universitatea din 
Birmingham. După părerea lor, textul este interesant și ușor de citit, 
iar studiile de caz sunt realiste. Ca urmare a feedback-ului lor, am 
făcut modificări ale formulării în caseta 1, "Ce le-ați putea spune 
pacienților dumneavoastră" (consultați bmj.com).

CUM A FOST CREAT ARTICOLUL DE FAȚĂ 
Prezentul articol a fost realizat rapid, pentru a răspunde unei nevoi 
urgente de dovezi. JD a inițiat recent o analiză sistematică Cochrane 
a preciziei diagnosticului prin testele anticorpilor în covid-19, iar 
dovezile furnizate, alături de contribuția clinică a lui JW și AR, au 
permis conceperea lucrării de față.

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Anticorpii pozitivi dovedesc o expunere anterioară la virusul SARS-CoV-2 
• Testarea anticorpilor ar trebui să fie efectuată după cel puțin două săptămâni 

de la debutul simptomelor 
• Sensibilitatea și specificitatea testelor de anticorpi variază în timp, iar 

rezultatele trebuie să fie interpretate în contextul istoricului clinic 
• Testarea anticorpilor ar putea fi utilă în diagnosticarea pacienților cu covid-19 

cu prezentare tardivă, simptome prelungite sau rezultate negative la testele 
reacției de polimerizare în lanț cu revers transcriptază 

• Dovezile actuale sunt insuficiente pentru a ști dacă indivizii cu anticorpi la 
SARS-CoV-2 au sau nu imunitate protectoare
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măsură directă a imunității la infecțiile viitoare. 
Exactitatea testelor anticorpilor la SARS-CoV-2 este 
determinată prin compararea rezultatelor testelor 
cu un standard de aur: de obicei, detectarea ARN 
viral prin testarea PCR în momentul apariției 
simptomelor. O limită a acestei metode este 
sensibilitatea testării prin PCR (ce poate fi scăzută, 
chiar până la 70%).2

de Abbott, ce detectează IgG, și testul Elecsys pro-
dus de Roche, care detectează atât IgM cât și IgG. 
Ambele sunt teste CLIA, necesitând sânge venos. 

Precizia testelor pentru anticorpi 

Precizia reflectă cât de bine detectează testele 
infecțiile anterioare cu SARSCoV-2, nefiind o 

Sensibilitatea și specificitatea de-a lungul timpului după debutul simptomelor6 

 Sensibilitate             Specificitate 
 Zilele 1-7 Zilele 8-14  Zilele 15-21  Zilele 22-35  Zilele >35         Toate punctele în timp
IgG*  29.7% (22.1-38.6)  66.5% (57.9-74.2)  88.2% (83.5-91.8)  80.3% (72.4-86.4)  86.7% (79.6-91.7)  99.1% (98.3-99.6)
IgM  23.2% (14.9-34.2)  58.4% (45.5-70.3)  75.4% (64.3-83.8)  68.1% (55.0-78.9)  53.9% (38.4-68.6)  98.7% (97.4-99.3)
IgA  28.4% (0.9-94.3)  78.1% (9.5-99.2)  98.7% (39.0-100)  98.7% (91.9-99.8)  100% (85.2-100)
IgG sau IgM*   30.1% (21.4-40.7)  72.2% (63.5-79.5)  91.4% (87.0-94.4)  96.0% (90.6-98.3)  77.7% (66.0-86.2)  98.7% (97.2-99.4) 
* Testele principale folosite în prezent în Marea Britanie în cadrul NHS sunt testul Abbott SARS-CoV-2 care detectează IgG și testul Roche Elecsys ce depistează atât IgM cât și IgG

Fig. 1 | Infografic ce prezintă rezultatele testării anticorpilor la SARS-CoV-2 la 1 000 de persoane cu o probabilitate a infecției înainte de test de 5%

• 46 de persoane – testarea anticorpilor sugerează corect că au avut covid-19 (rezultat "pozitiv real" al testului) – poate determina ușura-
re/liniștire psihologică, ceea ce implică un posibil risc de a presupune că sunt imune și de a-și schimba, în consecință, comportamentul 

• 12 persoane – testarea anticorpilor sugerează că au avut covid-19, deși în realitate nu au avut (rezultat "fals pozitiv" al testului) – risc 
de falsă liniștire, ar putea presupune că sunt imune, schimbându-și comportamentul 

• 938 de persoane – testarea anticorpilor sugerează corect că nu au avut covid-19 (rezultat "negativ real" al testului) – improbabil să 
schimbe managementul clinic sau comportamentul; ar putea îmbunătăți aderența la măsurile de distanțare socială 

• patru persoane – testarea anticorpilor sugerează că nu au avut covid-19, deși de fapt au avut (rezultat "fals negativ" al testului) – im-
probabil să schimbe managementul clinic sau comportamentul
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Cazul 1 
Anthony are 53 de ani, suferă de diabet de tip 2 
și prezintă un indice al masei corporale crescut. 
Lucrează ca agent de pază la un centru comercial 
din Norwich. Soția lui este îngrijorată în privința ris-
cului său de expunere la covid-19 la serviciu și tele-
fonează la cabinetul medicului generalist pentru a 
solicita un test de anticorpi. Soțul ei nu a avut niciun 
simptom sugestiv și nici expunere cunoscută. 

Probabilitatea infectării lui Anthony înainte de 
testare poate fi estimată pe baza  seroprevalenței 
anticorpilor la SARS-CoV-2 a populației din zona 
unde locuiește: în estul Angliei ,aceasta este estima-
tă la circa 10%.10 Întrucât nu a avut niciun simptom 
sugestiv și nici expunere cunoscută, probabilitatea 
seroconversiei asimptomatice este mai mică; în scop 
ilustrativ, estimăm că probabilitatea infectării anteri-
or testării a fost de 5%.

Nu avem date despre precizia testelor de anticorpi 
pe care să ne bazăm estimările la persoanele asimp-
tomatice. Vom porni de la sensibilitatea medie de 
91,4% și de la specificitatea medie de 98,7%, con-
form analizei Cochrane, și vom analiza ce s-ar mo-
difica dacă, așa cum este probabil, testul ar avea o 
sensitibilitate mai mică. Figura 1 ilustrează rezulta-
tele testării bazate pe 1 000 de oameni ca Anthony, 
cu o probabilitate înainte de testare de 5%. Ne-am 
aștepta ca 942 de persoane să aibă testul negativ, din 
care patru (0,4%) să fi avut, de fapt, covid-19 (fals ne-
gativi). Dacă luăm în considerare faptul că e foarte 
posibil ca testul să aibă o sensibilitate mai mică, în 
special dacă vârful incidenței și timpul probabil al 
infecției au fost cu >35 de zile în urmă, rata rezulta-
telor fals negative va crește proporțional. Dacă testul 
ar fi dat de cinci ori mai multe rezultate fals negati-
ve (sensibilitate de 57%), rata ar crește la 20 de fals 
negative (2,1%) – cifre încă relativ mici în contextul 
prevalenței scăzute. Astfel, un rezultat negativ la test 
ar însemna că e improbabil ca Anthony să fi avut in-
fecție covid-19. Totuși, din cele 58 de persoane care 
ar avea rezultate pozitive la test, 12 (21%) ar fi fals 
pozitive, ceea ce este important, pentru că un rezul-
tat fals pozitiv ar putea influența comportamentul 
lui Anthony și aderența la măsurile de control al in-
fecției. Acesta ar fi un pericol în mod special, având 
în vedere faptul că Anthony are un risc ocupațional 
de expunere și de comorbidități, ce implică un risc 
mai mare de complicații ale covid-19. Din acest mo-

O analiză Cochrane a testării anticorpilor 
SARS-CoV-2 a inclus 57 de publicații cu 54 de stu-
dii de cohortă și 15 976 de probe, din care 8 526 
au provenit de la cazuri confirmate cu infecție 
SARS-CoV-2.5 Indicatorii preciziei diagnosticu-
lui au variat în funcție de momentul efectuării teste-
lor (tabelul). Sensibilitatea maximă a fost de 96% în 
zilele 22-35 de la debutul simptomelor, pentru testele 
IgG sau IgM combinate, și de 88,2% în zilele 15-21 
de la debutul simptomelor, doar pentru IgG. În 
35 din 54 de studii au fost furnizate date succinte 
despre specificitate, care a depășit 98% în toate tipu-
rile de teste pentru anticorpi. 

