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Deși pandemia de covid-19 a polarizat toată atenția omenirii, 
uneori până la obsesie, medicina este mai mult decât covid, 
iar oamenii au nevoie de întreaga paletă de servicii medicale 
și de întreg universul de cunoaștere și pricepere al doctorilor. 

Tocmai în aceste momente vitrege, când haosul se 
înstăpânește și totul o ia la vale, normalitatea devine un 
reazem și un mod de a rezista. Da, or să apară alte tulpini și 
alți viruși, iar oamenii o să se nască și o să moară. E-adevărat 
că populația trebuie apărată și informată, iar măsurile 
trebuie luate spre binele comun, însă derapajele de orice fel 
nu știu cât și cum ajută. Măsurile trebuie luate cu înțelegere 
și empatie pentru oameni, și nu în detrimentul lor. 

Ne confruntăm un război provocat de oameni, pentru 
care eram mult prea puțin pregătiți. Poate vor veni 
și altele, cine știe, pentru că omul se joacă cu focul, 
și e de presupus că va mai pârjoli păduri și pajiști și 
case ale oamenilor până va învăța noile reguli de 
stingere și prevenire ale incendiilor biologice. 

Malraux spunea că mileniul următor va fi religios sau nu va fi 
deloc. Eu aș spune, dat fiind puterea pe care geneticienii o au 
în mâinile lor – și nu numai ei – că secolul următor va fi moral 
sau nu va fi deloc. Jucăm acum o primă rundă, într-un război 
care poate deveni în fiece moment de nesuportat de dur.  

Casta medicilor a plătit Tribut acestui război și, în acest 
număr, preluăm date strânse de Colegiul Medicilor din Iași, 
pentru a aduce un omagiu celor care au plătit cu viața lor, 
în anul de grație pandemică 2020. Le mulțumim pentru tot 
efortul lor de pregătire, experiență și devotament, în condițiile 
deloc ușoare în care se practică medicina în România, 
spre binele milioanelor de pacienți pe care i-au îngrijit. 

Dumnezeu să-i odihnească în mare pacea Sa!  

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

Mai mult decât covid
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Studiu: Doze mari de anti-coagulant, mai eficiente decât doze 
profilactice pentru pacienții cu Covid-19, forma moderată
O doză mai mare de anti-coagulant produce rezul-
tate superioare administrării unor doze scăzute, 
profilactice, în ceea ce privește reducerea nevoii de 
susținere a organelor vitale (ventilație, de exemplu) 
la pacienții cu afectare moderată spitalizați pentru 
Covid-19, potrivit unui raport al National Institutes 
of Health (NIH), SUA, citat de medscape.com. 
“O doză completă de anticoagulant la acești pacienți 
a îmbunătățit vindecarea, existând, de asemenea, o 
tendință către reducerea mortalității”, a afirmat Dr. 
Judith Hochman, director al Centrului de Cercetări 
Clinice Cardiovasculare la NYU Langone Medical 
Center, New York. Apariția frecventă a cheagurilor 
de sânge și inflamației la pacienții cu Covid-19, care 
pot duce la infarct, insuficiență pulmonară și atac 
cerebral, i-a făcut pe medici să dezvolte diverse 
protocoale de tratament cu anticoagulante, dar a 
generat și nevoia unor date randomizate privind 
administrarea de rutină a unor doze crescute de 
anticoagulante la pacienții spitalizați. Trei studii 
clinice (REMAP-CAP, ACTIV-4 și ATTACC) au exa-
minat siguranța și eficacitatea unei doze mari de 
anticoagulant pentru tratamentul pacienților adulți 
cu forme moderate sau severe de Covid comparativ 
cu o doză redusă, utilizată în mod normal pentru a 
preveni cheagurile de sânge la pacienții spitalizați. 
Spre sfârșitul anului 2020, toate cele trei studii au 

oprit înrolarea în subgrupul pacienților grav bolnavi, 
după ce rezultatele au demonstrat că o doză mai 
mare de anticoagulante administrată în ATI nu 
era benefică, ba chiar putea genera efecte nedori-
te. Pacienții cu o afectare moderată (ne-internați 
la ATI, fără terapie de suport vital) reprezentau 
80% dintre pacienții înscriși pentru cele trei studii. 
Pentru ei, doze mai mari de anticoagulant au pro-
dus rezultate mai bune decât doze reduse în ceea 
ce privește obiectivul de a nu ajunge la ventilație 
sau alte intervenții de susținere a organelor la 21 
de zile după randomizare. Aceste rezultate pot 
ajuta la diminuarea supraaglomerării în secțiile 
ATI din lume, dat fiind pacienții cu Covid-19 care 
au nevoie de spitalizare. “Considerăm că doze mai 
mari de anticoagulant sunt eficiente într-un stadiu 
timpuriu în evoluția bolii”, a spus Dr. Hochman. 
“Potrivit rezultatelor, cei care erau foarte, foarte 
bolnavi la momentul admiterii în studiu nu au 
beneficiat de acest tratament; pentru ei, ar fi fost 
nevoie să îl începem la un stadiu anterior”, a mai 
spus. Posibilitatea începerii mai timpurii a unui 
tratament cu anticoagulante e evaluată prin stu-
diul ACTIV-4B, care primește pacienți cu Covid-19 
care nu au nevoie de spitalizare și îi randomizează 
pentru un tratament oral cu apixaban, aspirină 
sau placebo. (Raluca Băjenaru) 

ȘTIRI

Studiu: Colchicina previne complicațiile și 
spitalizarea la pacienții cu Covid-19 incipient 

Medicamentul antiinflamator cu administrare orală 
Colchicină poate preveni complicațiile și spitalizarea 
la pacienții cu Covid-19 recent diagnosticați, 
nespitalizați, potrivit specialiștilor care derulează 
studiul ColCORONA, potrivit medscape.com. 
După o lună de tratament, s-a observat o reducere cu 
21% a riscului de deces sau spitalizare comparativ cu 
placebo la cei aproape 4500 de pacienți înregistrați 
la nivel global în studiul de fază 3. Colchicina a redus 
cu 25% spitalizarea, cu 50% nevoia de ventilație 
mecanică și cu 44%, decesele, potrivit studiului. 
“Considerăm că aceasta este o descoperire medicală 
importantă. Momentan, nu există o terapie aprobată 
pentru a preveni complicațiile Covid-19 la pacienții 
nespitalizați, pentru a-i împiedica să ajungă la spital”, 
a explicat conducătorul studiului, dr. Jean-Claude 
Tardif, Institutul pentru Sănătatea Inimii, Montreal. 
El a adăugat că mai multe țări au fost foarte prompte 
în a analiza datele disponibile privind colchicina 
și că Grecia a aprobat deja acest tratament. 

Datele oferite de comunicatul de presă care anunță 
rezultatele studiului sunt dificil de interpretat, dar 
intervențiile cu anti-inflamatoare într-un stadiu 
precoce al bolii dau rezultate bune în Covid-19, 
a afirmat dr. Paul Ridker, care a condus studiul 
CANTOS asupra anti-inflamatorului canakinumab, 
el fiind și conducătorul studiului clinic ACTIV-4B 
care investighează utilizarea anticoagulantelor și 
antitromboticelor la pacienții ne-spitalizați cu Covid-19. 
“Colchicina este un medicament ieftin și bine 
tolerat, iar beneficiile raportate până acum sunt 
substanțiale. Așteptăm să vedem informațiile 
complete cât mai curând”, a spus dr. Ridker. 
Colchicina aparține grupului de medicamente 
antigutoase și care nu modifică metabolismul acidului 
uric, având acţiune antiinflamatorie specifică în criza 
acută de gută. Se administrează în profilaxia crizelor 
acute de gută la pacienţii cu gută cronică, atunci când se 
începe un tratament hipouricemiant. Prețul pentru 40 
comprimate de 1 mg este 9.24 lei. (R. Băjenaru) 
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știri

Institutele de cercetare care se ocupă cu biolo-
gia sintetică ar trebui să se supună unor norme 
internaționale care să le reglementeze activitatea, 
în condițiile în care, în prezent, acestea se auto-
reglementează, a afirmat Acad. Prof. dr. Victor 
Voicu, în cadrul unui interviu pentru Medica 
Academica. Literatura de specialitate abundă 
de articole care argumentează atât că originea 
virusului este naturală, cât și că acesta ar fi fost 
creat în laborator, a menționat vicepreședintele 
Academiei Române.
“Nu există niște reglementări internaționale 
drastice. Soarta omenirii este pusă sub semnul 
întrebării dacă unele dintre aceste institute își 
pierd controlul și nu există un supracontrol asupra 
activității de biologie sintetică. Ar trebui ca nu 
OMS-ul, ci ONU să dea un semnal de alarmă și 
să se implice. Lumea, în ansamblul ei, trebuie să 
devină responsabilă pentru aceste întâmplări 
extrem de periculoase. Biologia sintetică e un 
pericol, cum e și inteligența artificială. Lumea se 
joacă și nu prea e bine pentru că soarta omenirii 
e în joc”, a spus specialistul în farmacologie.  
Pe viitor, vor mai exista astfel de amenințări epi-
demiologice, având în vedere globalizarea. Dacă 
comunitatea medicală ar fi dezvoltat un vaccin 
pentru SARS-CoV-1, care a generat o epidemie în 
2002, acesta ar fi putut reprezenta o soluție, cel 
puțin la începutul actualei pandemii, a afirmat 
Acad. Voicu. “Faptul că a existat această întâm-
plare de tip epidemic, această vulnerabilitate, 
trebuia să atragă atenția lumii. Dacă am fi avut 
un vaccin, ar fi mers, cel puțin la început. Putea 
fi stopată pandemia. Poate că se bloca dacă se 
administra în cantități semnificative. O bloca 
pe cea din China, măcar”, a explicat acesta. 

Nu există tratament specific 
pentru Covid-19, iar auto-
medicația nu este o idee bună 
În prezent, specialiștii din domeniul sănătății 
învață boala “din mers”. “Medicamente specifice 
foarte eficiente nu prea sunt. Ele sunt reutilizate 
cu altă indicație. De exemplu, clorochina și hidro-
xiclorochina, un antibiotic - azitromicina. Pot să 
amintesc și invermectina care este antiparazitar de 
uz veterinar, utilizată și la om pentru combaterea 
paraziților, dar nu pentru Covid-19. Medicamentul 

are indicații aprobate; eu, ca terapeut, nu pot 
să inventez indicații. Noi ne entuziasmăm, ne 
bulucim, luăm toată invermectina de pe piață, 
dar automedicația nu este prea bună. Au fost 
cazuri în care pacienții se tratatează de Covid-19 
acasă, fac pneumonia virală care este extrem de 
agresivă, distruge aproape tot plămânul. Când ai 
ajuns aici și ai pretenția să te vindece doctorul, 
nu prea mai poate”, a afirmat Acad. Victor Voicu. 

Vaccinarea nu împiedică 
infecția și contagiozitatea 
Vaccinarea scade severitatea bolii și reduce mor-
talitatea sau chiar o anulează, însă nu împiedică 
infectarea cu virusul SARS-CoV-2 și transmiterea 
la alte persoane. “Dacă cineva tușește și eu inha-
lez, mă contaminez, evident, însă consecințele 
nu sunt așa de dramatice, se fac forme ușoare 
și nu letale, nu critice. Este un câștig enorm. Ca 
să blochezi răspândirea bolii, deci amplificarea 

Acad. Victor Voicu: Laboratoarele de 
biologie sintetică ar trebui să se supună 
unor reglementări internaționale



epidemiei, trebuie ca măcar 70% din populație 
să fie imună, vaccinată”, a explicat Acad. Victor 
Voicu. În plus, imunitatea generată de boală este 
diferită de imunitatea generată prin vaccin, ceea 
ce nu înseamnă că aceasta din urmă este mai 
slabă. “Vaccinul trebuie făcut astfel încât să dea 
o imunitate semnificativă. Concentrația de anti-
corpi, cantitatea de imunoglobulină să fie mare 
ca răspuns la administrarea vaccinului în două 
reprize. Un vaccin e un mare câștig”. Răspunsul 
imun al organismului se obține după prima doză 
de vaccin, rapelul realizând o întărire a acestuia. 

ARN mesager nu e o tehnică nouă 
Tehnica ARN mesager a fost studiată timp de 
40 de ani și utilizată pentru mai multe vacci-
nuri. Anul trecut, un vaccin împotriva Ebola 
(Johnson & Johnson) care utilizează această 
tehnică a primit autorizație de punere pe piață. 
De asemenea, tehnica este studiată și pentru 
tratamentul cancerului. “Acesta este aproape 
un vis. Noi tolerăm, în mod ciudat, celule care 
sunt străine de organism, sunt altceva, sunt ati-
pice. Celula canceroasă apare frecvent în viața 
noastră, dar e distrusă de sistemele de apărare, 

dar atunci când faci cancer acest sistem nu prea 
funcționează. Pentru conservarea integrității 
individului este o luptă continuă”, a spus Acad. 
Victor Voicu.

“Pandemia COVID-19 în 
România. Aspecte clinice și 
epidemiologice”, vol. II
Academia Română va publica, până la finalul lunii 
martie, a doua parte a monografiei “Pandemia 
COVID-19 în România. Aspecte clinice și epidemio-
logice”. “Al doilea volum cuprinde toate mijloacele 
terapeutice utilizate pentru tratamentul bolii, 
cu evaluarea lor, atât cât este posibil, pentru că 
doar în studii randomizate multicentrice se pot 
trage niște concluzii valide, o analiză pe segmen-
te a etapelor terapeutice și evaluarea succeselor 
terapeutice din studii internaționale. Facem din 
nou o evaluare a vaccinurilor și completări la 
capitolele cuprinse în prima parte”, a explicat 
vicepreședintele Academiei Române, unul din-
tre coordonatorii primei și celei de-a doua ediții. 
Primul volum “Pandemia COVID-19 în România. 
Aspecte clinice și epidemiologice” a fost lansat 
în august 2020. (Raluca Băjenaru) 

ȘTIRI



D

Prof. Amorin Popa, medic diabetolog care și-a legat numele de medicina orădeană, spune că 
din păcate societatea românească nu a reușit să integreze opinia specialiștilor, nici în medicină 
dar nici în alte domenii, ca element important pentru fundamentarea deciziilor politice. 
“Societatea românească nu a reușit încă să se maturizeze politic, să funcționeze după reguli 
clare și să pună la punct mecanisme redutabile de consultare a societății civile, și mai ales a 
celei profesionale. “Comisiile de specialitate ale MS sunt gândite ca astfel de mecanisme, dar, 
din păcate, au doar un rol consultativ, ca să nu spun decorativ”, spune Prof. Amorin Popa. 
Specific în domeniul diabetului, deși portofoliul de medicamente este unul dintre cele mai 
complete și moderne din Europa, cu gratuitate completă, lipsesc serviciile de educație, 
dietetică, picior diabetic, insistându-se pe sistemul de paturi, la care s-a renunțat în Occident. 

De aproape un sfert de secol funcţionaţi ca 
medic în cadrul Spitalului Judeţean Oradea, 
Clinica I Medicală, parcurgând treptele afirmării 
profesionale, de la asistent universitar până la 
Profesor Universitar și Șef de clinică. Vă rog să ne 
vorbiţi despre evenimentele cele mai importante 
din parcursul Dvs. profesional.
Sunt medic titular în Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Oradea de 30 de ani, prima mea 
întâlnire cu secția de medicină internă fiind în 
1990. De fapt, cred că primul eveniment defini-
toriu în cariera mea îl reprezintă întâlnirea pro-
fesională, uluitoare, în perioada de rezidențiat, 
cu imensa personalitate a D-lui Profesor Leo-
nida Gherasim. Un rezidențiat câștigat cu notă 
foarte mare mi-a permis alegerea clinicii con-
duse de Prof. Gherasim, care mi-a devenit pen-
tru întreaga viață model, îndrumător, sfătuitor 
și mai ales criteriu de evaluare profesională, 
îndeosebi după revenirea la Oradea. 