Estimările preciziei ar trebui să fie interpreta-
te cu prudență. S-a apreciat că 89% din studiile in-
cluse în analiza anterior menționată aveau un risc 
mare de eroare sistematică, având ca posibilă conse-
cință probabilitatea ca multe dintre teste să fie mai 
puțin sensibile decât s-a raportat (ceea ce înseam-
nă o probabilitate mai mare a rezultatelor fals nega-
tive). Majoritatea studiilor analizate au inclus paci-
enții diagnosticați pe baza unui test RT-PCR pozitiv, 
excluzându-i pe cei cu semne, simptome și expune-
re la SARS-CoV-2, dar cu test PCR negativ (cazuri 
considerate cu “covid probabil”, conform definițiilor 
Centrului pentru Controlul și Prevenția Bolilor din 
China și Organizației Mondiale a Sănătății). Este un 
aspect important, dat fiind faptul că ratele fals nega-
tive ale RT-PCR au fost estimate între 2% și 29%.6 

Majoritatea studiilor au recrutat bolnavi din spita-
le, care aveau adesea simptome severe și un răspuns 
probabil mai mare în anticorpi decât cei din comu-
nitate. Niciunul nu a măsurat direct precizia testului 
la pacienții asimptomatici, la care s-au detectat nive-
luri ale IgG mai mici și reduceri ale nivelului de an-
ticorpi în prima fază a infecției.7 Aproape toate stu-
diile au eșantionat separat cazurile cu covid-19 și 
non-cazurile, o astfel de metodologie conducând la 
eroare sistematică și tinzând să supraestimeze in-
dicatorii preciziei.8 Nu au existat date cu privire la 
exactitatea testelor după 35 de zile. Testele efectua-
te după cinci săptămâni ar trebui să fie interpreta-
te cu și mai multă prudență, unele dovezi sugerând 
că nivelul anticorpilor poate descrește, ceea ce redu-
ce într-o și mai mare măsură sensibilitatea unui test 
de anticorpi.

Interpretarea testelor anticorpilor 

Interpretarea rezultatelor testelor depinde nu nu-
mai de precizia testului în sine, ci și de probabilita-
tea infecției înainte de testare. Aceasta variază mult 
în funcție de indicația testării: în cazul screeningu-
lui indivizilor asimptomatici, probabilitatea infec-
ției înainte de testare este relativ redusă, pe când 
la cei cu simptome sugestive este mult mai mare. 
Ilustrăm această diferență prin două cazuri  
clinice (fictive). 

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ

• Care este protocolul pentru testarea anticorpilor la SARS-CoV-2 în 
organizația din care faceți parte? 

• Cum le explicați pacienților rezultatele testelor de anticorpi la 
SARS-CoV-2? 

• Reflectați asupra unui caz recent de testare a anticorpilor la  
SARS-CoV-2 – a influențat rezultatul testului managementul clinic?
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tatea și că, indiferent de rezultatele testării, Anthony 
trebuie să respecte precauțiile recomandate, pentru 
a evita expunerea la SARS-CoV-2. În consecință, re-
zultatul testului în acest caz nu va schimba, proba-
bil, recomandările date pacientului și are potențialul 
de a provoca prejudicii prin falsa încurajare. 

Cazul 2 
Sarah are 32 de ani și nu s-a simțit bine în ultimele 
patru săptămâni, acuzând dispnee intermitentă, mi-
algii, dureri toracice atipice, oboseală și anosmie. Nu 
i s-a indicat niciodată un test de depistare a covid-19 
pe tampon, neavând simptome tipice de tuse ori fe-
bră. 

Sarah are simptome prelungite care concordă cu 
un diagnostic posibil de covid-19, deși nu a prezentat 

tiv, medicul generalist trebuie să explice că rezulta-
tul testului nu poate fi folosit pentru a indica imuni-

Fig. 2 | Infografic prezentând rezultatele testării anticorpilor la SARS-CoV-2 la 1 000 de persoane cu o probabilitate a infecției înainte de test de 50%

• 457 de persoane – testarea anticorpilor sugerează corect că au avut covid-19 (rezultat "pozitiv real" al testului) – poate să genereze ușurare/liniștire 
psihologică și să contribuie la ghidarea managementului simptomelor actuale; posibil risc de a presupune că sunt imune și de a-și schimba compor-
tamentul. 

• Șapte persoane – testarea anticorpilor sugerează că au avut covid-19, deși de fapt nu au avut (rezultat "fals pozitiv" al testului) – risc de falsă 
liniștire că simptomele sunt produse de covid-19, cea ce ar putea întârzia investigațiile suplimentare sau diagnosticul; ar putea presupune că sunt 
imune, schimbându-și comportamentul 

• 494 de persoane – testarea anticorpilor sugerează corect că nu au avut covid-19 (rezultat "negativ real" al testului) – clinicianul va lua în conside-
rare, probabil, alte cauze posibile ale simptomelor actuale; poate ajuta la prevenirea ratării sau întârzierii diagnosticului altor boli 

• 43 de persoane – testarea anticorpilor sugerează că nu au avut covid-19, deși de fapt au avut (rezultat "fals negativ" al testului) – risc de creștere a 
anxietății și de incertitudine privind cauzele posibile ale simptomelor actuale; clinicianul ar putea investiga în exces, căutând alte boli 
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avut covid-19 vor avea un test fals pozitiv). Însă tes-
tele real pozitive sunt rare în mediile cu prevalen-
ță redusă, ceea ce înseamnă că valoarea predictivă a 
unui test pozitiv va fi mai mică la indivizii cu un risc 
redus de infecție. Interpretați cu prudență un test 
pozitiv la un pacient cu o probabilitate redusă de in-
fecție înainte de test, pentru că rezultatele fals pozi-
tive pot duce la o falsă liniștire, care le poate dăuna 
pacienților. Calculatorul interactiv de pe bmj.com 
le permite clinicienilor să exploreze impactul mo-
dificării probabilității înaintea testării, sensibilității 
și specificității asupra rezultatelor testelor. Măsurile 
pentru reducerea transmiterii (de pildă, distanțarea 
socială) ar trebui menținute indiferent de rezultatul 
testului și în prezent nu recomandăm folosirea testă-
rii anticorpilor în acest scop.