Un alt punct de referință al carierei mele 
este întâlnirea cu Dl. Dr. Cornel Cutuș, șef de 
secție și internistul de referință din Bihor. Fost 
Șef de lucrări la Universitatea de Medicină din 
Cluj-Napoca și discipol ales al miticului grup 
Goia-Hațieganu-Danielopolu, Dr. Cutuș și-a 
pus toată energia și cunoașterea în formarea 
medicilor orădeni, acordându-mi multă în-
credere, prietenie și colegialitate reală, care 
mi-au permis o dezvoltare profesională com-
pletă de la început. 

Și dacă cei doi corifei din medicina 
românească au pus bazele unei cariere bazate 

pe știință și deontologie medicală, adevărata 
explozie profesională s-a declanșat prin întâl-
nirea cu marele medic, profesor și descoperi-
tor de valori care este Dl. Prof. Nicolae Hân-
cu. Parcă s-a întâmplat ieri. Ne aflam în Aula 
Mare a Facultății de Medicină din Oradea, iar 
Dl. Profesor a audiat și prezentarea mea des-
pre tiazolidindione. Seara am primit un tele-
fon de la dânsul, personal, care mi-a schimbat 
definitiv și complet traiectoria profesională. 
A urmat un maraton minunat, care continuă 
și acum, de întâlniri științifice naționale și 
internaționale, cursuri naționale și europene, 
conferințe, organizare de întâlniri științifice 
la cel mai înalt nivel sau de confruntări eleva-
te de idei cu alți lideri de opinie, de a fi mem-
bru în numeroase comisii de doctorat sau de 
noi abilitări profesionale etc. A fost cel mai 
înțelept și vizionar sfătuitor al meu. 

Nu pot ignora în cariera mea, lungă sau 
scurtă, marea bucurie, onoare și plăcere care 
mi-a adus-o șansa de a mă bucura de priete-
nia unui mare bănățean, profesor, medic, tată 
și coleg care a știut să mă resusciteze în mo-
mentele de cădere, să observe soluția pentru 
orice dilemă, să aducă omenie și sensibilitate 
în viața mea. Este Prof. Romulus Timar din 
Timișoara, decan și președinte al Societății 
Române de Diabet. 

Probabil că imensitatea de evenimente 
pozitive, întâlniri de referință, momente sau 
decizii cruciale, specialiști pe care i-am creat 
la noi sau în Europa ar ocupa mult prea mult 
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spațiu. Ele se află înregistrate cu grijă în me-
moria mea sau în fișierele numeroase ale com-
puterului personal. 

O atenţie deosebită aţi acordat-o pregătirii 
studenţilor și viitorilor specialiști. Ce ar trebui 
făcut pentru creșterea competenţei lor? 
În cariera didactică, am urcat toate treptele 
profesionale, până la cea de profesor univer-
sitar și șef de clinică universitară, fără a face 
rabat la vreun examen de promovare. Funda-
mentul l-a constituit doctoratul în medicină 
obținut la Universitatea de Medicină “Carol 
Davila” din București sub coordonarea mare-
lui diabetolog român Constantin Dumitrescu. 
Specializarea și primariatul în diabet le-am 
obținut în comisii conduse de Prof. N. Hâncu. 
De la început am predat medicină internă, 
atât la patul bolnavului sau la curs. 

Datorită pandemiei actuale, întrebarea d-
voastră devine foarte dificilă pentru un om 
care toată viața a considerat anamneza și 
consultul fizic al bolnavului soluția succesului 
profesional. De aceea, am intensificat activita-
tea de cursuri on-line care, pe lângă noțiunile 
teoretice, beneficiază de prezentări de cazuri 
create sau reale. Am organizat cu studenții 
prezentarea unui singur caz în spații largi, 
suficiente pentru distanțarea unei grupe de 
studenți. Din păcate, închiderea completă a 
spitalelor și universităților pentru studenți 
face obiectivul nostru didactic foarte greu de 
atins. Din fericire, îmi pot oferi toată energia 

profesională în formarea corespunzătoare a 
rezidenților în medicină internă, diabet sau 
medicină de familie, în calitate de responsabil 
de rezidențiat. 

Un domeniu important în cariera mea 
este cercetarea. În calitate de conducător de 
doctorat și Director de Școală Doctorală pot 
elabora și desfășura multe proiecte valoroa-
se cu implicații didactice, tehnologice sau 
clinice. Am definitivat, până acum, peste 35 
de teze de doctorat, fiecare proiect aducând o 
contribuție personală la subiectul ales. 

Creșterea competenței tinerilor specialiști 
ar trebui să devină criteriu de evaluare și 
performanță pentru fiecare dintre noi. Cred 
că ar fi normal și obligatoriu ca Ministerul 
Sănătății să apeleze direct la expertiza fie-
căruia în realizarea, în noile condiții, a unei 
restructurări profunde a tuturor palierelor de 
formare a viitorilor medici. Suntem deschiși și 
chiar interesați. 

De peste 20 de ani activaţi în domeniul 
diabetului zaharat. Vă rog să ne vorbiţi despre 
succesele și provocările colectivului Clinicii pe 
care care o conduceţi. 
Deși toți membrii echipei din clinică (profe-
sor, conferențiari, medici primari) au și spe-
cialitatea de medicină internă, am hotărât 
ca în Clinica Medicală II să existe un mare 
compartiment de diabet și boli metabolice 
care ne-a permis dezvoltarea unui puternic 
Centru de Diabet Județean în jurul căruia am 
aplicat Programul Național de Diabet, practi-
când diabetologia modernă cu toate valențele 
sale. Astfel, am ajuns la o clinică universi-
tară bine dotată tehnic cu un profesor, trei 
conferențiari, trei asistenți universitari și doi 
medici primari. Una dintre marile noastre 
realizări este Centrul Ambulator, în evidență 
cu 40.000 de persoane cu diabet, deservit de 
trei cabinete cu normă întreagă și de perso-
nalul superior și secundar corespunzător. O 
consecință a excepționalului volum de muncă 
și de organizare modernă a clinicii a fost pro-
babil numirea mea, inițial în postura de mem-
bru și apoi de președinte al Comisiei de Dia-
bet a Ministerului Sănătății. A fost o perioadă 
foarte grea, dar cu satisfacții numeroase. De 
asemenea, am primit onoarea de a fi membru 
fondator al Societății Române de Neuropatie 
Diabetică și organizator, la Oradea, al unor 
ediții ale Congreselor Naționale ale Societății 
sau Federației Române de Diabet. În acest mo-
ment, clinica și Centrul ambulator sunt punc-
te de referință în diabetologia românească, 
organizatoare, în fiecare lună, a numeroase 
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simpozioane, mese rotunde, întâlniri mul-
tidisciplinare sau consilii medicale. Partici-
păm de mulți ani la studii internaționale de 
fază III randomizate placebo și dublu-orb, 
fiind prezenți cu rezultate în marile reviste 
științifice internaționale. Este o clinică vie, 
foarte activă, care îmbină asistența persoanei 
cu diabet sau boli interne, cercetarea și activi-
tatea didactică la cel mai înalt nivel. 

Cum vedeţi evoluţia Diabetului zaharat la noi? 
Diabetul zaharat reprezintă un model de dez-
voltare epidemică a unei boli neinfecțioase la 
nivel național și mondial. Societatea moder-
nă, pe lângă amplificarea factorilor de risc 
tradiționali, a adus în actualitate factori de risc 
moderni, greu de contracarat, care vor duce la 
o evoluție mult accelerată, în viitor, mai ales a 
diabetului zaharat de tip 2. Deși în ultimii 20 
de ani în diabetologie au apărut descoperiri 
mult mai multe și mai importante decât în ul-
timul secol, de la descoperirea insulinei de că-
tre Paulescu, în domeniul patogenetic găsim 
o multitudine de erori, cerebrale, digestive, 
renale, pancreatice, necunoscute până acum, 
dar care complică mult soluția terapeutică. De 
aceea, diagnosticul genetic cât mai precoce 
și măsurile profilactice, mai ales dietetice și 
ponderale, ar putea fi cea mai bună soluție. 
Sunt studii confirmate care arată că alimente 
precum cerealele integrale, lactatele, cafea-
ua sau uleiul de măsline, consumate zilnic, 
pot reduce acest risc. Revenirea la greutatea 
normală sau evitarea dulciurilor rafinate sunt 
alte gesturi simple. Bolile metabolice explică 
cel puțin jumătate din încărcătura de boli car-
diovasculare actuală și o importantă parte din 
morbiditatea și mortalitatea generală. 

Pandemia de Covid-19 a influenţat tratamentul, 
dar și evoluţia pacienţilor cu diabet zaharat. 
Ce măsuri credeţi că ar trebui luate pentru 
protejarea pacienţilor diabetici în acest context? 
Pe lângă agravarea sau decompensarea bolii 
avem date clare potrivit cărora Covid-19 poa-
te declanșa cazuri noi de diabet zaharat tip 1. 
Deshidratarea, sindromul inflamator, acidoza 
respiratorie și metabolică, trombozele, mai 
ales cele intrapancreatice, pot explica evoluția 
nefavorabilă, dar și mortalitatea crescută la 
acești pacienți. Cred că ar trebui considerată 
o urgență protecția acestor bolnavi prin izola-
rea lor completă însoțită de o hidratare foarte 
activă și profilaxie vitaminică. Acești pacienți 
trebuie să se afle în prima etapă de vaccina-
re, dar și în categoria de risc de reinfectare 
după prima infectare sau după vaccinare. Au 
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apărut în mass-media o mulțime de recoman-
dări utile, dar exemplificarea și explicarea lor 
revine și instituțiilor abilitate, și societății civi-
le. Putem spune că este o experiență complet 
nouă pentru care nu am fost deloc pregătiți.

Ce ne puteți spune despre colaborarea cu 
centrele medicale de prestigiu din România, dar 
și din Europa. 
Cred că o evoluție solitară, fără legă-
turi științifice permanente cu alte clinici, 
universități sau alte personalități medicale 
duce la lipsa unor criterii reale a propriei eva-
luări, la subiectivismul unei auto-evaluări 
greșite și desigur la lipsa unor câmpuri reale 
de luptă și polemici științifice, condiție obli-
gatorie a progresului intelectual. De aceea, de 
la începutul carierei mele a devenit o condiție 
sinequa non prezența și participarea mea acti-
vă la toate întrunirile medicale. Cred că în anii 
’90 excepționalele dezbateri științifice lansate 
și conduse la Clinica de Diabet din Cluj-Napo-
ca de Dl. Prof. Hâncu, mult înaintea restului 
societății românești, la care eram invitat con-
stant, ar putea reprezenta un model de dialog 
și interacțiune științifică care a contribuit mult 
la dezvoltarea personalității mele. De aceea, 
am început colaborări reale și permanente 
cu marile clinici universitare de diabet: Cluj-
Napoca, București, Timișoara, Iași. O piatră 
de hotar în acest demers obligatoriu a fost 
contactul cu lumea științifică internațională. 
Începutul l-a reprezentat bursa de studii 
obținută prin concurs la Universitatea din 
Amsterdam, unde am lucrat cu președintele 
EASD, Jon Nerup, o imensă personalitate me-
dicală. Aici am pus bazele și principiile viitoa-
rei mele teze de doctorat obținând o cantitate 
imensă de literatură de specialitate (cărți și 
copii ale unor articole), care lipsea complet 
în România în acel moment. Prof. Nerup mi-a 
facilitat obținerea de kituri de dozare a insuli-
nemiei, care mi-au permis prima teză de doc-
torat în România despre sindromul metabolic 
și rezistența la insulină bazată pe dozări de in-
sulină și glicemie bazală. Contactele științifice 
de la Amsterdam, Utrecht sau Maastricht au 
rămas valabile toată viața, apoi multiplele 
contacte internaționale cu mari clinici din 
Gentofte (Danemarca), Dijon (Franța), San 
Diego (SUA), Atena (Grecia). Aș sublinia foar-
te interesantul proiect de colaborare din In-
sulele Mauritius prin care am fost invitat să 
susțin, timp de 2 săptămâni, un curs despre 
piciorul diabetic, să pun bazele unei rețele de 
asistență în diabet și chiar al unui serviciu de 
asistență a piciorului diabetic. Poate nu este 
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o observație medicală, dar cunoașterea a cel 
puțin două limbi de circulație internațională, 
pentru un medic, este o condiție obligatorie în 
acest demers. La Universitatea de Medicină 
din Szeged nu poți fi specialist în medicină in-
ternă fără a avea, înainte, abilitatea de a vorbi 
cel puțin o limbă internațională medicală și a 
folosi cu eficiență limbajul calculatorului. Pro-
babil societatea românească ar trebui să în-
ceapă ieșirea din auto-izolare măcar cu aces-
te două criterii de evaluare. Altfel, prezența 
noastră în confruntările internaționale va ră-
mâne formală, ca până acum.

Sunteţi membru al Comisiilor de specialitate din 
Ministerul Sănătăţii. Cum vedeţi implicarea MS 
în evoluţia diabetului zaharat? Ce molecule ar 
trebui introduse în tratamentul acestei afecţiuni? 
Cred că întrebările din acest domeniu sunt 
cele mai dificile pentru că, după 30 de ani de 
la schimbarea sistemului politic, societatea 
românească nu a reușit încă să se maturize-
ze politic, să funcționeze după reguli clare 
și să pună la punct mecanisme redutabile de 
consultare a societății civile, și mai ales a ce-
lei profesionale. Comisiile de specialitate ale 
MS sunt gândite ca astfel de mecanisme, dar, 
din păcate, au doar un rol consultativ, ca să 
nu spun decorativ. Nu există consultări rea-
le cu aceste comisii, nu există reguli clare de 
colaborare, obligații sau sarcini care să poa-
tă fi duse la bun sfârșit. O activitate neram-
bursată, fără plata minimă a transportului 
sau meetingului, arată lipsa de importanță 
acordată de politic acestui demers. Și faptul 
că ultimul președinte de comisie este numit 
și susținut politic nu face decât să arunce în 
derizoriu o idee foarte valoroasă, de sorginte 
democratică. 

De aceea, ar trebui puse la punct mecanis-
me de consultare a fiecărui domeniu profesio-
nal, prin aceste comisii, dar din ele ar trebui să 
facă parte, obligatoriu, președinții societăților 
profesionale, nu politruci, șefi de centre de di-
abet sau persoane recunoscute internațional 
din diabetologia românească. Atunci am pu-
tea vorbi de promovarea imediată a celor mai 
valoroase medicații antidiabetice, de realiza-
rea unui Registru național de diabet modern, 
de un program digital util fiecărui diabetolog 
care să permită o prelucrare rapidă, obiectivă 
a tuturor datelor medicale și o apreciere neu-
tră aupra necesităților medicale reale. Astfel, 
vom avea și noi statistici naționale compara-
bile cu cele europene. Azi încă folosim drept 
argumente studiile epidemiologice din alte 
zone, uitând cât de simplă ar fi o soluție locală. 

Paradoxal, portofoliul Programului 
național de diabet este unul dintre cele mai 
complete și moderne din Europa, cu gratuitate 
completă, persoanele cu diabet din România 
având o asistență de foarte bună calitate. Din 
păcate, lipsesc serviciile de educație, de diete-
tică, de picior diabetic, de disfuncție erectilă 
specifice diabetologiei moderne și se insistă 
încă pe sistemul de paturi, la care s-a renunțat 
în general în occident. Mai avem foarte multe 
de schimbat. 

Ce aţi fi dorit să faceţi și nu aţi reușit până în 
prezent? 
Probabil, cel mai mare regret al meu este că 
nu am reușit să realizez o echipă medicală 
perfectă la nivelul clinicii. Sistemul centra-
lizat de resurse umane, rolul consultativ al 
șefului de clinică, resursele limitate ale unui 
spital de provincie nu mi-au permis realizarea 
tuturor visurilor mele profesionale. Mă bucur 
mult de progresele și modernitatea profesio-
nală a tinerilor medici – Loredana Popa, Anca 
Fericean – dar munca cu rezidenții de acum 
îmi permite descoperirea de nume care ar pu-
tea fi de mare valoare în viitor. Cred că valori-
ficarea acestor tineri care corespund criterii-
lor noastre de performanță ar trebui să fie una 
dintre politicile urgente rectificabile. 