Comunicarea riscului şi incertitudinii

Covid-19 oferă o posibilitate de îmbunătățire a mo-
dului în care atât clinicienii cât și pacienții înțeleg 
și comunică aspectele legate de riscul și incertitudi-
nea testării în scop diagnostic. Este normal ca incer-
titudinea să persiste și după testarea în scop diagnos-
tic, principiile menționate aici fiind valabile în ca-
zul majorității testelor de screening și de diagnostic. 
Sperăm că interesul pentru demersurile de depista-
re a covid-19 va conduce la o dezbatere pe scară mai 
largă a testării și la evaluarea testelor a căror preci-
zie nu a fost monitorizată îndeaproape. Clinicienii ar 
trebui să ia în considerare riscurile și beneficiile tes-
tării anticorpilor la SARS-CoV-2 și să discute cu pa-
cienții despre informațiile privitoare la limitele tes-
tării (caseta 1, bmj.com). Deocamdată nu există do-
vezi de bună calitate cu privire la precizia testului, 
iar pentru a remedia incertitudinea din acest do-
meniu sunt necesare noi cercetări (caseta 2). Simpla 
creștere a numărului de teste efectuate, fără a lua în 
considerare valoarea clinică a testării, ar putea fi o 
distragere costisitoare a atenției de la intervențiile de 
sănătate publică. În schimb, testarea atent evaluată, 
la pacienții care fie prezintă tardiv semne de boală, 
fie au simptome prelungite ori atipice, ar putea ajuta 
la reducerea incertitudinii, îndrumarea managemen-
tului continuu și îmbunătățirea înțelegerii sechelelor 
tardive ale covid-19.

Conflicte de interese: AR este colaborator al grupului de creare 
a testelor pentru anticorpi în covid-19 de la  
University of Birmingham/Binding Site; JW și JD nu au  
conflicte de interese.

PRACTICE POINTER 
Testing for SARS-CoV-2 antibodies
A se cita: BMJ 2020;370:m3325 

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3325 

caracteristicile principale de tuse sau febră. Pentru 
clarificarea simptomelor ei înainte de a continua cu 
investigații suplimentare, medicul ei de familie soli-
cită teste de sânge, incluzând anticorpi la covid-19. 
Probabilitatea ei de infecție înainte de testare este 
mai mare decât în cazul lui Anthony și depinde de 
locul unde trăiește și dacă se știe că a fost expusă la 
virus – în scop ilustrativ, vom estima această proba-
bilitate la 50%. Vom folosi estimările sensibilității și 
specificității testului din analiza Cochrane.5 

Figura 2 arată rezultatele testării pe baza a 
1 000 de persoane cu o probabilitate de 50% înainte 
de testare; se așteaptă ca rezultatul testului să fie ne-
gativ la 537 de oameni, din care 43 (8%) ar fi putut 
avea, de fapt, covid-19 (fals negative). Dacă sensibi-
litatea ar fi mai mică decât în analiza Cochrane (așa 
cum este probabil, din cauza limitelor studiilor pri-
mare, menționate mai sus) numărul rezultatelor fals 
negative ar crește. Aceasta înseamnă că un test ne-
gativ la un pacient ca Sarah reduce probabilitatea de 
covid-19, dar nu o exclude; e posibil ca Sarah să fi 
avut covid-19, dar să nu fi dezvoltat niciodată un răs-
puns imun, sau ca nivelul anticorpilor ei să fi scăzut 
în cursul celor patru săptămâni de la debutul simp-
tomelor, ori ca testul să nu fie capabil să detecteze 
anticorpi care sunt, de fapt, prezenți. În orice caz, 
rezultatul negativ la test l-ar îndemna pe clinician să 
ia în considerare alte cauze posibile ale simptome-
lor lui Sarah, ajutând, astfel, la prevenirea omiterii 
sau întârzierii diagnosticării altor boli la pacienții cu 
simptome presupuse a fi asociate cu covid-19. 

Un test pozitiv în acest context ar fi mult mai con-
vingător: din 1 000 de persoane testate, 464 ar avea 
rezultatul pozitiv și numai 7 (2%) nu ar avea co-
vid-19 (fals pozitive). Astfel, un  rezultat de test pozi-
tiv în contextul simptomelor sugestive face ca infec-
ția cu virsul covid-19 să fie foarte probabilă (dar nu 
exclude patologia duală). De aceea, testarea anticor-
pilor este probabil utilă în ghidarea managementului 
clinic al pacienților simptomatici, cum este Sarah. 

În concluzie, testele au o specificitate mare, dar 
sensibilitatea este variabilă și depinde de interva-
lul de timp de la instalarea simptomelor. Din acest 
motiv, rezultatele negative ar trebui să fie interpre-
tate cu prudență în contextul simptomelor tipice. 
Specificitatea înaltă înseamnă că rezultatele fals po-
zitive sunt rare (<2% dintre persoanele care nu au 

Caseta 2 | Incertitudini 
• Majoritatea studiilor privitoare la testele anticorpilor se referă 

la pacienți din spital. Nu știm cât de fiabile sunt ele nici în cazul 
celor cu forme ușare de boală care nu au fost internați, nici la 
persoanele asimptomatice 

• Nu există date despre precizia testelor efectuate după 35 de 
zile – Nu știm cât de fiabile sunt ele în infecțiile apărute cu peste 
cinci săptămâni în urmă 

• Dovezile sunt insuficiente pentru a ști dacă prezența anticorpilor 
conferă o imunitate durabilă, ce ar proteja față de infecții 
covid-19 ulterioare 
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ÎNDRUMAR DE PRACTICĂ 

PROMs îmbunătăţesc rezultatele pacienţilor cu 
depresie în asistenţa medicală primară?
Tony Kendrick, Emma Maund

Primary Care and Population Sciences, University of Southampton, 
Southampton, UK 

Coresponden’a la: Tony Kendrick  
ruth.ting@nhs.net

Lucrarea de față face parte dintr-o serie de articole ocazionale evidențiind 
domeniile de practică în care managementul nu este susținut de dovezi 
convingătoare. Consultanții seriei sunt Sera Tort, redactor clinic, Nai Ming Lai, 
redactor clinic, și David Tovey, redactor șef la Cochrane Library. Puteți citi mai 
mult despre modul în care se pregătește și se depune un articol pentru rubrica 
Educație în paginile noastre cu instrucțiuni pentru autori:  
https://www.bmj.com/about-bmj/resources-authors/article-types

Mai multe PROMs sunt utilizate pentru ur-
mărirea rezultatelor terapeutice la adulții cu 
tulburări comune ale sănătății mintale, inclu-
zând depresia și anxietatea (caseta 1). Este in-
cert dacă monitorizarea de rutină via PROMs 
determină modificări ale tratamentului și îm-
bunătățește evoluția pacientului cu depresie în 
privința simptomelor, funcționării individuale 
și a funcționării sociale.3

Care sunt dovezile incertitudinii? 

O analiză Cochrane a găsit dovezi insufici-
ente în sprijinul utilizării PROMs în asisten-
ța primară pentru urmărirea rezultatelor trata-
mentului la pacienții cu depresie și anxietate.3 

Există unele dovezi ale beneficiului folosirii 
lor în serviciile specializate de sănătate min-
tală și de psihoterapie pentru monitorizarea 
de rutină a simptomelor, pe baza a două me-
ta-analize de studii clinice4, 5 și a unui studiu 
realizat recent în cadrul serviciilor IAPT din 
Marea Britanie.6 Acestea se referă în mod spe-
cial la pacienții cu risc crescut de eșec al trata-
mentului pe baza răspunsului inițial la terapie. 
Dovezile sunt, însă, de calitate slabă. 

O analiză Cochrane (17 studii, 8 787 de par-
ticipanți) a semnalat faptul că nu există dovezi 
că aplicarea PROMs pentru tulburările comu-
ne ale sănătății mintale a îmbunătățit simpto-
mele pacienților sau a determinat modifica-
rea managementului în privința tratamentu-
lui lor.3 Calitatea dovezilor a fost slabă, fiindcă 
toate studiile incluse aveau un risc mare de 
eroare sistematică și o uzură considerabilă la 
control. Numai două studii au fost realizate în 
asistența primară, amândouă în SUA, și au ra-
portat rezultate opuse atât în privința modifi-
cării managementului cât și a îmbunătățirii re-
zultatelor.3, 7, 8 Puține studii au consemnat un 
impact asupra calității vieții legate de starea 
de sănătate și a funcționării sociale. Un singur 
studiu a raportat evenimente adverse, fără a 
discerne un risc de sinucidere imediat.

Între 2009 și 2013, Programul Cadru al 
Calității și Rezultatelor pentru medicii gene-
raliști al NHS a stimulat financiar monitori-

Evaluările rezultatelor raportate de pacient (PROMs) sunt va-
riante cu aplicabilitate relativ rapidă a evaluărilor mai lun-
gi, bazate pe interviu, ale simptomelor și funcționării. Cu aju-
torul lor se obțin rezultate standardizate, pe care le înțeleg 
ușor și alți medici, precum și pacienții cărora li se explică suc-
cint ce semnificație au. Metode similare pot fi utilizate pentru 
a detecta depresia și a ajuta diagnosticul, dar aici ne concen-
trăm pe folosirea lor la evaluarea severității inițiale și a răs-
punsului la tratament. 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Chestionarele de evaluare a rezultatelor raportate de pacient 
(PROMs) sunt folosite în evaluarea inițială a persoanelor cu depresie 
și pentru urmărirea evoluției sub tratament 

• Există dovezi insuficiente, majoritatea de slabă calitate, ce susțin 
ideea că monitorizarea de rutină cu ajutorul PROMs în asistența 
primară poate determina îmbunătățirea rezultatelor în privința 
simptomelor de depresie 

• Nu a fost stabilită utilizarea de rutină a PROMs pentru depresie în 
asistența primară, dar ele pot fi benefice pentru anumiți pacienți care 
fie nu își pot descrie simptomele, fie nu sunt siguri că au depresie și 
îi pot ajuta pe bolnavi să se simtă mai implicați în propriul tratament

Evaluările rezultatelor raportate de pacient (PROMs) sunt chestionare 
sau interviuri scurte ce evaluează simptomele, funcționarea socială a 
pacienților și calitatea vieții lor legată de starea de sănătate.1 Ele oferă 
feedback asupra răspunsurilor pacienților la tratament, permițând 
medicilor fie să ajusteze terapia în consecință, fie să recomande 
alte măsuri.1 Folosirea lor pentru evaluarea severității depresiei și 
monitorizarea acesteia este încurajată pe scară largă în asistența 
primară, în serviciile de psihoterapie și în centrele de îngrijire a sănătății 
mintale din Marea Britanie, SUA și Europa. În cadrul programului de 
Îmbunătățire a Accesului la Terapiile Psihologice (IAPT) al sistemului 
public de sănătate (NHS) din Anglia, la fiecare ședință de tratament sunt 
administrate de rutină PROMs pentru depresie, anxietate și funcționare 
socială.2 
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zarea depresiei cu ajutorul PROMs 
la 5-12 săptămâni de la diagnostic.12 
Examinarea dosarelor a 604 subiecți 
evaluați prin PHQ-9 a sugerat că 
modificările tratamentelor de către 
medicii generaliști (creșterea dozelor, 
schimbarea antidepresivelor sau tri-
miterile la specialiști) au fost aproape 
de cinci ori mai probabile la bolnavii 
care au arătat, la chestionarul de mo-
nitorizare, un răspuns inadecvat la 
terapia inițială.12 Rezultatele pacien-
ților după schimbarea tratamentului 
nu au fost, însă, raportate.

Două studii clinice recente din 
asistența primară au raportat rezul-
tate contradictorii privind valoarea 
PROMs în ceea ce privește amelio-
rarea simptomelor de depresie.9, 10 
Ambele studii au fost mici și au avut, 
probabil, o putere insuficientă de a 
detecta modificări clinice semnifica-
tive ale rezultatelor.

Preferinţele pacienţilor şi 
furnizorilor de servicii 

Cercetarea calitativă din Marea 
Britanie a arătat că pacienții aprecia-
ză utilizarea chestionarelor de simp-
tome pentru evaluarea bolii lor și a 
eficienței tratamentului.13 Folosirea 

CUM AU FOST IMPLICAŢI PACIENŢII 
ÎN REALIZAREA PREZENTULUI ARTICOL

Am rugat un coleg care se ocupă de implicarea 
pacienților și a publicului (PPI), Bryan Palmer, 
care oferă îndrumări cu privire la studiul 
PROMDEP,17 să comenteze articolul de față. 
A verificat cât de ușor este de parcurs textul 
de către cititorii profani și a subliniat că 
infograficul pacientului trebuie să se refere 
mai mult la scor decât la rezultatul testului 
PHQ-9, fiind doar un scor la un chestionar ce 
sugerează un anumit nivel de depresie, și nu 
un rezultat definitiv pentru un diagnostic. Îi 
mulțumim pentru contribuție.

Caseta 1 | PROMs folosite pentru a monitoriza tratamentul depresiei  
și anxietății*  
• Simptome depresive – de exemplu: Chestionarul Sănătății Pacientului (PHQ-9), 

Inventarul Depresiei Beck (BDI sau BDI-II), subscala depresiei (HAD-D) din 
chestionarul  Scala Anxietății și Depresiei în Spital (HADS)) și Scala de Evaluare a 
Depresiei Montgomery-Asberg (MADRS) 

• Simptome de anxietate – de pildă: chestionarul Tulburării  de Anxietate Generalizate 
(GAD-7), subscala anxietății din HADS (HAD-A) și Inventarul Anxietății Beck (BAI) 

• Funcționarea socială – de exemplu: Scala Ajustării în Muncă și Sociale (WSAS) ori 
Scala Ajustării Sociale (SAS) 

• Depresia și anxietatea combinate – de pildă: HADS, lista Hopkins de verificare a 
simptomelor (SCL-90) sau Mini-Interviul Neuropsihiatric Internațional (MINI) 

• Combinațiile simptomelor, funcționării individuale și funcționării sociale – de 
exemplu: Chestionarul Rezultatelor cu 45 de puncte (OQ-45), Rezultatele Clinice în  
Evaluarea de Rutină a Evoluției (CORE-OM) și Scala de Evaluare a Rezultatelor (ORS) 

• Calitatea vieții legată de starea de sănătate – de pildă: chestionarul Studiului 
Rezultatelor Medicale – Forma Scurtă (SF-36) sau chestionarul cu cinci puncte 
EuroQol (EQ-5D) 

*Consultați Kendrick și colab.3 pentru indicațiile bibliografice referitoare la scalele individuale. 