Aș dori în Școala Doctorală pe care o con-
duc mai mulți conducători de doctorat tineri, 
care să îndeplinească cu ușurință criteriile 
minimale de abilitare, iar selecția studenților-
doctoranzi să se bazeze pe proiecte de cerce-
tare, granturi sau articole în reviste ISI. Din 
păcate, un sistem de învățământ cu o bază 
tehnico-didactică modestă, neavând criterii 
și programe speciale pentru tinerii cu rezul-
tate deosebite, nu permite o selecție moder-
nă. Este un mare regret al meu când văd că 
mulți dintre tinerii noștri nu stăpânesc limbi 
străine, nu cunosc metodologia redactării de 
articole științifice, nu au curajul și abilități de 
a vorbi în fața unei comunități universitare. 

Perfectibilitatea universului nostru 
național este abia la început. Visez o societa-
te cu alegeri corecte, nu numai naționale, dar 
și locale sau profesionale, fără interferența 
dintre valoarea profesională și politic, fără re-
sentimente de doctrină religioasă sau etnică. 
Când România va avea un popor cu o educație 
democratică și intelectuală corectă, oferită 
de familie, de școală, de colectivitate, mă voi 
simți foarte fericit. Din păcate, este un proces 
de lungă durată, prea lung în ce mă privește, 
sau prea idealist pentru momentul actual de 
evoluție a societății umane.   
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S
Efectele pandemiei s-au resimțit și la nivelul compartimentului de chirurgie vasculară de la 
Spitalul Sanador, pentru că după starea de urgență care a durat două luni și a ținut pacienții 
în casă, a crescut foarte mult numărul de cazuri de ischemie critică, la limita reversibilității, și 
numărul de amputații. 
Dr. Ionuț Munteanu, coordonatorul echipei de Chirurgie Vasculară, vorbește despre 
intervențiile realizate și experiența colectivului pe care îl conduce, dar și despre provocările 
corelate cu perioada de pandemie. 

Sunteți, de o bună perioadă de timp, 
coordonator al echipei de Chirurgie vasculară. 
Câte paturi sunt alocate acestui compariment? 
Ce patologie adresați?
Activitatea de chirurgie vasculară în Spi-
talul Sanador a început în 2011, cu o 
intervenție de revascularizare prin bypass 
femuro – popliteu. De atunci, au fost reali-
zate peste 1000 de astfel de intervenții, la 
care se adaugă intervențiile din patologia 
venoasă, respectiv cura chirurgicală a va-
ricelor. Numărul de paturi nu este fix, ac-
tivitatea putându-se extinde în funcție de 
necesarul dintr-o anume zi. Astfel, numărul 
de pacienți internați – aflați pe secție într-o 
singură zi – oscilează între 10 și 20. 

Ce ne puteți spune despre dotarea de care 
beneficiați în specialitatea Dvs? 
Patologia chirurgicală vasculară benefici-
ază, în primul rând, de mijloace moderne 
de diagnostic. Putem efectua arteriografii 
pe un aparat de ultimă generație, care ne 
permite și efectuarea de proceduri hibrid, 
așa cum vă voi prezenta ulterior, dar putem 
efectua și Angio CT sau Angio RMN. De 
asemenea, sălile de operații au dotări care 

exclud practic infecțiile nosocomiale, iar 
materialele folosite în diversele intervenții 
sunt din prima linie de calitate. 

Vorbiţi-ne vă rog despre succesele terapeutice 
ale colectivului pe care îl conduceţi. 
Prima intervenție de revascularizare arteri-
ală a avut loc în 2011, la o pacientă dintr-un 
alt centru universitar, unde i se propusese 
amputația membrului afectat. Pacienta a 
beneficiat la noi de un bypass femuro-popli-
teu, intervenția a fost reușită, iar la aproape 
10 ani postoperator totul decurge normal, 
nefiind nevoie de amputația propusă inițial. 
Au fost foarte multe astfel de cazuri, fiecare 
reprezentând pentru noi un motiv de mare 
satisfacție. 

Din 2012 am început chirurgia caro-
tidiană în Spitalul Sanador, utilizând un 
procedeu dezvoltat la Palma de Mallorca, 
aplicabil în unele cazuri de stenoze caroti-
diene, la care de cele mai multe ori am fo-
losit anestezia loco-regională – pacientul 
era treaz și putea comunica cu noi în tim-
pul operației. Un an mai târziu am efectuat 
prima procedură hibrid, o metodă de trata-
ment care combină chirurgia deschisă cu 
terapia endovasculară. Procedeul a fost uti-
lizat relativ frecvent în ultimii 3 ani, odată 

leadership

Dr. Ionuț Munteanu, chirurgie vasculară, Spitalul Sanador, București:

Dr. Silviu MUNTEANU

14

După starea de urgență 
au crescut foarte mult 
cazurile de ischemie critică 
și numărul de amputații

www.MedicaAcademica.ro Februarie 2021



cu venirea unei echipe noi de cardiologi 
intervenționali. Astfel, am totalizat peste 70 
de proceduri hibrid, din cunoștințele mele 
fiind singura clinică din București care efec-
tuează acest tip de intervenții. 

Nu în ultimul rând, clinica de chirurgie 
vasculară se ocupă de îngrijirea piciorului 
diabetic, o patologie, din păcate, în plină 
expansiune în ultima perioadă. 

Endoprotezarea a devenit de ceva vreme una 
dintre tehnicile  prin care se rezolvă cu succes 
cazurile de Arterită obliterantă. Vă rog să ne 
vorbiţi despre această boală, despre această 
tehnică și despre rezultatele obținute prin 
acest procedeu. 
Arterita obliterantă este denumită la ora 
actuală ca boala arterial periferică, cu cele 
4 stadii ale sale, în care stadiul 4, cel mai 
grav, presupune prezența leziunilor trofice, 
a gangrenei, la nivelul membrelor afectate. 
Rezolvarea leziunilor arteriale presupune 
tehnici endovasculare sau tehnici chirurgi-
cale. Tehnicile endovasculare – extrem de 
atractive pentru pacient, fiind minim inva-
zive și presupunând o singură zi de spita-
lizare, includ angioplastia cu balon, cu sau 
fără stent. Aceste tehnici sunt aplicabile în 
situația unor leziuni limitate ca întindere și 

care au o localizare anatomică abordabilă. 
Sunt extrem de utile în leziunile inaborda-
bile chirurgiei, adică în leziunile de trun-
chiuri gambiere, specifice patologiei diabe-
tice. 

Când vorbim despre endoprotezare, 
aceasta reprezintă o tehnică de rezolvare 
endovasculară a anevrismelor arteriale, un 
alt capitol al chirurgiei vasculare. Endopro-
tezele reprezintă practic stenturi acoperite, 
care nu permit extravazarea sângelui în 
afara lumenului vascular.

Așadar, tehnicile intervenționale includ 
angioplastia cu balon, cu sau fără stent, 
endoprotezarea în cazul anevrismelor ar-
teriale și, de dată mai recentă, abordul 
intervențional al patologiei valvulare aor-
tice. 

În urmă cu ceva timp s-a decis implicarea 
medicilor rezidenţi în clinicile private, clinici 
în care să-și facă stagiatura, să beneficieze de 
îndrumarea specialiștilor, dar și de dotare. 
În ce măsură sunt atinse aceste obiective în 
Clinica pe care o conduceţi? 
Departamentul de chirurgie vasculară, 
inclus în Clinica de chirurgie cardiovascu-
lară Sanador, beneficiază în acest moment 
de activitatea a patru rezidenți în această 
specialitate, în diverse stadii de pregătire. 
Ei participă activ la activitățile specifice ori-
cărei secții chirurgicale – vizita pacienților, 
evaluarea clinică și pregătirea acestora pen-
tru investigațiile paraclinice, pregătirea 
preoperatorie și participarea activă la actul 
chirurgical. Astfel, ei pot beneficia atât de 
pregătirea de specialitate în chirurgia cardi-
acă, dar și la intervenții chirurgicale vascu-
lare, căpătând experiența necesară pentru 
dezvoltarea profesională. 

Pandemia de coronavirus a afectat activitatea 
din toate sectoarele vieţii economico-sociale, 
și în mod deosebit din domeniul medical. Care 
au fost efectele pandemiei la nivelul clinicii pe 
care o conduceţi? 
Pe perioada stării de urgență activitatea 
chirurgicală s-a restrâns, limitându-se la 
intervențiile arteriale de urgență. Ulterior 
am revenit la toate intervențiile chirurgi-
cale pe care le practicam, aici intervenind 
ceva particular. Am înregistrat un număr 
mult mai mare de cazuri de ischemie cri-
tică, la limita reversibilității, pacienți care 
nu s-au putut adresa serviciilor medica-
le în cele două luni ale stării de urgență, 
fapt ce a crescut numărul de amputații. 
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De asemenea, pacienții operați înainte de 
pandemie și care au contractat virusul au 
revenit în clinica noastră cu complicații vas-
culare – tromboză protetică – consecutiv 
infecției SARS-COV 2. 

Securitatea pacienţilor și prevenirea 
îmbolnăvirilor de covid-19 constituie cheia 
obţinerii de succese terapeutice. Care sunt 
măsurile luate? 
Toți pacienții care urmează să fie operați în 
secția noastră sunt testați în prealabil, in-
ternându-se doar cei negativi la testul PCR. 
Activitatea medicală pe secție sau în sala 
de operație se desfășoară conform norme-
lor de igienă, asepsie și antisepsie existente 
de la înființarea spitalului Sanador, la care 
s-au adăugat reglementările sanitare impu-
se de pandemie. Purtarea măștii, utilizarea 
dezinfectanților – prezenți în fiecare salon 
– a mănușilor de protecție, dezinfectarea 
suprafețelor sunt măsuri care se aplică de 
rutină. 

Ce ne puteți spune despre accesibilitatea 
pacienţilor din ţară, dar și din străinătate? 
Care sunt condiţiile de internare în spital, 
de ce condiţii hoteliere beneficiază și în ce 
măsură serviciile sunt decontate de Casa de 
Asigurări de Sănătate? 
Orice pacient se poate adresa serviciilor me-
dicale oferite de spitalul Sanador. Pe secția 
noastră sunt disponibile saloane cu unul 
sau două paturi. Fiecare salon are baie pro-
prie, paturile sunt confortabile și beneficia-
ză de control mecanic. Fiecare pacient are la 
dispoziție un telefon mobil cu apelare direc-
tă a personalului sanitar. Pe secție sunt pre-
zente cvasipermanent minim trei asistente 
medicale, plus medicii clinicii. 
Avem contract cu Casa de asigurări, parti-
cipăm la Programul național de chirurgie 
vasculară, iar intervențiile chirurgicale 
sunt decontate. Nu sunt decontate parte din 
investigațiile paraclinice, acestea realizân-
du-se în ambulatoriul Sanador. 

Ce ne puteți spune despre colaborarea cu 
celelalte centre de chirurgie vasculară din ţară 
și din străinătate? 
Mai ales în perioada pandemiei, colabora-
rea cu celelalte centre de chirurgie vascu-
lară din București a presupus preluarea și 
rezolvarea pacienților cu patologie vascula-
ră din acele centre. Noi – ca medici – facem 
parte din Societatea Română de Chirurgie 
Vasculară și din Societatea Europeană de 
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profil, participând, chiar în condiții de pan-
demie, la manifestările științifice organiza-
te de aceste două foruri. În anii precedenți, 
împreună cu colegii de la Departamentul de 
Cardiologie Intervențională, am organizat 
evenimente științifice la care au fost invita-
te cadre medicale din diverse specialități. 

Ce își propune și ce își dorește medicul, dar 
omul Ionuț Munteanu? 
Medicul își propune mereu să rezolve toate 
cazurile care se prezintă în serviciul nostru, 
indiferent de complexitate. Cu precădere, 
îmi doresc să pot dezvolta serviciul de picior 
diabetic, cu deschiderea de centre de profil 
în mai multe locații din țară, și să pot îngriji 
pacienți aflați în stadii precoce ale bolii ar-
teriale. 

Omul își dorește un echilibru între viața 
personală și cea profesională, un deziderat 
extrem de greu de împlinit. De asemenea, 
îmi doresc să trăiesc într-o societate res-
ponsabilă, care înțelege și respectă regulile, 
îmi doresc să folosesc cât mai des cuvân-
tul “civilizație” atunci când vorbesc despre 
mersul lucrurilor în România.  
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CCancerul pulmonar se situează pe primul 
loc în lume ca incidență (2,1 milioane) 
și mortalitate (1,8 milioane), în cadrul 
tumorilor maligne.1 În România se 
estimează anual un număr de 11.340 de 
cazuri noi, ceea ce reprezintă 13,6% din 
totalul cazurilor de cancer. La bărbați 
cancerul pulmonar păstrează primul loc 
(8.579 cazuri noi), urmat de cancerul 
colo-rectal și de cel de prostată, în timp 
ce la femei ocupă locul 4 (2.761 cazuri 
noi), fiind precedat de cancerul mamar, 
cel colo-rectal și de col uterin. Din punct 
de vedere al mortalității, se constată în 
2018 un număr total de 10.277 de cazuri 
(20,2%).2 

Apariția cancerului pulmonar 
este asociată cu prezența mai 
multor factori de risc, printre care 
expunerea la radon, poluarea aerului, 
expunerea la azbest sau arsenic, 
pre-existența unor boli pulmonare, 
precum și factori genetici.3 De 
departe însă, principalul factor de 
risc este fumatul, care este considerat 
responsabil pentru aproximativ 80% 
dintre cazurile de cancer pulmonar.4 
Fumul de țigară este un aerosol 
complex, incluzând compuși gazoși 
și particule solide. Determinantul 
principal al dependenței de tutun 
este nicotina, iar gudronul reprezintă 
totalitatea particulelor solide rămase 
după ce nicotina și apa au fost 
eliminate. Expunerea la gudron pare 
a fi o componentă majoră a riscului de 
cancer pulmonar. Există peste 4.000 
de constituenți chimici ai fumului de 
țigară: 95% din greutatea fumului 

provine de la aproximativ 500 de 
compuși gazoși; restul greutății este 
format din mai mult de 3.500 de 
componente sub formă de particule.5 
Substanțele carcinogene din fumul 
de țigară includ hidrocarburi 
aromatice policiclice (HAP), amine 
aromatice, N-nitrosamine și alți 
compuși organici și anorganici, cum 
ar fi benzen, clorură de vinil, arsenic 
și crom. De menționat că HAPs și 
N-nitrozaminele necesită activarea 
metabolică pentru a deveni cancerigene, 
iar echilibrul între activare și 
detoxifiere este considerat responsabil 
pentru riscul individual de apariție 
al cancerului pulmonar. Activarea 
substanțelor carcinogene după 
absorbția sanguină este responsabilă 
de corelarea fumatului cu localizări 
neoplazice aflate la distanță de 
suprafața căilor aerodigestive (cancer 
mamar, pancreatic, renal, ovarian 
etc). Substanțe radioactive, cum 
ar fi radonul, bismutul și poloniul, 
sunt de asemenea prezente în 
fumul de țigară și incriminate drept 
carcinogene.5 

Primul raport care corelează 
apariția cancerului pulmonar cu 
fumatul este publicat de Pear R. în 1927.6 
De atunci, multiple alte comunicări 
au confirmat relația între cancerul 
pulmonar și consumul de țigarete. 
În Statele Unite, acest avertisment 
a determinat implementarea unor 
politici și programe eficiente anti-
tabac, care în cele din urmă au condus 
la scăderea substanțială a incidenței 
și respectiv a mortalității prin cancer 
pulmonar. Astfel, dacă în 1991 se 
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înregistrau 215,1 decese la 100.000 de 
locuitori, în 2017 această cifră a scăzut 
la 152/ 100.000 locuitori, o scădere 
cu 29%.7 O statistică americană arată 
că în perioada 1964-2012 aproximativ 
17,7 de milioane decese au fost 
atribuite fumatului, reprezentând 
însă cu 8 milioane mai puțin decât 
cele estimate în absența politicilor 
anti-tabac. Acest trend estimează 
aproximativ 157 milioane de ani de 
viață salvată, o medie de 19,6 ani 
pentru fiecare beneficiar (111 milioane 
pentru bărbați și 46 milioane pentru 
femei).8 

Deși chirurgia, radioterapia și 
terapia sistemică pentru cancerul 
pulmonar s-au îmbunătățit în ultimii 
câțiva ani, șansele cele mai bune 
pentru supraviețuire depind în 
mod fundamental de diagnosticul 
precoce. Urmând exemplul pozitiv 
al screeningului cancerului mamar 
și pe cel al cancerului de col uterin, 
în cancerul pulmonar tentative 
similare, utilizând radiografia 
pulmonară și examenul citoltogic 
al sputei, au eșuat.9 Dezvoltarea 
tomografiei computerizate spirale, cu 
doze mici, a reînnoit interesul pentru 
posibilitatea depistării eficiente a 
cancerului pulmonar la persoanele cu 
risc ridicat.10 “Early Lung Cancer Action 
Project” a evaluat eficacitatea depistării 
precoce la indivizii cu risc ridicat, 
utilizându-se tomografia spirală cu doze 
reduse de iradiere. Un total de 31.567 
de persoane asimptomatice au fost 
examinate, cu 27.456 de screeninguri 
repetate, ceea ce a dus la diagnosticul 
de cancer pulmonar pentru 484 de 
participanți. Dintre aceste diagnostice, 
412 (85%) au fost cancere pulmonare în 
stadiul I, iar supraviețuirea proiectată 
la 10 ani pentru acești pacienți a fost de 
88%.11 

“National Lung Screening Trial“ 
(NLST) a fost primul studiu 
randomizat care a constatat o reducere 
semnificativă a mortalității prin cancer 
pulmonar,  consecință a procedurii 
de screening. Au fost înrolați 53.454 
de subiecți cu risc ridicat de cancer 
pulmonar, randomizați pentru trei 
screeninguri anuale cu CT elicoidal 
cu doze mici (n = 26.722) sau pentru 
radiografie toracică (n = 26.732). 