Caseta 2 | Citate ilustrative din cercetarea calitativă privind folosirea PROMs 
pentru depresie în asistența primară 
Medicii generaliști 
"Întregul mod de diagnosticare și de management al depresiei este un domeniu în care 
asistența primară nu a fost grozav de bună în trecut, așa că, după părerea mea, este 
foarte bine dacă avem la dispoziție un instrument care ne ajută pe toți, colectiv, să o 
îmbunătățim"13 
"Nu am destulă încredere că este o metodă suficient de obiectivă pentru a măsura cu 
adevărat tendințele"13 
"Bărbații în jur de 40 de ani pot fi foarte greu de convins [că au depresie]. Ei preferă un 
diagnostic de ulcer"14 
"Când folosești chestionarele ai impresia că te întorci în procesul dezvoltării și că începi 
de la un nivel mai elementar, în care dai aceeași importanță fiecărui detaliu, deși în 
realitate poți elimina cea mai mare parte a informației destul de repede, pentru a te 
concentra asupra câtorva aspecte, ca să-ți faci o idee."14 

Pacienți 
"Nu înțelegeam cum poți pune cuiva întrebări și apoi să-ți dai seama dacă au depresie 
sau nu. Mai recent am înțeles [cu ajutorul chestionarelor]. Au avut mult mai multe între-
bări și le-am făcut pe computer. A fost mult mai bine și mai metodic"13 
"Cred că le dă doctorilor o imagine mai corectă. În așa fel ca să nu le scape nimic și să 
nu se facă nicio greșeală."13 
"E ca un fel de a cuantifica problemele, dar mi se pare că e ca și cum ai încerca să aso-
ciezi un număr diagnosticului, ceea ce nu este necesar. Nu este neapărat un da sau nu și 
e foarte greu de descris."13

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ

• Reflectați la consultațiile cu pacienții în care 
ați aplicat chestionare pentru simptome de 
depresie și anxietate: De ce le-ați folosit? 
În ce măsură credeți că au schimbat 
interacțiunea? Cum s-au simțit pacienții 
dumneavoastră în legătură cu utilizarea lor? 

• Cum v-ați putea schimba abordarea în viitor? 
Cum ați discuta folosirea PROMs cu pacientul 
dumneavoastră? 
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pacienții, să se asigure că aceștia își 
pot spune povestea și să discute cu ei 
opțiunile terapeutice. Unii doctori nu 
agreează astfel de chestionare pentru 
că întrerup consultațiile și le submi-
nează autonomia.13 Alții le contestă 
validitatea, preferând să-și folosescă 
propriul raționament pentru a evalua 
severitatea și răspunsul la tratament, 
iar alții le aplică numai la pacienți se-
lecționați. Caseta 2 furnizează câteva 
opinii ale medicilor generaliști și ale 
pacienților.13, 14 

Sunt şanse ca actuala cercetare să 
furnizeze dovezi relevante? 

În Marea Britanie, Europa și Canada 
sunt în curs de desfășurare trei studii 
clinice: două dintre ele exclusiv în 
asistența primară, iar al treilea atât 
în asistența primară cât și în cea se-
cundară. Toate recrutează eșantioa-
ne mai mari de pacienți, furnizând 
mai multă instruire pentru practi-
cieni, administrând PROMs la dis-
tanță și asigurând feedback-ul auto-
mat al rezultatelor pentru practici-
eni.15-17 Aceste studii ar putea furniza 
dovezi mai bune în sprijinul utiliză-
rii PROMs pentru controlul depre-
siei în asistența primară și facilita-
rea integrării ei în practica de ruti-
nă a medicilor foarte ocupați. Figura 
arată un infografic folosit în studiul 
PROMDEP al PHQ-9, aflat în curs 
de desfășurare.17

Ce ar trebui să facem având în 
vedere incertitudinea? 

Dată fiind incertitudinea cu privire 
la eficiența PROMs în ameliorarea 
evoluției pacienților cu depresie, încă 
nu s-a stabilit folosirea lor de rutină 
în asistența primară. Ghidul pentru 
depresie al NICE din Marea Britanie 
recomandă ca medicii să ia în 
considerare utilizarea monitorizării 
de rutină printr-o evaluare validată  
a rezultatelor tuturor intervenții-
lor, incluzând tratamentul medica-
mentos, ca și intervențiile psiholo-
gice.19 

PROMs ar putea oferi beneficii 
speciale pentru anumiți pacienți:14

• Cei care nu pot să își descrie cu 
ușurință simptomele sau evoluția 

PROMs poate prezenta, însă, dificultăți prac-
tice. În timpul scurt permis de consultații este 
necesar ca medicii să construiască relația cu 

Scorul 
Scorul dumneavoastră este... ceea ce sugerează că puteți avea 
depresie moderată. Acest scor nu este suficient de unul singur 
pentru a indica exact dacă aveți o depresie moderată. Ar trebui să 
discutați cu medicul curant despre simptome, pentru a vă confirma 
dacă aveți sau nu depresie, ca și despre variatele opțiuni terapeutice 
disponibile, dacă este necesar. 

Recomandare 
Vă rog să discutați despre scor cu medicul dumneavoastră în 
următoarele două săptămâni, dacă se poate. E posibil ca doctorul 
să sugereze o trimitere la serviciile de psihoterapie pentru tratament 
prin conversație. Sau vă poate sugera prescrierea unui antidepresiv. 

Fără depresie  
(70 de persoane  
din 100) 

Depresie moderată 
(opt persoane din 100) 

Depresie ușoară  
(20 de persoane  
din 100) 

Depresie severă  
(două persoane  
din 100) 

Distribuția severității simptomelor de depresie în marea masă a populației 

RECOMANDĂRI PENTRU CERCETAREA VIITOARE 
Populația – Pacienții din asistența primară cu depresie, de obicei combinată cu 
anxietate.  
Ar trebui să fie efectuate în mod special studii cu: 
• pacienți adolescenți (neglijați, până acum, în cercetarea din asistența primară) 
• persoanele cărora li se oferă medicație, psihoterapie ori ambele 
• pacienți cu mai multe boli fizice (care au o prevalență crescută a depresiei și o 

morbiditate, mortalitate și costuri ale serviciilor medicale în general mai mari) 
Intervenție – Evaluări rapide ale simptomelor, incluzându-le pe cele de depresie și 
anxietate, efectuate de rutină (de preferat la distanță, prin internet sau telefon, în 
special în perioada restricțiilor legate de covid-19 privind contactul față în față), cu 
prelucrarea automată a rezultatelor și feedback pentru medici și pacienți. 
Comparație – Efectuarea PROMs fără feedback-ul rezultatelor pentru doctori ori 
pacienți. 
Rezultate – Simptomele de depresie și anxietate (incluzând totalitatea manifestărilor, 
remisiunea și ameliorarea), calitatea vieții, funcționarea socială, efectele adverse 
(incluzându-le pe cele secundare ale medicamentelor), satisfacția în privința îngrijirilor, 
folosirea serviciilor și costurile pentru estimarea cost-eficienței. Ideal ar fi ca studiile să 
urmărească pacienții pe o perioadă de minimum șase luni.