Persoanele eligibile aveau vârsta 
cuprinsă între 55 și 74 de ani, cu un 
istoric de fumat de cel puțin 30 de ani. 
Foștii fumători trebuie să fi renunțat 
în ultimii 15 ani. Au fost excluse 
persoanele care au fost diagnosticate 
anterior cu cancer pulmonar, 
persoanele care au fost supuse unei 
tomografii toracice în termen de 18 
luni de la înrolare, persoane care au 
prezentat hemoptizie și persoanele cu 
o pierdere în greutate inexplicabilă de 
> 15 kg în anul precedent. În grupul 
de screening, a existat o reducere 
relativă de 20% a mortalității prin 
cancer pulmonar (p = 0,004) și o 
reducere a ratei decesului din orice 
cauză de 6,7% (p = 0.02).12 Cu alte 
cuvinte, screeningul persoanelor cu risc 
ar preveni 3,9 decese/ 1.000 de persoane 
de-a lungul a 6 ani, ceea ce echivalează 
cu screeningul a 256 de persoane anual 
timp de trei ani, pentru a preveni un 
deces prin cancer pulmonar peste șase 
ani.13 

Bazându-se pe rezultatul acestui 
studiu, American College of Chest 
Physicians (ACCP) împreună cu the 
American Society of Clinical Oncology 
recomandă screeningul bazat pe low 
dose spiral CT, pentru subiecții fumători 
sau foști fumători, în vârstă de la 55 
până la 77 de ani, care au fumat ≥30 
pack-years și care fie continuă să fumeze 
sau au renunțat la fumat în ultimii 15 
ani.14 

Rezultatele NLST au fost confirmate 
recent de un studiu european (NELSON) 
care a randomizat un total de 13.195 
de bărbați și 2.594 de femei pentru 
evaluare screening CT la 1, 2 și 2,5 
ani sau observație. Rezultatele au fost 
comunicate după o perioadă medie 
de urmărire de 10 ani. La bărbați, 
incidența cancerului pulmonar a fost 
de 5,58 cazuri la 1.000 de persoane-an 
în grupul de screening și 4,91 cazuri la 
1.000 de persoane-an în grupul control. 
Mortalitatea prin cancer pulmonar a fost 
de 2,50 decese la 1.000 de persoane-an 
și 3,30 decese la 1.000 de persoane-an, 
respectiv. Hazard ratio pentru deces prin 
cancer pulmonar în grupul de subiecți 
screenați față de control a fost HR = 
76 (95% CI; 0,61- 0,94, P = 0,01). La 
femei HR = 0,67 (95% CI, 0,38-1,14) la 
10 ani, și valori cuprinse între 0,41 și 



procedură persoanelor cu risc (deși 
beneficiile în scăderea mortalității 
specifice prin cancer pulmonar fuseseră 
dovedite). Un studiu recent arată că la 
un număr de 9,443 de subiecți fumători, 
procentul de subiecți informați cu 
privire la eventualul proces de screening 
a scăzut de la 6,7% în 2012, la 4,2% în 
2014 și la 4,3% în 2017.18 

În concluzie, se poate afirma că cea 
mai eficientă strategie pentru scăderea 
mortalității prin cancer pulmonar 
vizează implementarea politicilor 
anti-tabac asociată cu introducerea 
procedurilor de screening. Nu este 
mai puțin adevărat că organizarea 
screeningului pentru cancerul pulmonar 
se asociază cu dificultăți majore logistice 
și financiare,19 greu de surmontat 
într-o țară cu resurse limitate. Pe de 
altă parte, introducerea cu strictețe a 
politicilor anti-tabac este mult mai puțin 
costisitoare și, deopotrivă, extrem de 
eficientă.  

0,52 în anii 7 – 9.15 În grupul screening, 
o proporție de 66% de cancere au 
fost depistate în stadiul I. Extinderea 
intervalului dintre examenele de 
screening a redus beneficiul potențial al 
screeningului. Astfel, a crescut procentul 
de cancere în stadii avansate atunci când 
intervalul a fost crescut de la 1,0 ani la 
2,5 ani.16 

Trebuie totuși menționat că 
96,4% dintre rezultatele pozitive ale 
screeningului CT s-au dovedit a fi fals 
pozitive. Deși aceste rezultate fals 
pozitive au dus rareori la proceduri 
invazive, cum ar fi toracotomiile 
diagnostice, există îngrijorări cu 
privire la potențialul de supradiagnoză 
(depistarea cancerului care nu 
ar deveni niciodată simptomatic) 
și asocierea CT cu doze mici cu 
dezvoltarea cancerului indus de 
radiații.17 Aceste aspecte controversate 
au făcut ca medicii să fie oarecum 
reticenți în a recomanda această 
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DDiabetul zaharat este un imens sindrom 
extrem de heterogen și foarte complex. 
Primul care se confruntă cu el este 
clinicianul, care nu-și poate explica de ce 
acest sindrom atât de heterogen și atât de 
complex este din ce în ce mai frecvent, 
în prezent ocupând unul din primele 
locuri în patologia umană. Răspunsul la 
această întrebare ar trebui să fie oferit 
de biologul-biochimist, imunolog sau 
genetician, cel care face legătura între ceea 
ce vede cu ochiul liber clinicianul și ceea 
ce poate observa histologul, biochimistul, 
imunologul sau geneticianul, aplicând 
fiecare mijoacele specifice de care dispune. 
Numai prin intermediul lor se poate 
constata complicata structură și funcție a 
celulei β-pancreatice, destinată controlului 
homeostaziei metabolismului energetic 
al corpului uman, problematică tratată 
în revistele de specialitate. Fără ajutorul 
lor, riscul de a rămâne cantonat numai la 
suprafața vizibilă a bolii este foarte mare.

Același risc îl pândește și pe biochimistul 
dedicat, care abordează structura și 
funcția aceleiași celule β-pancreatice, fără 
să fi trecut printr-o clinică de diabet sau 
să fi înțeles multitudinea formelor clinice 
ale acestui sindrom. Celula β-pancreatică 
(supranumită “celula vieţii”), a cărei 
funcție este aceea de a produce insulină 
(supranumită și ea “molecula vieţii”), a 
făcut obiectul a mii, poate chiar sute de 
mii de studii, fără ca interesul față de 
ea să scadă. Riscul biochimistului de a 
nu înțelege bine sau de-a înțelege greșit 
rolul acestei celule și al produșilor săi 
intermediari și finali este mare atunci 
când lângă el nu se află un clinician cu 
experiență.

Exemplul revelator este cel al lui 
Donald Steiner (1927-2014) care, înainte 
cu doi ani de a muri, a publicat un 
summum-up al îndelungatei sale activități 
de cercetare (1). În 1967, acesta a reușit 
secvențierea proinsulinei, deja denumită 
astfel de către Wang și Carpenter (2) cu 

doi ani înainte, fără însă a-i putea preciza 
structura aminoacidică integrală. În acest 
fel, Steiner și Oyer (3) au rămas cunoscuți 
ca fiind descoperitorii pro-hormonului 
insulinei denumit proinsulină. În lunga 
sa perioadă de activitate ulterioară, de 
peste patru decenii, în absența oricărei 
perspective clinice, Steiner a continuat 
să se concentreze asupra modificărilor 
biochimice asociate cu proinsulina, 
studiind enzimele implicate în detașarea 
din această pro-moleculă a insulinei și a 
peptidului C. Nu a investigat însă motivul 
pentru care proinsulina plasmatică rămâne 
uneori crescută în circulația sistemică, 
creștere ce se întâlnește, de regulă, în 
etapa pre-hiperglicemică a diabetului. Fără 
perspectiva clinică, gândirea lui s-a oprit 
la mijlocul drumului, ratând, probabil, 
obținerea Premiului Nobel, lucru ce s-ar fi 
putut întâmpla dacă studiile proinsulinei 
s-ar fi extins către înțelegerea patogeniei 
diabetului zaharat. 

Încă din 2004, când concepeam 
“Tratatul de Diabet – Paulescu” (1 500 de 
pagini), publicat la Editura Academiei 
Române, am înțeles bine că, indiferent 
din ce unghi ai privi sindromul diabetic, 
nu poți evita intersecția lui cu celula 
β-pancreatică, posibil cea mai sofisticată 
celulă din organismul uman. Trecuseră 
două decenii de când George Emil Palade, 
De Duve și Albert Claude, folosind 
primul microscop electronic, începuseră 
demontarea și identificarea principalelor 
piese ce alcătuiesc o celulă. Am înțeles 
târziu de ce George Palade folosise, pentru 
îndeplinirea acestui scop, nu celulele 
insulelor pancreatice (Langerhans), 
ci celulele țesutului pancreatic acinar, 
care reprezintă 98% din toate celulele 
pancreasului, iar fluxul secretor al acestor 
celule este infinit mai mare decât cel al 
insulelor și mult mai ușor de colectat și de 
analizat. În 1974, când cei trei cercetători 
primeau Premiul Nobel pentru medicină, 
studiul celulelor insulare devenise un 
subiect de mare actualitate (4). Deși 
celulele β-pancreatice erau majoritare în 
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insulele Lagerhans, trebuie menționat 
faptul că tot ansamblul acestor insule 
luate la un loc nu reprezintă mai mult 
de 2% din întregul pancreas. Evident, 
izolarea lor pentru studiu era mult mai 
dificilă decât cea a celulelor pancreatice 
acinare. Structura celulei β-pancreatice 
în sine era aparent asemănătoare: 
un nucleu înconjurat de o structură 
canalicular-sacciformă (reticulul 
endoplasmic (RE) – bogat în ribozomii 
descriși de Palade), aparatul Golgi din care 
se detașează într-un flux cvasi-continuu 
numeroase vezicule secretorii (VS), 
motocondriile, lizozomii și o imensă 
structură canaliculară de-a lungul căreia 
se deplasează VS și care reprezintă principalul 
produs al acestor celule, ce domină orice 
cupă histologică insulară (Fig. 1).

O astfel de celulă nu poate fi văzută cu 
ochiul liber, dar poate fi analizată, grosier, 
chiar și cu ajutorul microscopului optic. În 
schimb, o insulă Lagerhans, care cuprinde 
multe sute de celule, având în medie un 
diametru de circa 250 μm, ar putea fi 
văzută cu ochiul liber, ca un mic punct. 
De aici ideea de a scrie o monografie care 
să fie intitulată “Universul din mijlocul 
punctului”, întrucât, într-adevăr, fiecare 
dintre aceste celule reprezintă un mic 
univers, ținând cont de faptul că fiecare 
dintre ele poartă în structura sa până la 
12 000-15 000 de VS, iar numai într-o 
singură veziculă secretorie se găsesc circa 
250 000 de molecule de insulină. 

Concentrându-mă o perioadă asupra 
structurii și funcției celulei β-pancreatice, 
mi-am dat curând seama că, în etapa în 

care ne găsim în prezent, unica șansă 
de-a înțelege patogenia sindromului 
diabetic cu numeroasele lui fenotipuri este 
aceea de a putea aprecia calitatea acestei 
funcții, care este exprimată în capacitatea 
ei de a produce vezicule secretorii 
mature (5). O veziculă secretorie matură 
se caracterizează printr-o bună prelucrare 
a pro-moleculelor secretorii, translatate 
în ribozomii din reticulul endoplasmic 
și trecute apoi în aparatul Golgi din care 
se desprind vezicule secretorii nascente 
(imature), care ulterior suferă o serie 
de modificări post-translaționale ce 
caracterizează forma lor matură. Întregul 
proces durează circa patru ore. 

O veziculă secretorie matură indică o 
prelucrare quasi-completă a proinsulinei 
în insulină și peptid C și o depozitare a 
insulinei în centrul veziculelor sub forma 
unor hexameri de insulină, formați din 
legarea covalentă a două perechi de câte 
trei molecule cu câte doi atomi de zinc. 
Numai astfel de vezicule pot fi exocitate 
prompt și eficient în funcție de nivelul 
carburanților circulanți, reprezentați, în 
principal, de moleculele de glucoză.

O veziculă secretorie imatură indică 
o prelucrare incompletă a proinsulinei, 
ce se reflectă în creșterea ei în circulația 
sistemică. Prin această observație, 
proinsulina trebuie plasată în centrul 
patologiei tuturor fenotipurilor de diabet. 
Într-o viziune personală (documentată pe 
câteva sute de cazuri), această creștere 
reprezintă cel mai fidel indicator al 
prezenței unui defect β-celular, defect 
ce poate fi mai mare sau mai mic și care 
se poate agrava rapid, lent sau foarte 
lent. Acest tip de evoluție poate explica 
vârsta diferită a pacienților la care are loc 
decompensarea reglării glicemice, adică 
debutul clinic al diabetului. Aceasta poate 
apărea mai rar în primii opt ani de viață, cu 
un puseu de creștere în timpul pubertății 
și al adolescenței. Ulterior, incidența 
diabetului crește progresiv, în special după 
35-40 de ani, lucru ce rezultă din Fig. 2. 

În ultimii zece ani am publicat 
numeroase lucrări prin care am 
demonstrat că, indiferent de fenotipul de 
diabet analizat, în mod constant, raportul 
proinsulină/insulină (PI/I) a fost crescut  
(6-15). Din analiza acestor date, analiză 
ce a inclus și o abordare matematică 
teoretică (12), am ajuns la concluzia că Fig. 1. Reprezentare grafică a unei secțiuni transversale prin celula β-pancreatică
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principalul defect care se perpetuează apoi 
până în veziculele secretorii se produce 
în reticulul endoplasmic (5). Sute de 
articole au semnalat răspunsul acestei 
structuri la o solicitare secretorie crescută, 
sub termenul de UPR (Unfoded Protein 
Response), fără însă a merge cu explicația 
semnificației ei până la capăt. 

Am urmărit cu mare interes publicațiile 
în care puteam găsi argumente 
suplimentare în favoarea ipotezei pe care 
am exprimat-o, dar pentru care nu aveam 
resursele tehnice și financiare pentru a le 
confirma la nivel celular și subcelular. 

În anul 2014, Krogvold et al (16) au 
putut obține, cu acordul confirmat a 
șase pacienți tineri (între 20 și 30 de ani), 
cu diabet relativ recent descoperit, rezecția 
chirurgicală ghidată laparoscopic a câte 
un fragment din coada pancreasului. 
Analiza complexă a acestui țesut pancreatic 
proaspăt și de bună calitate a condus la 
rezultate și concluzii interesante. Contrar 
conceptului că în acest fenotip de diabet, 
apărut la vârste tinere, masa β-celulară 
este neglijabilă și disfuncțională, autorii 
au constatat că în pancreasul obținut de la 
pacienții lor au fost identificate numeroase 
celule β-pancreatice. Autorii menţionaţi au 
mai constatat că, dacă izolau aceste celule 
β-pancreatice și le stimulau cu glucoză, 
inițial acestea nu răspundeau la stimulul 
glicemic, adică erau nefuncționale. Păstrate 
însă într-un mediu nutritiv adecvat, după 
5-7 zile își reluau funcția secretorie. Deși 
celulele β-pancreatice au fost analizate 
ex-vivo, ele permit o reevaluare a 

patologiei înregistrate în acest fenotip de 
diabet. Punctul nostru de vedere este că 
celulele β-pancreatice identificate erau 
dormante. Acestea își păstrau capacitatea 
de a produce vezicule secretorii care, 
însă, rămâneau imature și, chiar dacă 
puteau fi exocitate, vărsau în circulație nu 
insulină și peptid C, ci proinsulină (17). 
Confirmarea acestui punct de vedere a 
fost făcută de același grup care, într-o 
publicație din 2017 (18), a analizat insule 
pancreatice de bună calitate obținute de 
la donatori de organe (care au inclus și 
donatorii vii menționați mai sus), dintre 
care unele fără anticorpi anti-β-celulari 
(nediabetici) și altele cu mai mult de doi 
anticorpi anti β-celulari (consideraţi a fi 
pacienți diabetici). Constatarea cea mai 
semnificativă a fost aceea a prezenței, 
în insulele pancreatice provenite de la 
pacienți diabetici, a unei importante 
cantități de proinsulină, apreciată prin 
imunohistochimie. Este atestă astfel, pe de 
o parte, viabilitatea acestor celule, capabile 
să producă vezicule secretorii imature, iar 
pe de altă parte, faptul că aceste vezicule 
sunt incapabile de a se matura și de a splita 
proisulina în insulină și peptid C. 

Într-o colaborare cu Institutul de 
Biologie al Academiei Române (19), 
având ca obiect de studiu rolul reticulului 
endoplasmic în prelucrarea post-
translațională a produșilor săi secretori, 
s-a putut pune în evidență răspunsul 
defectuos al acestei structuri peri-nucleare 
care, în condiții de suprasolicitare, nu mai 
putea prelucra în întregime proinsulina. 
Aceasta ducea la blocajul, parțial sau total, 
al prelucrării proinsulinei în interiorul 
reticulului endoplasmic, datorită absenței 
sistemului proteolitic fiziologic. Este posibil 
ca, tot în această structură, la pacienții cu 
defect în sistemul imun să fie declanșată 
și reacția autoimună care conduce la 
tipul 1 de diabet (20). Aceste cercetări ar 
putea deschide o epocă nouă în abordarea 
procesului patogen încă din faza sa 
preclinică, prevenind evoluția ulterioară 
către diabetul clinic manifest.

Cu aceste ultime confirmări și în 
paralel cu ele, am încercat dezvoltarea 
unor noi metode de predicție a diabetului, 
unele bazate pe un sistem de analiză a 
promotorilor genelor asociate cu diferitele 
fenotipuri de diabet (21, 22), iar altele 
pornind de la creșterea proinsulinei în 

Fig. 2. Distribuţia pacienţilor cu DZ nou descoperiţi în anul 2001 în funcţie de tip,  
pe grupe de vârstă. Banda neagră de jos, ce indică pacienţii cu T1DM, reprezintă  
circa 7% din diabeticii nou descoperiţi.
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plasma unor persoane nediabetice, dar 
care proveneau din familii în care existau 
diabetici.  Folosind o metodă criptografică 
a analizei informației încriptate în 
promotorii genelor asociate cu diferitele 
fenotiputi de diabet am putut constata 
că, între genele asociate cu tipul 1 de 
diabet (cel primar insulinodependent) 
și genele asociate cu tipul 2 de diabet 
(cel care nu necesită insulinoterapie), 
se intercalează un al treilea fenotip, pe 
care l-am numit Intermediary Diabetes 
Mellitus (IDM). Acesta nu necesită la 
debutul bolii ca tratament insulina. În 
timp însă, tratamentul cu insulină devine 
indispensabil, în special în cazurile în 
cate tratamentul oral nu a fost suficient de 
viguros sau la cei la care nu a fost corectat 
excesul ponderal. Datele noastre au adus 
argumentul esențial în explicarea marii 
heterogenități a diabetului, tratamentul 
necesitând o adaptare la tipul de diabet 
specific fiecărui pacient în parte. Este ceea 
ce exprimă termenul recent adoptat, acela 
de „Precission Medicine”, care în diabet 
înseamnă adaptarea tratamentului la 
particularitățile fiecărui pacient în parte.

Eforturile noastre din ultimii ani s-au 
îndreptat către depistarea markerilor de 
predicție prezenți cu luni sau ani înaintea 
decompensării reglării glicemice, adică a 
diabetului clinic, în speranța, justificată, 
că o abordare mai precoce a procesului 
patogen, identificat prin analiza markerilor 
clinici, biochimici, imunologici sau 
genetici, vizează predicția bolii și poate 
atrage, după aceea, prevenția ei.

Una din ultimele tentative de dezvoltare 
a unor metode de predicţie se referă la 
analiza unor parametri fizici (analiza 
dermatoglifelor și a parametrilor 
electrofiziologici cutanați). Totul a început 
de la studiul electrofiziologiei punctelor 
de acupunctură, care mi-a fost sugerată de 
celebrul experiment al lui Luigi Galvani 
(1737-1798). În 1789, acesta a observat 
contracţia mușchiului unei broaște 
atunci când acesta era stimulat prin 
introducerea unui fir metalic. El a presupus 
că această înțepătură declanșează un 
“curent de leziune”, noțiune pe care am 
valorificat-o în domeniul acupuncturii și 
electro-acupuncturii. Acupunctura m-a 
interesat încă din perioada internatului 
clinic, atât datorită bazei sale teoretice 
filosofico-medicale cât și a faptului că nu 

există o altă metodă de tratament care 
să fie utilizată în prezent tot așa cum 
se utiliza acum 2 500 de ani (23-30). 
De aici a pornit ideea existenţei unei 
“homeostazii bioelectrice a corpului 
uman”, gândită cu decenii în urmă și 
care, acum 10 ani, a revenit în actualitate, 
în încercarea pe care am făcut-o cu un 
cercetător de la Universitatea Politehnică 
din București (31), aceea de a realiza 
culegerea unor semnale electrice 
din regiunea postero-anterioară a 
hemitoracelui stâng (unde se proiectează 
pancreasul), înainte și după o stimulare 
cu o variantă a testului oral de toleranță 
la glucoză. Rezultatele au fost complet 
dezamăgitoare, în sensul că nu s-a putut 
obține un semnal electric care, dacă ar 
fi fost detectat, ar fi putut să fie numit 
electro-pancreatogramă.

Semnalul electric cules cu ajutorul 
unor electrozi amplasați precordial și la 
extremități (mână-gambă), înregistrat 
de Willem Enthoven (1860-1927) în 
1903, sub formă de electrocardiogramă, 
a fost posibil datorită activității ritmice 
a contracției mușchiului cardiac și 
a sistemului neuronal de conducere 
a impulsului în cele două camere 
ventriculare. Alte tipuri de înregistrări 
electrice, precum electro-encefalograma și 
electro-retinograma, oferă mult mai puține 
informații decât electrocardiograma, cea 
care a rămas utilizată în mod curent în 
serviciile de cardiologie. 

Ideea că activitatea electrică este 
generată în numeroase celule ale 
organismului este cunoscută de multă 
vreme. Întrucât această activitate nu este 
ritmică, este greu de pus în evidență, 
posibil și datorită intensității ei mici. În 
plus, activitatea bioelectrică intracelulară 
se limitează la interiorul celulei, fără a se 
exprima în afara ei. Este posibil ca vectorii 
electrici intracelulari diferiți să se anuleze 
între ei. Existența lor poate fi dovedită 
numai prin culegerea semnalelor prin doi 
electrozi introduși în celulele respective și 
care indică o diferență de potențial între 
interiorul și exteriorul său. Aceasta se 
modifică brusc și pentru  scurtă durată, 
declanșând o reacție specifică fiecărei 
celule excitabile.

În acest sens, premisa de la care 
am pornit a fost aceea că posibilitatea 
sincronizării activității celulelor 
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β-pancreatice (cunoscute a avea un fenotip 
neuronal), printr-o stimulare puternică 
ar putea să se exprime nu numai prin 
depolarizarea membranei acestor celule, ci 
și prin semnalul electric declanșat în cursul 
exocitozei veziculelor secretorii, mediată 
de deschiderea canalelor de calciu. Pentru 
ca activitatea electrică culeasă la suprafața 
corpului să fie pusă în evidență era nevoie 
de folosirea unui mare număr de electrozi 
de suprafață. Problema tehnică de rezolvat 
era aceea a culegerii concomitente a 
semnalului electric din cei 200 de electrozi 
propuși a fi utilizați în acest scop. Ideea 
construirii unei „cutii negre”, în care 
semnalele luminoase culese pe ecranul 
unui calculator să fie preluate direct de 
pe ecran (fenomenul „electron/pixel”, 
cum l-am denumit) și stocate pentru 
prelucrarea ulterioară, aparține celui mai 
apropiat colaborator din ultimii zece ani, 

Paul Gagniuc. Munca sisifică de prelucrare 
a celor 5,2 milioane de măsurători care 
formau 25 000 de „hărți electrice” (38, 39) 
se datorează capacității sale de prelucrare 
a numerelor mari, testată deja cu o altă 
ocazie, într-o analiză histologică a celor 
circa 2 500 000 de insule pancreatice 
Langerhans, ale cărei rezultate au fost 
publicate anterior (32). 

După construirea “Vestei electronice” 
și a montajului electronic redat în Fig. 3, a 
urmat înregistrarea “hărților electrice” 
obținute pe torace de la 37 de persoane 
împărțite în patru grupe relativ egale: 
(1) bărbați cu diabet; (2) femei cu diabet; 
(3) bărbați fără diabet; (4) femei fără 
diabet. Pattern-ul electric a fost înregistrat 
la intervale egale și foarte mici în cursul 
unui test oral cu încărcare de glucoză 
(75 g) comprimat la o oră, cu recoltări 
à-jeun, la 15-30-45-60 de minute, cu 

Fig. 3. Schema generală a experimentului pornește de la montajul electronic (a), trece prin  
(b), (c) (d) către cutia neagră (e). Informația este culeasă succesiv de pe ecranul calculatorului (f) și 
redată sub formă de “heat-map-uri). În partea de jos (h) este exteriorul vestei cu cablurile și  
(j) matricea led-urilor.



25

EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

MEDICA ACADEMICA Februarie 2021

administrarea a 37 g după primele 15 minute 
și a altor 37 g după 30 de minute (38). 

Heat-mapp-urile prezentate 
(față și spate) la pacienţii diabetici (bărbaţi 
și femei) au avut o intensitate cu 21% mai 
mare față de cele înregistrate la persoanele 
nediabetice (58% la persoanele diabetice 
vs 37% la persoanele nediabetice). 
Diferența de 21% este semnificativ 
statistică, inaugurând astfel noua metodă 
de diferențiere între pacienții cu diabet și 
cei fără diabet (HbA1c de 7,88% vs 5,44%) 
(Fig. 4).

Întrucât metoda folosită de noi 
diferă fundamental de metodele 
imagistice ale electrocardiogramei 
sau ale electro-encefalogramei, cea 
culeasă de noi, pe care am numit-o 
“electron-pixel” (transformarea 
activității electrice în activitate 
luminoasă), va trebui să fie confirmată 
în studiile ulterioare, încadrabilă în 
comportamentul electric al pielii, posibil 
asociat cu procesul de glicozilare a 
moleculelor colagenice, ce reprezintă 
cea mai mare parte din proteinele 

existente în piele, ce însumează aproape 
2 m2 și cântărește circa 6 kg. Nu 
întâmplător, în tematica Congresului 
Anual al Asociației Medicale Române 
(18-20 aprilie 2019, programat să 
se desfășoare în sălile Academiei 
Române), figurează și subiectul 
“Enigmele pielii”. Printre acestea se 
numără și autofluorescența intrinsecă a 
pielii asociată cu glicozilarea proteinelor 
și care este destul de bine corelată cu 
hemoglobina glicozilată. 

Începând cu 2004, Hull et al. (33) 
au folosit o metodă neinvazivă de 
spectroscopie a fluorescenței, testată 
inițial pe pielea de porc și ulterior și 
la om (34, 35), folosind mai multe 
tipuri de dispozitive cu performanțe 
diferite dezvoltate în ultimii 15 ani (36). 

Toate metodele de măsurare a 
autofluorescenței pielii se bazează 
pe determinarea raportului dintre 
intensitatea luminii emise/nm și 
intensitatea luminii reflectate/nm în 
intervalul 300-420 nm înmulțit cu 100. 
Măsurarea se face pe fața anterioară a 

Fig. 4. Hărțile (Heat map-urile) rezultate la pacienți diabetici vs nediabetici, față-spate
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antebraţului stâng, care este amplasat pe o 
gutieră specială, durata de măsurare fiind 
scurtă. Într-un studiu amplu (72 880 de 
participanți), publicat în 2019 (37), s-a 
ajuns la concluzia că metoda ar putea fi 
folosită ca un pre-screening pentru tipul 2 
de diabet, cu mențiunea că este necesară 
o validare ulterioară a metodei pe un 
număr și mai mare de cazuri, precizia fiind 
destul de relativă. În plus, diferențele între 
diabetici și nediabetici, observate de noi, 

au fost mult mai importante decât cele 
analizate prin aprecierea fluorescenței, 
care are și dezavantajul corecției culorii 
naturale a pielii, ce variază de la galben pal 
până la negru.

Revenind la metoda electro-fiziologică 
propusă de noi (38, 39), pasul următor 
constă în realizarea unui dispozitiv de 
înregistrare mai fiabil și scurtarea timpului 
de măsurare pentru a putea deveni 
aplicabilă pe o scară largă.   
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AA scrie un articol sintetic despre un 
domeniu atât de vast – cel al adicțiilor – este 
dincolo de un demers euristic o provocare 
în contextul longitudinal al developării 
câmpului cunoașterii specializate, 
științifice. Adicția știm că reprezintă o 
condiție medicală cu terminologie proprie, 
folosită nu numai de medici și cercetători, 
ci și de pacienți, factorii de decizie politică, 
presă, familii și alte părți interesate. Legat 
de adicții există acum anumiți termeni-
cheie care pot avea mai multe sensuri și, 
adesea, efecte neintenționate. Cel mai 
important, astfel de termeni pot spori 
stigmatul despre oamenii și pacienții 
cu adicții. Cu toate acestea, trebuie să 
mărturisim că nici la nivel mondial nu au 
fost încă atinse definiții de consens privind 
numeroșii termeni din medicina adicției, 
ea fiind modelată de evoluția constantă a 
științei și de experiența clinică practică. 

De ce este importantă medicina adicției?! 
Este importantă mai ales în contextul în 
care psihiatria ocupă o poziție aparte, 
ușor învăluită de mister, iar psihiatrii încă 
sunt văzuți în multe culturi ca posedând 
cunoștințe ascunse și fiind capabili să 
sondeze mințile indivizilor aparținând 
mundus vulgaris. 

Este adevărat că stăpânirea cunoștințelor 
de medicina adicției presupune și perspective 
ample spre psihologie, sociologie, filosofie, 
artă, spiritualitate și în general spre tot ceea 
ce poate ajuta la vindecarea sufletului. Însă, 
dacă ne dorim o poziție solidă ca disciplină 
medicală psihiatrică trebuie să ne ancorăm 
definitiv în logica medicală și să încetăm 
a pendula steril între ipoteze interesante 
doar ca exercițiu intelectual, dar nevalidate 
științific. 

Privit de aproape, conceptul de medicina 
adicției oferă o tușă medicală clară 
într-un moment tulbure, de contestare 
vehementă chiar a temeliei psihiatriei și de 
recrudescență a curentelor de antipsihiatrie, 
încurajate uneori involuntar chiar de o parte 
a lumii medicale, care încă cochetează frivol 
cu unele practici mai puțin validate științific. 