Exemplu de feedback despre un scor la testul PHQ-9. Infograficul pacientului este o 
adaptare a unuia creat pentru studiul clinic DEPSCREEN-INFO18 și este folosit în studiul  
PROMDEP17 cu permisiunea investigatorului șef al DEPSCREENINFO, Bernd Löwe.

CE TREBUIE SĂ ȘTIE PACIENȚII 
• Chestionarele referitoare la simptomele pacienților pot fi folosite ca parte a evaluării 

inițiale a depresiei și, fiind evaluări ale rezultatelor raportate de pacienți (PROMs), 
îi pot ajuta pe aceștia să furnizeze feedback despre felul cum se simt după ce au 
început un tratament 

• Unii pacienți afirmă că folosirea chestionarelor despre simptome le dă sentimentul 
că au fost evaluați mai temeinic, că își pot urmări evoluția mai ușor și că sunt mai 
implicați în propriul lor tratament 

• Nu se știe dacă PROMs pot ajuta la îmbunătățirea recuperării pacienților după 
depresie, dar cercetarea în curs de desfășurare ar putea oferi lămuriri
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este deseori posibil ca scorurile la PHQ-9 ale 
subiecților să nu corespundă evaluării globale 
a stării lor reale (adică, mai bună, mai proastă 
sau exact la fel, ca răspuns la o întrebare des-
chisă).20 De aceea, scorurile PROMs ar trebui 
să fie interpretate cu prudență, împreună cu 
afirmațiile pacienților în legătură cu felul cum 
se simt în general, cu simptomele de anxietate 
coexistente și cu calitatea vieții.

Conflicte de interese: TK este membru al comitetului de 
actualizare a ghidului pentru  depresie al NICE, care re-
comandă folosirea metodelor valide de evaluare a re-
zultatelor pentru a monitoriza depresia19 și este apli-
cant șef în studiul PROMDEP finanțat de Programul de 
Evaluare a Tehnologiei Medicale al NIHR privind folo
sirea PHQ9 în depresie în asistența primară.17

UNCERTAINTIES 
Do PROMS improve outcomes in patients with depression in 
primary care?
A se cita: BMJ 2020;370:m3313

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3313

Traducere: Dr. Roxana }ucra

atunci când li se pune o întrebare deschisă despre felul cum 
se simt 

• Pacienții în cazul cărora este necesar să existe o documen-
tare a simptomelor pentru a justifica trimiterea la specialist 
sau a obține indemnizații pentru boală 

• Cei care nu sunt siguri că au depresie, demonstrând 
numărul simptomelor prezentate și ce tratament ar putea fi 
indicat. 
Utilizarea PROMs ar trebui să fie decisă împreună cu bol-

navii. Explicați-le pacienților dumneavoastră că, prin comple-
tarea unor chestionare de simptome ca PROMs, pot să con-
tribuie la evaluarea inițială a depresiei lor și să ofere feedback 
cu privire la felul cum se simt după tratament. Aceasta i-ar 
putea ajuta să aibă sentimentul că sunt mai implicați în pro-
priul lor tratament. Informați-i că nu este cert rolul PROMs 
în îmbunătățirea recuperării după depresie, dar că sunt în 
curs de desfășurare cercetări ce pot clarifica unele aspecte.

Dacă PROMs sunt completate înainte de începerea con-
sultației, se asigură mai mult timp pentru interacțiunea doc-
tor-pacient, îndreptând atenția medicului spre simptomele 
mai frecvente. Este important ca PROMs să nu perturbe con-
sultațiile: pe lângă concentrarea asupra rezultatelor evaluări-
lor, trebuie acordată maximă atenție pacientului cu toate pro-
blemele sale.19 Chestionarele de simptome pot să nu surprin-
dă corect severitatea depresiei. Cercetarea recentă a arătat că 
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"J
oanna Inkster, res-
ponsabilă cu îmbu-
nătățirea sănătății în 
Shetland, ne-a vor-
bit despre «exerciții-

le la birou» – exerciții pe care le 
putem face la serviciu, concepu-
te de Claire Morris de la NHS 
Shetland Health Improvements," 
spune Joan Hughson. "Așa că 

ne-am hotărât să luăm o pau-
ză de la ecranele noastre și să in-
tegrăm puțină activitate fizică în 
ziua de muncă." 

În fiecare zi, la 10:45 diminea-
ța, în biroul administrației din 
Scalloway Health Centre se adu-
nă un grup pentru a face câteva 
exerciții înainte de pauza de ceai 
de la ora 11. 

"Ne  blocăm agendele și tri-
mitem un mesaj de atenționare, 
astfel încât oricine dorește să ni 
se alăture o poate face," explică 

DE CE...�EXERCIŢII�LA�BIROU���
Joan Hughson, manager al unui cabinet pentru medici generaliști, îi povestește lui 
Helen Jones cum și-a pus în mișcare colegii – medici, asistenți și administratori –  
și cum a ridicat moralul echipei

CARIERE

Ne ajută pe toți să ne menținem 
într-o formă mai bună și să 
avem mai puțină "ceață pe 
creier", luându-ne din fața 
ecranelor pentru un timp

PĂREREA�UNUI�MEDIC�GENERALIST:�CHLOE�EVANS�DESPRE�BENEFICIILE�
EXERCIŢIILOR�LA�BIROU�
• "Sunt locțiitor la cabinetul de medicină generală și îmi împart munca între Shetland și Oxford. Vin la întâlnirile pe care le 

organizează Joan dacă lucrez în Scalloway și sunt liberă. E realmente distractiv și ne face să râdem. 

• "De asemenea, ne determină să ne mișcăm după ce am stat mult timp pe scaun – ceea ce este bine, mai ales dacă 
e rece afară. Iar în perioada coronavirusului, cu atât de multe consultații prin telefon și video, e minunat să te miști 
puțin în cursul zilei, dacă nu mai intri și ieși ca să iei pacienții din sala de așteptare. 

• "Uneori, când ajung înapoi la Oxford și nu lucrez, particip și eu pe WhatsApp. Mă bucur de șansa de a fi împreună 
cu echipa într-un mod amuzant – este bine pentru munca de echipă și pentru moral." 

CUM�SĂ�FACEŢI SCHIMBAREA
• Există multe exerciții de rutină pentru birou disponibile online. Sau, la fel ca Scalloway, vă puteți crea unele proprii.  

Inspirați-vă de la instructorii de fitness de pe YouTube 

• Stabiliți un interval de timp regulat în calendarul dumneavoastră cotidian – 10 minute este destul pentru a face câteva 
exerciții simple – și veți simți o diferență 

• Încercați să faceți exerciții la birou mai mult împreună cu colegii decât singur(ă) și să vă încurajați reciproc

În poză, alături de Joan Hughson 
(centru) sunt, de la stânga,  
Laynou Paton, Colette Watt,  
Vivien Szobonya și Morag Cumming
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Hughson, manager de cabinet medical. 
"De obicei suntem patru sau șase – cei 
mai mulți din echipa de administrație 
– dar ni se alătură și medici și asistenți, 
dacă au timp." 

Există 10 seturi de exerciții disponi-
bile pe intranetul NHS Shetland, iar 
participanții pot alege cinci care pot 
fi efectuate timp de câte 30 de secun-
de fiecare, cu o pauză de 30 de secun-
de între ele. Membrii echipei de la 
Scalloway Health Centre fac multe din 
aceste exerciții și au creat și unele pro-
prii. 

"Facem sărituri, genoflexiuni, flotări, 
triceps la birou și genoflexiuni la pere-
te, printre altele," spune Hughson. "În 
timpul carantinei am urmărit PE cu Joe 

Wicks pe YouTube, așa că facem fan-
dări și «spideys» – mișcările lui Spider-
man. Am introdus și «Vinerea în stil li-
ber», în care dansăm sau putem face ce 
vrem." 

Hughson spune că personalul cabi-
netului a fost în general entuziast în 
privința exercițiilor la birou. "La înce-
put, unii s-au gândit că le va perturba 
ziua dar, treptat, oamenii ni s-au alătu-
rat și au venit să facă măcar o încălzire. 
Nu este pentru toată lumea, dar mulți 
se bucură că o facem." 

Beneficiile pentru sănătatea echi-
pei și starea de bine au fost sesizabi-
le. "Ne ajută pe toți să ne menținem în-
tr-o formă mai bună și să avem mai pu-
țină «ceață pe creier», luându-ne din 

fața ecranelor pentru un timp," spune 
Hughson. 

"De asemenea, exercițiile aduc echi-
pa împreună cu medicii și asistenții ca-
binetului atunci când timpul o permite 
și ne ridică moralul – în special în tim-
pul carantinei. Am respectat distanța-
rea socială în timp ce făceam exerciții-
le, dar am putut continua să vorbim și 
am avut un motiv să ne distrăm," spu-
ne ea. "Le recomand și altora, cu toată 
convingerea."

Helen Jones, Londra, UK

CAREERS
WHY I . . . DESKERCISE   
A se cita: BMJ 2020;370:m3524
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C
a tânăr absolvent 
care lucra în industria 
petrolului, David Walker 
a învățat să fie proactiv în 
a duce totul la bun sfârșit. 

"Fraza «rezolvă singur problema,» a 
fost săpată în noi din prima zi,"  
spune el. "Dacă ai o problemă, să o 
rezolvi chiar tu. Nu-i aștepta pe  
alții!" 

Walker a avut mai multe ocupații 
înainte de a deveni medic. Tatăl 
său a fost doctor generalist, dar 
Walker și-a luat prima diplomă 
universitară în geologie. După ce a 

David Walker   
Medicul specialist în O.R.L îi povestește lui Marika Davies cum a fost condus spre medicină de  
un traseu profesional variat 

MODEL DE URMAT
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absolvit Universitatea St Andrew în 
1986, a plecat în Argentina pentru a 
administra efectivul de animale de la 
o fermă, iar acolo a învățat "să vadă 
lumea puțin altfel."

Când s-a întors în Marea Britanie, 
Walker a lucrat pentru Esso ca 
planificator de operațiuni și a decis 
să-și continue studiile, obținând un 
doctorat în geologie la Universitatea 
din Edinburgh în 1992. În următorii 
trei ani a ocupat diferite funcții, 
lucrând ca cercetător de piață pentru 
Procter and Gamble, inspector 
montan pentru cereale la Heriot-Watt 
University și consultant pentru mediu 
în Aberdeen.

În final, entuziasmat de participarea 
la un curs de prim ajutor la locul de 
muncă și nemulțumit de salariul mic 
și naveta prea lungă, Walker a decis 
că era timpul să facă altceva. "Cursul 
a semănat sămânța, care a crescut 
odată cu iritarea produsă de navetă," 
își amintește el. "M-am gândit, «hai să 
fac medicină.»" 

În 1995, la vârsta de 31 de ani, 
Walker s-a înscris la Dundee 
University School of Medicine. 
Studenții postuniversitari reprezentau 
o treime din anul său și experiența 
lor constituia un avantaj pentru curs. 
"Era util să mai ai o diplomă", spune 

Walker. "Ne era milă de cei care 
veneau direct din școală, pentru că le 
lua mai mult timp să înțeleagă cum 
merg lucrurile. Cei care au absolvit 
deja o facultate se adaptează mai ușor 
la sistem." 

Inițal, Walker a presupus că 
opțiunile sale în carieră vor fi limitate 
din cauza vârstei. "Credeam că, fiind 
mai în vârstă, nu-mi voi permite luxul 
de-a alege," spune el. Dar în timpul 
unui plasament în secția de O.R.L. 
din Dundee, Walker a fost inspirat 
de medicii consultanți de acolo să 
urmeze o carieră în specialitatea lor. 
"Erau în același timp interesanți și 
interesați, te implicau complet în tot 
ceea ce făceau," își amintește el. 

Walker are o abordare similară în 
activitatea sa de îndrumător, îi place 
să-i implice pe oameni și este interesat 
de ei. "Este important ca oamenii să 
simtă că au un rol, că sunt apreciați 
și că opiniile lor contează," spune el. 
"Dacă se vede că ești interesat de ei, 
oamenii vor răspunde."

După absolvire, în 2000, Walker 
și-a finalizat în Dundee pregătirea 
în specialitatea chirurgie generală și 
rezidențiatul în Glasgow. În 2010 a 
devenit consultant la spitalul unde 
s-a născut – Victoria Hospital din 
Kirkcaldy, Fife. 

O aptitudine din viața de dinainte, 
pe care Walker o consideră neprețuită 
ca șef clinic al departamentului său, 
este de a planifica proiectele. "Dacă 
poți planifica din timp și dacă privești 
conducerea unui deparatment din 
punctul de vedere al planificării unei 
afaceri, asta chiar te ajută," spune 
el. "Proiectele au tendința să intre în 
derivă în spitale, unde toți ne străduim 
să facem atât de multe. Planificarea 
oficială și programarea sunt bune 
pentru a ne putea concentra asupra 
lor." 

În ciuda lipsei de personal cronice 
din ultimii câțiva ani, Walker este 
mândru de modul în care s-a dezvoltat 
serviciul lui. "A fost o provocare 
să dezvoltăm serviciul fără a avea 
personal," spune el. "Nu numai că am 
supraviețuit, dar am ajuns una dintre 
unitățile de învățământ cele mai 
performante, am preluat o mulțime 
de operații și ne-am dezvoltat chiar 
frumos." 

Walker îi încurajează pe cei cărora 
nu le place ocupația lor să facă 
altceva, dar îi previne că munca în 
mediul de afaceri nu este automat o 
opțiune mai bună. "Am văzut iarba 
din partea cealaltă," spune el. "E altfel, 
dar nu este deloc mai verde."

Marika Davies, Londra, UK

ROLE MODEL 
David Walker     
A se cita: BMJ 2020;370:m3272

Traducere: Dr. Roxana }ucra

NOMINALIZAT�DE�MILES�BANNISTER��
"Născut și crescut în Fife, domnul Walker este un educator și un mentor fantastic pentru 
rezidenții în chirurgie și a făcut ca unitatea de aici să fie una dintre cele mai populare 
și apreciate. Maniera sa de abordare cu fiecare în parte este excepțională și a condus 
departamentul printr-o mulțime de dificultăți. 

“Farmecul și căldura pe care le emană au permis o extindere a activității departamentului, 
menținându-l pe linia de plutire pentru anii viitori. Fără el, nu ar fi locul de succes, productiv 
și prietenos pe care îl avem. 