Istoria medicinei adicției însă se 
suprapune parțial peste istoria psihiatriei 
și a medicinii. Și asta chiar începând de 
la Galenius, unul dintre pilonii sacri ai 
medicinei, trecând prin dualismul cartezian 
minte-corp sau ajungând la Reil, care a 
definit termenul de psihiatrie, Spinoza, care 
subliniază importanța funcțiilor conative, 
Freud, cu a sa teorie psihanalitică sau Alan 
Gregg, care a studiat impactul psihanalizei în 
spital. 

Cert este că există dovezi, arheologice 
dar și antropologice, că drogurile existau în 
lumea omului încă de la începuturile homo 
sapiens. Omul a fost mereu într-o relație cu 
drogurile, iar explicaţiile adânci legate de 
această convieţuire sunt de ordin metafizic, 
care țin de mecanismele neuropsihice ale 
plăcerii și durerii, precum și de rolul acestora 
în constelația dinamică a vieții umane. A 
posteriori putem conchide că este nerealist ca 
o societate, oricât de avansată ar fi ea, să-şi 
propună eliminarea completă a drogurilor, în 
loc să găsească o modalitate de convieţuire 
cu acestea care să producă daune cât mai 
mici sau să îi limiteze impactul social. 

Actualmente, la nivelul societăţii, 
multidimensionalitatea comportamentelor 
adictive este augmentată în comparație 
cu alte momente istorice; de asemenea, 
comparativ cu alte epoci și civilizații, 
amploarea socială a adicțiilor este mare. 
O potențială explicație derivă dintr-o 
caracteristică de fond a modelului 
contemporan de civilizație, și anume că 
penuria de instrumente necesare pentru 
o integrare socială eficace a indivizilor 
se suprapune peste un risc crescut 
pentru excludere socială. Din nefericire, 
cei emarginați social, dacă nu găsesc 
instrumentele de incluziune socială în 
interiorul societății, le vor căuta la marginile 
ei. Este exemplul subculturilor drogului care 
caută cu predilecție viaţa socială la marginea 
comunităților. 

Însă luarea în posesie cognitivă a noțiunii 
de comportament adictiv, legat de alcool, 
de droguri, de  jocuri de noroc sau de sex 
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trebuie să aibă în vedere faptul ca adicțiile 
sunt “fenomene socio-umane totale”, care 
afectează întreg universul funcțional uman. 
Propriu-zis, adicțiile reconfigurează atât la 
nivel somatic cât și psihic entitatea umană, 
declanșând un ansamblu de mecanisme de 
coping sau de apărare. 

În acest context, proprietățile intrinseci ale 
drogului sau comportamentului adictiv devin 
importante pentru pătrunderea fenomenului. 
Drogul reprezintă orice substanţă (de origine 
vegetală, animală, minerală sau de sinteză 
chimică) care poate detemina dependenţă. 
Practic, ce au în comun drogurile este 
capacitatea de a acționa asupra sistemului 
creier-minte, producând schimbări de natură 
afectivă, perceptuală, dar și în alte sfere ale 
vieții psihice. 

În această categorie, de potențial 
adictogen, sunt incluse multe substanțe, însă 
trebuie precizat că nu orice substanță are 
potențial adictogen. 

Comportamentul de consum al 
substanțelor adictogene precum și 
practicarea unor comportamente cu caracter 
adictogen constituie linia de start a adicției. 

Fără a fi rigizi, absurzi sau a predica 
abstinența trebuie să recunoaștem că în 
aproape toate comunitățile umane consumul 
de alcool este nu doar tolerat ci de-a dreptul 
recomandat atât cu ocazii de celebrare, 
de socializare (“lubrifiant social”) sau de 
practicare a unor ritualuri religioase. În 
accepțiunea societății occidentale, consumul 
de alcool este aproape ubicuitar acceptat 
ca vehicul de socializare și face parte 
din experiența formativă a individului. 
Particularitatea acestui comportament de 
consum ocazional sau moderat (cum este 
promovat în ultimii ani) este aceea că el 
prezintă riscuri relativ acceptabile de apariție 
a adicțiilor în ce priveste societațile. 

Totuși merită reliefat faptul că adicția este 
un fenomen socio-uman total, care afectează 
holistic ființa umană. Cu alte cuvinte, are 
reverberații atât la nivel fizic cât și la nivel 
psihic, și astfel orice dependență dobândește 
prin developare temporală valențe duble. 

Oricum, specialiştii preferă termenul 
de adicţie, pentru că termenul de 
dependenţă sugerează un  bagaj prea larg 
de conotaţii, prea metaforic şi imprecis (de 
ex. eşti dependent de bicicletă), însă adicţia 
creionează un contur noțional ceva mai 
restrâns. 

Este poate utilă o trecere succintă în 
revistă a conceptului de dependență de 

droguri  corespunzătoare perioadelor istorice 
ale umanității. 

Astfel, primul model de înțelegere a fost 
cel moral-religios (mijloc de apropiere de 
divinitate). 

Modelul “monovariabil” – enunțat pentru 
prima oară de medicul american Benjamin 
Bush (1875) – răul se află în conținutul 
substanței care declanșează procesul 
morbid. Apare ideea eradicării acestei 
substanțe nocive. 

A urmat modelul “bivariabil”, care 
a fost susținut în secolul al XIX-lea de 
curentul igienist, care afirma că alianța 
dintre știință și morală oferă medicului 
rolul de “antreprenor moral”. Psihiatria 
sec. al XIX-lea și a începutului de secol XX 
a fost marcată puternic de teoria generală 
a degenerării, propusă de B.A. Morel 
(1875). Conform acestei teorii, unii 
subiecți sunt mai fragili decât alții, atât în 
plan fizic, mental, cât și moral. Maladiile 
“sociale” ca sifilisul, alcoolismul și 
toxicomania sunt apanajul “degeneraților”, 
iar descendenții lor sunt a priori suspecți 
să prezinte tulburări. De aceea, un 
număr important de autori ai epocii îi 
consideră pe aceștia ca un pericol pentru 
națiune sau chiar pentru rasa umană. 

Modelul “trivariabil” – compus din 
produs, personalitate, moment socio-
cultural – a apărut la începutul anilor 1970 
și s-a bazat pe studiile efectuate pe soldații 
americani întorși din Vietnam. Constatarea 
că pentru majoritatea dintre aceștia 
schimbarea mediului, cu întoarcerea în țară, 
a reprezentat cel mai bun “tratament” pentru 
heroinomanie a dovedit că proprietățile 
drogului nu sunt covârșitoare, important 
fiind și contextul în care este consumat, 
“momentul socio-cultural”. 

Acestea fiind spuse, 
multidimensionalitatea problemelor legate 
de droguri reprezintă o provocare pentru 
întreaga lume civilizată, atât consumul cât și 
traficul acestora având o influență negativă 
asupra întregii societăți. Este și motivul 
pentru care legăturile care există între 
traficul de droguri, criminalitatea organizată 
și finanțarea terorismului sunt permanent 
în prim-planul agendei internaționale. 
Încă din 2003, Organizația Națiunilor 
Unite a subliniat necesitatea adoptării unei 
strategii globale de control al drogurilor și a 
fost creat Centrul European de Monitorizare 
a Drogurilor și Dependenței de Droguri, 
precum și filiale naționale. 



Dar dacă privim retrospectiv, consumul 
și dependența de droguri, alcool, dar și alte 
dependențe, problemele comportamentale 
asociate, precum și preocuparea față de 
aceste fenomene au fost mereu o constantă 
în istoria omenirii. Există dovezi irefutabile 
atât istorice, arheologice, cât și antropologice, 
care arată că omul consuma alcool încă de la 
apariția sa. De altfel se știe și din observațiile 
naturii faptul că unele specii de animale, mai 
vechi decât omul pe linia evoluțiilor speciilor, 
consumă alimente care conțin alcool, produs 
ca urmare a unui fenomen natural universal, 
anume fermentarea naturală a fructelor și 
derivatelor care conțin zaharuri. 

Mai mult, atât alcoolul cât și alte droguri 
erau și sunt încă asociate cu practici 
religioase majore. Pe același model, în ceea 
ce privește dependența de jocuri de noroc, 
nu numai că întreaga literatură antică 
prezintă o asemenea tipologie umană, dar 
cercetările de antropologie și etnologie 
atestă existența acestui fenomen încă din 
societățile arhaice. Multe dintre celelalte 
droguri și dependențe au avut un traiect 
peren de-a lungul epocilor și civilizațiilor. 
În mod evident, nu toate adicțiile care 
există astăzi au existat de foarte mult 
timp. Asistăm în perioada contemporană 
la apariția de dependențe noi, detreminate 
de specificul high-tech al civilizației 
contemporane. Cel mai ilustrativ exemplu 
în acest sens privește dependența de jocuri 
pe calculator, de internet, de rețelele 
sociale, de pornografie și sex pe internet, 
sau dependența de etnobotanice ori de 
medicamente de sinteză moderne. 

Există o anumită emoție socială în prezent, 
amplificată de percepția publică viciată că 
adicțiile și consumul de droguri au căpătat 
proporții și magnitudine mult mai mare față 
de ceea ce reprezenta în trecut. De fapt, au 
existat multe alte perioade în istorie când 
amploarea și intensitatea consumului și 
dependenței au fost cel puțin similare, dacă 
nu chiar mai mari. Putem să amintim de 
exemplu perioada “războaielor opiumului” 
din secolul al XIX-lea dintre China și Imperiul 
Britanic, în condițiile în care folosirea 
opiumului ca “mijloc de recreere și plăcere” 
devenise un obicei endemic, iar britanicii 
dețineau monopolul comerțului cu opium. 
Poate însă că ceea ce particularizează 
problema consumului și dependenței 
de droguri în lumea contemporană este 
magnitudinea percepției publice și a 
senzitivității politice, ambele favorizate de 

căutarea senzaționalului de către o parte din 
mass-media contemporană. 

Recunoașterea realității că problema 
consumului și dependenței de alcool și 
de alte droguri este universală și la fel de 
veche precum omenirea spune ceva despre 
legăturile profunde, antropologice, dintre om 
și droguri sau dependențe. 

Aparent paradoxal, deși aproape 
dintotdeauna oamenii au cunoscut pericolele 
majore asociate drogurilor, ei au consumat 
și continuă să le consume. Atât cercetările 
sociologice cât și cele sistematice arată că 
oamenii folosesc alcoolul, drogurile sau alte 
substraturi adictogene pentru că ei caută 
plăcerea. Iar prin proprietățile lor intrinseci, 
legate de moleculă, drogurile produc într-o 
anumită măsură plăcere și stare de bine. Pe 
de altă parte sunt folosite pentru că drogurile 
și alcoolul pot să reducă stresul, tensiunea și 
să producă o evadare temporară din cenușiul 
cotidian, dintr-o realitate percepută ca fiind 
prea apăsătoare sau prea plictisitoare. 

Faptul că drogurile sunt asociate cu 
aventura, cu experimentarea riscului, 
pericolului, în acest sens ele, în multe 
cazuri, sunt prezente în “riturile de trecere” 
spre vârsta de adult. Dar azi, poate mai 
mult ca oricând, problema consumului 
și dependenței de droguri și a tuturor 
celorlalte dependențe (care sunt azi mai 
multe, ca tipologie, decât oricând) este 
o  problemă universală și atât de amplă 
încât semnalizează aspecte esențiale care 
țin de modelul de cultură și de civilizație 
propriu vremii noastre. De altfel, o funcție 
a drogurilor care a rămas mai puțin 
cunoscută este cea de dezvoltare personală 
și explorare a diferitelor stări modificate de 
conștiință. Această funcție a devenit doar 
mai vizibilă odată cu era psihedelicelor, a 
descoperirii LSD-ului în secolul al XX-lea, 
ea aflându-se, în fapt, la baza ritualurilor 
de vindecare și comuniune cu divinitățile 
a numeroase culturi vechi. Actualmente, 
asistăm la o veritabilă recuperare medicală 
a proprietăților unora dintre aceste 
substanțe care sunt evaluate (în unele cazuri 
cu rezultate promițătoare) ca potențiale 
tratamente pentru tulburările de anxietate, 
depresive sau pentru alte dependențe. 
Având în vedere și schimbările politice 
privind încadrarea juridică a unor droguri 
și îndreptarea la nivel global spre politici 
ghidate de principiile sănătății publice, 
mai degrabă decât de o viziune îngustă, 
punitivă, putem afirma că domeniul 
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științelor care studiază drogurile pare să 
devină unul extrem de dinamic. 

În ansamblu asistăm la o mutare a 
centrului de greutate al interesului public, 
dar și a mentalității, cu predominanța 
hedonismului, a obsesiei performanței 
cu orice preț care pot fi medii de cultură 
pentru apariția diverselor curente sau 
grupuri excentrice social, dintre care 
multe dezvoltă și promovează stiluri de 
viață și modele comportamentale asociate 
puternic cu drogurile, cu  dependențele. 
Ancadramentul general social ne arată 
faptul că există în societatea contemporană 
un conglomerat amplu și divers de grupuri 
umane și de persoane care nu reușesc 
să-și găsească satisfacția și împlinirea în 
interiorul societății, privită holistic, pe 
cale de consecință caută aceste nevoi la 
marginea ei (subculturile) sau în afara ei 
(contraculturile). 

În fapt, toate drogurile și adicțiile 
nu sunt decât false rezolvări, aparente 
comportamente de evadare, de coping. 
De altfel, întreg eșafodajul de explicații și 
substraturi cu care societățile au operat în 
abordarea problemei adicțiilor au fost și 
sunt specifice fiecărei epoci și civilizații în 
parte. Evident că în perioadele arhaice aceste 
explicații și abordări aveau un conținut 
derivat din experiență, a posteriori, și erau, 
de asemenea, încărcate de semnificații și 
credințe religioase, magice și mistice. Destul 
de târziu, în perioada contemporană, a 
început să se edifice, treptat, o abordare 
sistematică și o înțelegere bazată pe dovezi a 
drogurilor și adicțiilor. De exemplu, primul 
concept de alcoolism ca boală a fost introdus 
de către Magnus Huss într-o publicație abia în 
anul 1849, creând astfel premisele și punând 
fundația unei tradiții știintifice puternice, de 
medicalizare a înțelegerii alcoolismului și a 
celorlalte adicții. 

În prezent, trendul în perspectiva 
științifică constă în trecerea de la “alcoolism” 
“și drogodependență” la “adictologie”, ceea 
ce reprezintă o deschidere a câmpului de 
înțelegere a fenomenului dependenței/ 
adicției dar și o evoluție, în sensul depășirii 
reducționismului bio-medical în pătrunderea 
acestui fenomen complex. Comprehensiunea 
și abordarea contemporană științifică cea 
mai adecvată și performantă a adicțiilor se 
realizează prin depășirea perspectivelor 
clasice, care le considerau ori ca boală, 
ori ca devianță, în baza mai degrabă a 
inventarierii unor consecințe și manifestări 

decât a explicării lor în sine. Acum, adicțiile 
sunt înțelese ca “boli de adicție”, o nouă 
categorie în clasificarea patologiilor, nici 
boli somatice, nici boli psihice, dar mai 
mult și diferit de aceste categorii clasice, de 
asemenea ca “patternuri comportamental-
adaptative disfuncționale învățate social”. 
În fapt, ambele concepte se referă, dar din 
perspective disciplinare diferite, la aceeași 
înțelegere și abordare a adicției, în viziunea 
depășirii modelelor reducționiste clasice prin 
actualul model holistic, complex, bio-psiho-
socio-spiritual al adicțiilor. În acest context, 
medicina adicției reprezintă un domeniu 
interdisciplinar care integrează modelul bio-
psiho-socio-spiritual, actualmente validat. 

La nivelul țării noastre, aproape 60 de ani 
de comunism, sistem centralizat și granițe 
controlate au reprezentat bariere virtual 
impenetrabile pentru trafic sau consumul pe 
scară largă al drogurilor, în percepția publică 
doar unele beizadele din protipendada 
comunistă, sub oblăduirea fostei Securități, 
având acces la droguri de mare risc. 