“Domnul Walker ne învață, prin exemplul personal, două aptitudini importante, deseori 
omise în pregătirea chirurgicală: interacțiunea personală și conducerea clinică. Învățăm zi 
de zi foarte mult lucrând alături de el, probabil cea mai importantă lecție fiind cum să rămâi 
rezonabil și eficient în haosul ce poate avea un statut permanent atunci când lucrezi în 
sistemul de sănătate public (NHS)." 

Miles Bannister este consultant O.R.L.

Este important ca oamenii  
să simtă că au un rol,  
că sunt apreciați și  
că opiniile lor contează
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Din: Gavin Yamey, Rochelle P Walensky. Redeschiderea 
universităților este foarte riscantă.  
The BMJRo 2020;8:337-338.

1. Sunt corecte următoarele afirmații cu privire la limitarea 
transmiterii Covid-19 odată cu redeschiderea universităților:
A. Este necesară limitarea transmiterii Covid-19 în zona/comunitatea în 
care funcționează universitatea înaintea deschiderii ei
B. Transmiterea în comunitate este minimă dacă, timp de șapte 
zile consecutiv, se înregistrează sub patru cazuri noi/zi Covid-19 la 
100 000 de locuitori
C. Transmiterea în comunitate este minimă dacă, timp de șapte zile 
consecutiv, se înregistrează o rată a pozitivității testelor sub 6%
D. Este recomandată carantinarea studenților înainte sau la sosirea la 
universitate timp de 14 zile
E. Screeningul Covid-19 bazat pe simptome este o strategie eficientă

Din: Peter Doshi. Există mulți oameni cu o imunitate 
preexistentă la Covid-19? The BMJRo 2020;8:340-343.

2. Care dintre enunțurile de mai jos ar putea fi adevărate conform 
studiilor preliminare legate de rolul celulelor T în infecția cu 
SARS-CoV-2?:
A. Celulele T cu durată lungă de viață, generate de infecțiile cu virusuri 
înrudite, ar putea proteja sau modela forma de boală provocată de 
infecția cu SARS-CoV-2
B. Ar putea explica procentul mare de infecții asimptomatice la copii și 
la adulți
C. Ar putea explica maniera diferită de afectare a oamenilor
D. Răspunsul celulelor T activate prin infecțiile anterioare este dăunător 
și predispune la o formă mai severă de boală
E. Sunt necesare studii suplimentare pentru a preciza rolul celulelor T în 
infecția cu SARS-CoV-2

Din: Magnusson Hanson LL și colab. Hărțuirea sexuală 
constituie o problemă serioasă de sănătate publică și un 
risc la locul de muncă. The BMJRo 2020;8:346-349.

3. Alegeți afirmațiile exacte privitor la efectele hărțuirii sexuale la 
locul de muncă:
A. Hărțuirea sexuală la locul de muncă are o prevalență crescută
B. Hărțuirea sexuală determină persoanele hărțuite să renunțe la locul 
de muncă, generând un stres financiar
C. Hărțuirea sexuală la locul de muncă nu este un risc de sănătate 
ocupațional
D. Riscul relativ de suicid de 2,82 este similar riscului de deces prin 
cancer atribuit expunerii ocupaționale la azbest
E. Afectează cu precădere femeile, fiind o problemă exclusivă a acestora

Din: Nicholas R Jones și colab. Un metru sau doi metri: ce 
dovezi susțin măsura distanțării fizice?  
The BMJRo 2020;8:356-359.

4. În ceea ce privește riscul de transmitere a virusului SARS-CoV-2:
A. Virusul SARS-CoV-2 se poate transmite la o distanță de peste doi 
metri prin tușit și strigat
B. Distribuția particulelor virale este condiționată doar de menținerea 
distanței de siguranță de doi metri
C. Distribuția particulelor virale este condiționată de numeroși factori, 
inclusiv de fluxul de aer
D. Alt factor care ar putea influența transmiterea virusului este 
umiditatea aerului, dar sunt necesare studii suplimentare
E. Factori precum încărcătura virală a emițătorului, durata expunerii și 
susceptibilitatea individuală la virus nu sunt importanți

5. În afara distanțării fizice, pentru prevenirea transmiterii  
SARS-CoV-2 trebuie să fie aplicate următoarele strategii combinate:
A. Igiena mâinilor

B. Igiena întregului corp
C. Curățenia
D. Purtarea echipamentului de protecție adecvat locului
E. Ocuparea și gestionarea spațiului și a aerului în interior

6. Ar trebui ca, în legătură cu transmiterea Covid-19, să fie avuți 
în vedere, în afara nivelurilor de risc stabilite, următorii factori 
suplimentari:
A. Sensibilitatea individuală la infecție
B. Sensibilitatea colectivă la infecție
C. Nivelul de eliminare al virusului de către o persoană infectată
D. Tiparele fluxului de aer din spațiile deschise
E. Tiparele fluxului de aer din spațiile închise

Din: Jessica Watson, Alex Richter, Jonathan Deeks. 
Testarea anticorpilor la SARS-CoV-2.  
The BMJRo 2020;8:361-365.

7. Care dintre afirmațiile următoare, cu privire la actualele  
teste disponibile pentru testarea anticorpilor contra virusului 
SARS-CoV-2, sunt exacte:
A. Testele detectează anticorpii de tip IgM și IgG
B. Testele detectează anticorpii de tip IgA, IgM și IgG
C. Testele pot fi efectuate prin metoda ELISA sau CLIA din sânge  
arterial
D. Testele pot fi efectuate prin metoda ELISA sau CLIA din sânge venos
E. Anticorpii de tip IgG și IgA persistă în sânge, reflectând un răspuns 
imun pe termen mai lung

8. Sunt false următoarele enunțuri referitoare la anticorpii  
anti SARS-CoV-2:
A. Anticorpii pozitivi dovedesc o expunere anterioară la virusul  
SARS-CoV-2
B. Pacienții cu titru pozitiv de anticorpi, indiferent de valoarea lor, au 
imunitate pentru o nouă infecție ulterioară cu Covid-19
C. Testarea anticorpilor ar putea fi utilă pentru diagnostic în cazul 
pacienților asimptomatici
D. Se pozitivează în serul pacienților doar după negativarea testului 
RT-PCR
E. Frecvent se pozitivează datorită unei reacții încrucișate după 
expunere la virusurile gripale

Din: Tony Kedrick, Emma Maund. PROMs îmbunătățesc 
rezultatele pacienților cu depresie în asistența medicală 
primară? The BMJRo 2020;8:366-369.

9. Care ar putea fi beneficiile utilizării PROMs în asistența medicală 
primară a pacienților cu depresie?
A. Ar putea fi benefice în cazul anumitor categorii de pacienți care nu se 
pot deplasa la cabinetul medical
B. Ar putea fi benefice în cazul anumitor categorii de pacienți care nu își 
pot descrie simptomele
C. Ar putea fi benefice în cazul anumitor categorii de pacienți care nu 
sunt siguri că suferă de depresie
D. Îi pot ajuta pe pacienți să se simtă mai implicați în propriul lor 
tratament
E. Există dovezi puternice că pot determina îmbunătățirea rezultatelor 
în privința simptomelor de depresie

10. Ca recomandări pentru cercetarea viitoare ar trebui să fie 
incluse în studii următoarele categorii de pacienți:
A. Adolescenții
B. Pacienții vârstnici instituționalizați
C. Deținuții
D. Pacienții cu mai multe boli fizice care au risc crescut de depresie
E. Persoanele cărora li se oferă medicație, psihoterapie sau ambele
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