În acest cadru general, măsurile luate 
de fiecare ţară, dar şi de organismele 
internaţionale de profil, nu au contenționat 
fenomenul drogurilor sau nu au reușit 
izolarea sa la nivelul unei regiuni geografice 
sau al unui stat. Fenomen complex, 
caracterizat de mutaţii permanente, 
consumul şi traficul de droguri a cunoscut 
şi în România noi forme de manifestare, 
necesitând abordări tot mai variate. 
Orientarea politicii de răspuns la fenomenul 
drogurilor a fost influenţată în timp de 
tendinţele acestuia, de concluziile studiilor, 
de rezultatele din practica specialiştilor, 
precum şi de societatea civilă, fapt care a 
impus necesitatea unei reacţii instituţionale 
rapide şi eficiente. 

După Revoluția din 1989 și deschiderea 
granițelor s-a simțit nevoia elaborării 
primelor două strategii naţionale în domeniu, 
care au acoperit perioadele 2003-2004 şi 
2005-2012, cât şi a planurilor de acţiune 
aferente. Consumul de droguri a crescut 
semnificativ în România, în special în rândul 
tinerilor, deşi continuăm să ne aflăm sub 
mediile europene; datele ultimelor studii 
efectuate de Agenţia Naţională Antidrog 
indică o prevalenţă de-a lungul vieţii de 
4,3% pentru orice tip de drog în populaţia 
generală, în timp ce în rândul populaţiei 
de elevi de 16 ani acest tip de prevalenţă se 
situează la 10%. Este îngrijorător faptul că 
ultimul studiu care evaluează consumul de 



33www.MedicaAcademica.ro Februarie 2021

EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

droguri la tinerii de 16 ani în rândul țărilor 
europene a relevat că tinerii români au 
consumat droguri tari (altele decât cannabis) 
peste media europeană. Acest aspect ne face 
să anticipăm că populația tânără a României 
va recupera rapid distanța care o desparte 
de colegii de generație din țările Europei de 
Vest, ceea ce va impune dezvoltarea rapidă 
de intervenții cu scop preventiv și terapeutic. 

În ultimii ani, printre schimbările 
semnificative care au avut loc şi care ar 
putea influenţa evoluţia fenomenului 
drogurilor, sunt de remarcat modificări ale 
profilurilor consumatorilor de substanţe 
psihoactive, apariţia şi răspândirea 
modelului policonsumului, precocitatea în 
debutul în consum al drogurilor, reducerea 
diferenţelor de consum dintre sexe, în special 
pentru consumul de cannabis, scăderea 
raportului dintre prevalenţa consumului în 
rândul bărbaţilor şi cea în rândul femeilor. 
De asemenea, specialiștii remarcă și 
existenţa unei relaţii foarte strânse între 
debutul precoce în consumul de droguri şi 
modelul consumului recreațional, apariţia 
de noi substanţe psihoactive (NSP) pe piaţa 
drogurilor (etnobotanice), cu o accesibilitate 
şi o disponibilitate foarte crescută, schimbări 
în patologia asociată consumului de 
substanţe psihoactive, cauzate pe de o parte 
de practicarea policonsumului, iar pe de 
altă parte de efectele încă necunoscute ale 
consumului de substanţe noi cu proprietăţi 
psihoactive, creşterea riscurilor asociate 
consumului de droguri, prin sporirea 
numărului de cazuri de consumatori de 
droguri infectaţi cu HIV, HVC şi/ sau HVB, 
corelată cu reducerea serviciilor de asistenţă 
specifică consumatorilor problematici 
sau generalizarea traficului de droguri la 
nivel naţional, deşi există judeţe în care se 
înregistrează un număr sensibil mai mare 
de cazuri (persoane arestate/ condamnate, 
confiscări etc). Este de remarcat faptul că 
o mare parte a eforturilor de reformare a 
serviciilor de sănătate mintală în general și 
de tratament al adicțiilor în special a plecat 
din rândul psihiatrilor români, cei mai în 
măsură să evalueze nevoia de adaptare și de 
schimbare a vechilor cutume terapeutice la 
condițiile actuale sociale și medicale. Astfel, 
un exemplu de bună practică în domeniul 
prevenirii și tratamentului adicțiilor îl 
reprezintă organizația non-guvernamentală 
ALIAT (Alianța pentru Lupta Împotriva 
Alcoolismului și Toxicomaniilor) fondată la 
București, în anul 1993, de un grup de medici 

psihiatri din Spitalul Clinic de Psihiatrie 
“Prof. Dr. Al. Obregia”, în frunte cu Prof. Dr. 
Dan Prelipceanu și Dr. Radu Mihăilescu. În 
cei aproape douăzeci de ani de activitate 
neîntreruptă, specialiștii ALIAT au construit 
împreună cu profesioniștii români în adicții 
o bază solidă pentru dezvoltarea unui sistem 
național de prevenire și tratament specializat 
prin:

- Editarea în două ediții a primului Ghid 
în domeniul abuzului și dependenței de 
substanțe psihaoctive (editori Prof. Dr. Dan 
Prelipceanu și Academician Victor Voicu);

- Desfășurarea primei formări 
comprehensive în domeniul adicțiilor pentru 
specialiștii români în sănătate mintală, 
cu sprijinul reputatului Institut Jellinek, 
Amsterdam;

- Deschiderea primului centru de schimb 
de seringi pentru consumatorii injectabili de 
droguri, în parteneriat cu Spitalul “Prof. Dr. 
Al. Obregia”;

- Dezvoltarea primului program de 
harm reduction în spații recreative vizând 
consumatorii problematici de alcool tineri;  

- Crearea primei intervenții de tip 
e-health oferind tratament și sprijin online 
persoanelor dependente de alcool; 

- Lansarea primei campanii naționale de 
screening a consumului nociv de alcool prin 
implementarea metodologiei Organizației 
Mondiale a Sănătății privind detecția 
precoce și intervenția scurtă, în parteneriat 
cu Institutul Național de Sănătate Publică și 
Ministerul Sănătății.

Acest model de cooperare între instituțiile 
statului, finanțatori naționali și internaționali 
și organizații non-guvernamentale ancorate 
în mediul profesional medical ar putea să 
ofere o soluție de modernizare mai rapidă a 
serviciilor de sănătate mintală din România. 

Rapoartele naţionale oficiale privind 
evoluţia fenomenului drogurilor în ţara 
noastră evidenţiază statutul României, după 
deschiderea frontierelor, de segment activ al 
“rutei balcanice” de traficare a stupefiantelor 
şi precursorilor de droguri şi prefigurează, 
în acelaşi timp, noi tendinţe de schimbare a 
rutelor de trafic, prin Regiunea Mării Negre, 
precum şi de dezvoltare a pieţei naţionale de 
desfacere a drogurilor, fiind astfel identificate 
pe teritoriul naţional toate tipurile de drog, 
inclusiv cele sintetice. În prezent, metodele 
de traficare se schimbă şi se adaptează 
rapid, testând astfel capacitatea de reacţie a 
sistemelor judiciare de control al drogurilor. 
Se remarcă o flexibilitate şi adaptare rapidă a 
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pieţei de droguri la mecanismele şi procesele 
socio-economice şi culturale, care modifică 
permanent societatea, creând presiuni şi, 
implicit, noi nevoi de securitate şi ordine 
publică. În acest sens, apariţia şi consumul 
de noi substanţe cu proprietăţi psihoactive 
(numite la noi etnobotanice) reprezintă o 
nouă provocare şi în acelaşi timp o adevărată 
ameninţare la adresa mecanismelor de 
control antidrog naţionale, dar şi europene şi 
internaţionale. 

Aderarea României la Uniunea Europeană 
a implicat armonizarea legislaţiei naţionale 
cu cea a Uniunii  Europene,  adaptarea  
structurilor  şi  mecanismelor  administraţiei  
publice  naţionale  în  mod corespunzător  
celor  ale  Uniunii  Europene,  dar  şi  
dezvoltarea  capacităţii  administrative  şi 
juridice de implementare a acquis-ului 
european. 

Țara noastră a adoptat gradual, alături 
de alte state şi în special de Statele Membre 
ale Uniunii Europene, un ansamblu de 
măsuri legislative cu scopul declarat de 
construcţie şi consolidare a  dispozitivului 
naţional, în contextul eficientizării cooperării 
internaţionale, în scopul prevenirii şi 
combaterii traficului şi consumului de 
droguri. De asemenea, cel puțin în planul 
legislativ, ţara noastră a înregistrat progrese 
importante în lupta împotriva fenomenului 
drogurilor, având în prezent reglementări 
naţionale conforme cu standardele europene 
şi internaţionale. 

De asemenea, au fost implementate și 
funcționează o serie de centre, deși mult sub 
nevoile de asistență reală la nivel național: 

- centru de prevenire, evaluare şi 
consiliere antidrog;  

- centru de zi: acordă servicii de asistenţă 
în regim ambulator, pe o perioadă de 12 ore; 

- centru tip comunitate terapeutică, 
locuinţă protejată, locuinţă socială etc.; 
acordă servicii de asistenţă în regim hotelier; 

- centru de tratament al adicţiilor (centru 
de asistenţă integrată în adicţii); acordă unul 
sau mai multe servicii de tratament în regim 
ambulator; 

- centre, secţii şi compartimente de 
dezintoxicare de tip spitalicesc; acordă 
servicii medicale de dezintoxicare într-o 
structură aprobată de Ministerul Sănătăţii; 

- centru de reducere a riscurilor asociate 
consumului de droguri; acordă servicii de 
reducere a riscurilor asociate consumului 
de droguri în regim ambulator sau unităţi 
mobile; 

- laborator de sănătate mintală cu 
staţionar de zi; 

- alte categorii de instituţii publice sau 
private, prevăzute de lege. 

Din nefericire trebuie să recunoaștem 
că la nivel naţional problema drogurilor, 
inclusiv alcoolul şi tutunul, continuă să 
reprezinte o provocare, cu implicaţii grave 
atât pentru domeniul social, al sănătăţii, dar 
şi în domeniul aplicării legii, iar evoluţiile 
recente, cum ar fi consumul de substanţe 
noi cu proprietăţi psihoactive continuă să 
genereze preocupări îndeosebi specialiștilor, 
dar și populației. 

Dar nu doar substanțele creează 
probleme legate de adicție. De exemplu, o 
nouă entitate diagnostică, gaming addiction 
(adicție legată de jocuri) constituie 
singura dependență de comportament 
(spre deosebire de utilizarea substanței) 
identificată în ultima clasificare psihiatrică 
americană, DSM-5, încă din 2013. În cei 5 
ani de atunci, au fost publicate peste 1.200 
de studii peer review. Pe cale de consecință, 
Organizația Mondială a Sănătății a 
utilizat totalitatea dovezilor științifice și a 
concluzionat că acum dovezile sunt destul 
de puternice pentru a include entitatea în 
noua sa clasificare ICD 11. 

Printre noutățile pe care noua clasificare 
internațională a bolilor ICD 11 le aduce se 
numără, surprinzător sau nu, și Gaming 
disorder (tulburare legată de jocuri) care 
a fost adăugată la secțiunea de tulburări 
adictive. Astfel, capitolul din ICD 11 dedicat 
vastului domeniu al adicțiilor poate facilita 
recunoașterea timpurie a impactului negativ 
al utilizării substanței/ comportamentului 
asupra sănătății și furnizarea de intervenții 
de prevenire și tratare specifice la diferite 
niveluri de îngrijire. 

Cu toate acestea trebuie să fim foarte 
atenți și să nu cădem în cealaltă extremă. 
Dacă începem să creăm “dependențe” 
din comportamente care sunt în general 
normale, ne putem deturna atenția dar și 
distrage resursele de la cele pe care știm că 
le provoacă suferința psihică, familială și 
dezechilibrează dramatic ecosistemul socio-
familial. 

Cert este că includerea gaming disorders în 
clasificarea internațională ICD11 va deschide 
larg fereastra cercetărilor de calitate în 
domeniu și nu ar fi de mirare ca în următorii 
ani și alte noi adicții – cum ar fi poate cea 
legată de rețelele sociale – să fie puse mai 
atent sub lupa experților. 



Și atunci, în virtutea înțelegerii domeniului 
vast și a cadrului pleiomorf al tulburărilor 
psihice legate de consumul de substanțe 
sau de comportamente, de ce medicina 
adicției în România?! În contextul în care 
avem un sistem sanitar rigid, subfinanțat 
cronic, volatil decizional și care nu oferă o 
perspectivă clară și predictibilitate asistenței 
pacientului psihiatric. Și mai ales dat fiind 
că asistăm la subfinanțarea cronică pentru 
psihiatrie, a așternerii prafului uitării 
peste strategia de dezvoltare a unei rețele 
ambulatorii și comunitare solide și coerente 
sau a restricționării accesului pacienților la 
servicii specializate prin piedici administrative 
legate de adresabilitate, via medicină 
primară. Cadrul larg, general, insuficient 
articulat și caducitatea sistemului românesc 
de asistență a persoanelor cu probleme legate 
de substanțe propulsează practic volens 
nolens medicina adicției ca o opțiune din ce 
în ce mai atractivă și cu eficiență în relația 
cost-calitate. Psihiatrul cu competențe în 
medicina adicției poate reprezenta o soluție 
viabilă de rezolvare – tampon pentru cazurile 
care sunt nediagnosticate sau scapă filtrului 
medicinei primare, perpetuându-se aparent 
inexplicabil o aură de stigmatizare a cazurilor 
cu adicții chiar în condițiile mediului actual, 
de deschidere și accesibilitate la informație. 

Întrebarea legitimă nu ar fi legată de 
oportunitatea unui asemenea demers de 
susținere a medicinei adicției, ci mai degrabă 
de prioritizarea domeniului și viteza de 
implementare în toate structurile sanitare cu 
paturi, cu impact semnificativ asupra calității 
îngrijirii acestei categorii de pacienți, deloc 
neglijabilă. 

Din întreaga construcție teoretică bazată 
pe modelul bio-psiho-socio-spiritual și din 
experiența românească acumulată deja pe 
parcursul ultimilor ani se desprind și ideile 
de aplicabilitate pentru viitor. Și aici mă refer 
la posibilitatea de implementare la nivel 
național a noțiunilor de medicina adicției, 
cu deschiderea către cât mai mulți colegi 
a înțelegerii noțiunilor, dar și dobândirii 
de abilități de management terapeutic în 
domeniul sensibil al adicțiilor. 

Nu mai insist asupra nevoii de asistență. 
Nici asupra carenței unor programe în 
teritoriu de urmărire și sprijin a la longue. 
Cred că demersul corpului nostru profesional 
poate sensibiliza opinia publică și poate 
schimba în timp percepția comunității 
respective asupra persoanelor cu probleme 
legate de substanțe/ comportamente 

adictive, precum și calitatea vieții pentru ei 
și familiile lor. Iar acest lucru se va reflecta 
pozitiv și asupra întregii comunități. 

Lipsa finanțării unor programe adecvate 
de politică sanitară în acest sens, carența 
specialiștilor, stigmatizarea persoanelor cu 
probleme legate de substanțe, neînțelegerea 
faptului că fenomenul ia amploare, cu costuri 
ce pot crește exponențial pentru societatea 
românească, sunt doar câteva dintre 
cauzele care au contribuit la augmentarea 
dificultăților atât pentru pacienți, cât și 
pentru familii, cu consecințe dintre cele 
mai nefaste. Nevoia acută de un program 
articulat coerent, de o viziune integrată care 
să acopere și segmentul extra-spitalicesc 
imprimă nevoia acută de repere clare pentru 
schimbarea paradigmei că de droguri/ alcool 
nu scapi niciodată. 

Nu cred în minuni și nu sunt adeptul 
unor soluții providențiale, de sus în jos. Cred 
însă că o schimbare în cultura societății 
poate veni de jos în sus, de la fiecare dintre 
noi, arătând și propagând schimbarea în 
cadrul familiei, a cercului mic social și mai 
departe în comunitatea din care facem parte. 
Și evident că pentru toate astea, pentru 
schimbarea concepțiilor, a presupozițiilor, 
pentru combaterea miturilor false e nevoie de 
timp și educație continuă, fiecare fiind rotițe 
în uriașul agregat care este busola societății, 
reperele morale și de viață ale majorității. 

Este ubicuitară teoria căutării continue a 
răspunsurilor finale privind omul și pasiunile 
sale, chiar și patologice. Credem în schimb 
că omul, acest animal social (Aristotel), 
dornic de dialog, ne privește ușor distrat, 
în așteptare, cu răspunsurile la doar o 
răsuflare distanță de noi, în spatele buzelor 
întredeschise. Trebuie doar să ne rafinăm 
întrebările.  
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emcin memoriam

CM Arad
Dr. Mihai STĂNILOIU

Un om excepțional! Silitor, serios, 
conștiincios. I-am condus teza de 

doctorat. Regret din suflet plecarea 
lui în lumea celor drepti! Drum lin, 

Dragoș!  
Autor: Prof.  Maria Pușchiță,  

Președinte CM din județul Arad
Dr. Leonora Cornelia TRIPA 

(27.12.1995 - 18.11.2020) 
Absolventă a Facultății de Medicină 
din Timișoara, Pediatrie, promoția 
1981, medic specialist pediatru din 

1992. Mai bine de trei decenii a îngrijit 
de sănătatea oamenilor din Ineu. A 

fost iubită și s-a bucurat de aprecierea 
oamenilor pentru grija ce le-a purtat-o. 

Din nefericire, după o săptămână de 
luptă cu Covid19, boala a învins și ne-a 
părăsit în 18 noiembrie. Ne-o amintim 

așa cum era, veselă și optimistă, în 
ciuda greutăților care au încercat-o.  

Autor: Prof. Dr. Maria Pușchiță – 
Președinte Colegiul Medicilor din județul 

Arad
Dr. Viorel DAN

(08.09.1959 - 03.12.2020) 
A absolvit Institutul de Medicină 

“Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, promoția 
1985, și a devenit medic primar 

Medicină de Familie 1998. A îngrijit 
cu dăruire pacienți toată cariera sa, 

iar ultimul loc de muncă a fost la “Red 
Medica”, îngrijiri paleative, Arad.  

Regretăm pierderea colegului nostru, 
îmbolnăvindu-se cu Covid 19, fără să fi 
avut alte comorbidități. Ne-a părăsit în 

3 decembrie 2020. 
Autor: Prof. Dr. Maria Pușchiță, 
Președinte CM din județul Arad

Dr. Horia OANĂ
(12.02.1950 - 09.04.2020) 

Ultimul loc de muncă: “CMI Dr. Oană 
Horia”. Este absolvent al Facultății 
de Medicină din Timișoara, secția 
de Pediatrie, promoția 1981. Dr. 

Horia Oană s-a îngrijit de sănătatea 
oamenilor din Ineu, jud. Arad, până în 
9 aprilie 2020, când ne părăsește după 

o cumplită luptă cu Covid 19.

CM Bacău 
Dr. Dan CHELARIU

(08.08.1950 - 08.12.2020)  
Clinica Dr. Chelariu din Bacău, ultimul 

loc de muncă  
Absolvent al IMF lași, promoția 1976, 

medic primar Chirurgie plastică și 
recuperatorie din anul 1991, medic 

specialist Ortopedie și traumatologie 
din anul 1991, decedat la 08.12.2020, 
după complicații datorate infectării cu 

SARS-COV2.  
A fost un profesionist desăvârșit, care 
și-a iubit profesia cu toată dăruirea, 

îmbinând Chirurgia plastică și 
reconstructivă cu Chirurgia ortopedică 

și traumatologia. A fost un excelent 
jucător de echipă, un om al dialogului, 

al medierii, care a ținut enorm la 
breasla medicală. A fost unul dintre 

stâlpii de bază ai Spitalului Județean de 
Urgență Bacău, întemeietor al Secției 
de Chirurgie plastică și reconstructivă 
pe care a condus-o mulți ani. În anul 
2005 a deschis în Bacău “CLINICA 

DR. CHELARIU”, în care a lucrat până 
la internarea în spital, unde după o 
perioadă dificilă s-a stins din viață. 
Vorba și zâmbetul lui făceau bine 

pacienților, pentru fiecare având un 
cuvânt frumos de spus. Va rămâne în 
amintirea băcauanilor și a celor care 

l-au cunoscut ca un medic de excepție, 
care a făcut numai bine în jurul său. 

Dr. Silvia URICARU
(06.03.1955 - 14.11.2020) 

CMI Dr. Uricaru Silvia, Com. Măgura, 
jud. Bacău, ultimul loc de muncă.  

Absolventă al IMF lași, promoția 1981, 
medic primar Medicină generală din 
31.08.1998, a decedat la 14.11.2020 

după complicații generate de 
infectarea cu SARS-COV2. Medic în 

com. Măgura, jud. Bacău, de peste 35 
ani, unde a fost un adevărat simbol al 

devotamentului față de semeni, despre 
care s-a vorbit și se va vorbi numai 

de bine. Un profesionist competent, 
dedicat meseriei, atașat de pacienți, în 
slujba cărora a profesat până în ultima 

clipă.

CM Bistrița
Dr. Ana IACHIMOV

72 ani, Medic Specialist Neurolog, 
Clinica Poliviz Med Bistrița, jud. 

Bistrița Năsăud

CM Botoșani
Dr. Mariana ANDRIOAIE

(22.08.2020 - 27.04.2020)  
COVID 19 

Spitalul Județean Mavromati 
Botoșani, medic medicină internă 

Născută la 22 august 1952, jud. 
Botoșani, absolventă a Facultății de 
Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” 

Iași. Cu un profesionalism desăvârșit, 
întreaga activitate medicală (de 
peste 40 de ani) a desfășurat-o 

în cadrul Spitalului Județean de 
Urgență “Mavromati”, Botoșani. 
A fost director medical, timp în 

care a contribuit la transformarea 
spitalului în spital de urgență și 
la introducerea spitalizării de zi 
în cadrul Policlinicii spitalului. 

Doctorul Mariana Andrioaie a fost 
un medic cu o pregătire temeinică și 
îndelung dobândită, care și-a dedicat 

viața pacienților în decursul celor 
de peste 40 de ani de activitate. Deși 
pensionară din 2017, devotamentul, 
pasiunea pentru medicină și simțul 

datoriei, care i-au fost normă de 
viață, au contribuit la continuarea 

activității medicale în cadrul 
spitalului, fiind alături de colegi și 
în lupta cu nevăzutul și cumplitul 

inamic, virusul SARS-CoV-2, chiar 
de la începutul pandemiei. Medicul 
Mariana Andrioaie  a fost și este un 

simbol al datoriei, conștiinciozității și 
al curajului.  

Autor: Dr. Magdalena Bendas

Medici Decedați ca urmare 
a infecției cu COVID-19
Materialul In Memoriam a fost realizat de Președintele Colegiului Medicilor Iași, Prof. Liviu Oprea
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CM Brăila
Dr. Aurelia GALIȚIA

Cu profund regret și nemărginită 
întristare vă anunțăm că la Colegiul 

Medicilor Brăila a pierdut lupta 
cu infecția Covid 19 distinsa 

doamnă doctor Aurelia Galiția, 
născută la data de 25.08.1957. A 
absolvit Institutul de Medicină 

și Farmacie în anul 1985 și a 
profesat ca medic de familie, 

având competențe în ecografie și 
medicină de întreprindere. A fost 

alături de Colegiul Medicilor Brăila 
pe perioada a două mandate, ca 

vicepreședinte în Biroul Executiv. A 
fost un medic preocupat de calitatea 
actului medical și de perfecționarea 

continuă. Este o mare pierdere, 
atât pentru familie, colegi, prieteni, 

dar și pentru pacienții pe care i-a 
tratat cu dăruire, compasiune, 

profesionalism și empatie.
CM București
Dr. Ovidiu Alexandru BĂJENARU

(12.02.1957 - 3.09.2020) 
Profesor Dr. Ovidiu Alexandru 
Băjenaru a absolvit UMF “Carol 

Davila” din București în 1983, unde a 
parcurs cu dăruire profesională toate 
treptele didactice, devenind profesor 
universitar în 1999. De asemenea, a 

fost Șeful Disciplinei de Neurologie la 
UMF “Carol Davila” din București, și 

și-a desfășurat activitatea profesională 
în Spitalul Universitar de Urgență 

București. De asemenea, a fost 
președintele de onoare al Societății 

de Neurologie din România, Director 
al Departamentului de Neuroștiințe 

Clinice al Universității “Carol Davila”, 
Șeful Disciplinei de Neurologie din 
Spitalul Universitar din București. 
Autor: Profesor Dr. Cătălina Poiană

Dr. Artemiu Cătălin BĂRBULESCU

(1954 - 18.05.2020) 
Dr. Artemiu Cătălin Bărbulescu a 

absolvit Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Carol Davila” din București 
în anul 1986, parcurgând toate etapele 

profesionale în cadrul Spitalului 
Universitar de Urgență București, 
unde a practicat medicina până la 

finalul vieții sale, ca medic primar de 
Chirurgie toracică. Dr. Bărbulescu 

a practicat chirurgia toracică cu 
profesionalism și curaj, a fost un coleg 

elegant și un om de o rară gentilețe 
și bunătate. Colegiul Medicilor din 

Municipiul București regretă trecerea 
în neființă a doctorului Cătălin 

Bărbulescu, chirurg toracic la Spitalul 
Universitar de Urgență.

Dr. Mihai PARASCHIV
(1958 – 10.10.2020) 

Dr. Mihai Paraschiv a absolvit 
Universitatea de Medicină 
din Craiova în anul 1988, 

desfășurându-și ulterior activitatea 
medicală cu devotament profesional 

ca medic primar de ortopedie-
traumatologie la Spitalul Clinic de 

Urgență Bagdasar - Arseni. Colegiul 
Medicilor din Municipiul București 

regretă trecerea în neființă a 
doctorului Mihai Paraschiv. 

Dr. Mariana Ileana GREERE
Distinsa și draga noastră Colegă 

Dr. Mariana Ileana Greere, 
medic primar ATI și șefă a 

Compartimentului ATI a Institutul 
Național de Endocrinologie “C.I. 

Parhon” București, a căzut la 
datorie și s-a mutat la Domnul! Prin 

dispariția remarcabilei noastre 
colege Mariana Ileana Greere, 

medicii ATI din România plătesc 
un nou și nedrept tribut acestei 
cumplite pandemii, iar întreaga 

noastră comunitate medicală este 
de astăzi înainte mult mai săracă. 

Va rămâne pentru totdeauna în 
memoria colegilor și a pacienților 

Domniei Sale prin exemplul Său de 

devoțiune și empatie. Condoleanțe 
familiei îndoliate! Dumnezeu să o 

odihnească!  
Cu adâncă tristețe, Prof. dr. Șerban 

Bubenek, președinte Societății 
Anestezie Terapie Intensivă (SRATI)

CM Buzău
Dr. Octavian IONESCU

(25.09.1955 – 27.11.2020)   
Dr. Octavian Ionescu a practicat cu 

dăruire și profesionalism în Râmnicu 
Sărat ca medic primar de medicină 
de familie. A fost un profesionist și 

un om de mare calitate, săritor, blând 
și iubit de toți pacienții săi. 

Autor: Dr. Dragoș Porumb, președinte 
Colegiul Medicilor Buzău

CM Cluj
Dr. Carmen MOCAN-CEACĂ

Dr. Carmen Mocan-Ceacă, Șefa 
Secţiei de neurologie din cadrul 

Spitalului Municipal Dej, în vârstă de 
50 de ani, a murit în urma infecţiei 

COVID-19 pe 6.12.2020, după o 
internare de mai multe săptămâni 
după ce dezvoltase o formă gravă 
a bolii. “Suntem adânc întristaţi 
că am pierdut dintre noi încă un 

medic profund dedicat pacienţilor și 
profesiei sale, un om de o deosebită 

calitate, corectitudine și o înaltă 
ţinută morală, o bună prietenă”, 
a transmis conducerea unităţii 

sanitare. Dr. Carmen Mocan-Ceacă 
lucra la Spitalul Municipal Dej din 

anul 2001, timp în care a tratat peste 
10.000 de pacienţi. Odihnească-se în 

pace!  
Autor: Prof. dr. Cosmin Puia, 

președinte, Colegiul Medicilor Cluj

CM Constanța
Dr. Octavian Dumitru UNC

(15.03.1957 - 2020)  
S-a născut la Zărnești-Brașov, a 

urmat Liceul Ovidius și apoi Școala 
Tehnică Sanitară din Constanța, 
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iar în 1985 a absolvit Facultatea 
de Medicină a Universității “Carol 
Davila”. În 1990 a intrat în rândul 

comunității academice a nou 
înființatei Facultăți de Medicină 
și a Universității “Ovidius” din 

Constanța, unde a parcurs toate 
treptele didactice până la cea de 
profesor universitar. Din 1990 a 
intrat în specialitatea chirurgie 
și în echipa profesorului Vasile 

Sârbu, ajungând unul dintre cei 
mai reputați chirurgi dobrogeni și 

secondându-și mentorul în realizarea 
multor premiere chirurgicale 

naționale, cum ar fi prima operație 
laparoscopică din România. A luat 
parte la programele de transplant 
de rinichi și de celule, realizate de 

acest colectiv. A fost un chirurg 
virtuos și mai ales unul dintre 

marii senologi ai țării. A operat la 
Spitalul Județean din Constanța și 
la Clinica sa privată Macta, prima 

de acest fel din oraș. A dat strălucire 
profesiunii medicale, dar a scris și 
patru volume de versuri, îndrăgite 
de cititori pentru sensibilitatea lor. 

A fost primit în Uniunea Scriitorilor, 
în Academia Oamenilor de Știință 

din România, în multe societăți 
academice printre care și Societatea 

Franceză de Senologie. A condus 
Clinica de Chirurgie constănțeană 
și a fost vicepreședintele Societății 

Române de Chirurgie. Are 
contribuții remarcabile de istorie a 
medicinii dobrogene, fiind coautor 

al tratatului “Istoria medicinei 
din Dobrogea”, dar este autor și 

al altor volume: “Nume proprii în 
Chirurgie”, manuale de Patologie 
Chirurgicală, peste 300 de lucrări 

științifice publicate sau comunicate 
în țară și peste hotare. Ziua în care 
a fost răpus de virusul blestemat a 

consternat pe toți purtătorii halatelor 
albe și populația care l-a iubit și l-a 
venerat pentru calitățile lui de om, 

de doctor, de dascăl, de chirurg 
virtuos, de părinte și de slujitor al 

trupurilor și sufletelor dobrogenilor. 
Ocrotește Doamne sufletul său, iar 
pe el lasă-l să mai vină când și când 
să calce pe nisipurile Mării Negre 

împreună cu noi și să îngenunchem 
împreună la statuia lui Ovidiu și cea 

a lui Eminescu. 
Autor: Prof. Univ. DHC. Vasile 

Sârbu, Colegiul Jud. al Medicilor din 
Constanța

Dr. Marcel Valeriu NEAGOE 

(26.02.1958 - 23.04.2020) 
Un om de o blândeţe rară și un 

profesionist adevărat. Un medic 
curajos, debordând de optimism și 

bucurie în fiecare zi. Așa îl descriu cei 
ce l-au cunoscut pe Domnul Doctor 

Neagoe Marcel Valeriu.  Absolvent al 
Universității de Medicină și Farmacie 
“Carol Davila” București (promoţia 
1984), medic primar specialist Boli 
Interne cu competenţă în ecografie 

și imagistică medicală, doctorul 
Neagoe a fost un om cu adevărat 
excepțional care avea încă multe 
de oferit semenilor lui. Pe holurile 
Clinicii Medicală II ale Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa 
plutește încă valul de tristeţe pricinuit 

de pierderea unuia dintre cei mai 
apreciaţi doctori.  Medici din toate 
generațiile – de la seniori și până la 

rezidenţi, asistente, pacienţi, păstrează 
în suflet, ca un stigmat de război, 
amintirea celui care a fost primul 
medic român ce a pierdut bătălia 

cu coronavirusul. De acum înainte, 
Domnul Doctor va trata doar îngeri. 
Autor: Prof. Univ. Dr. Zizi Niculescu, 
medic primar medicină internă, Șef 

secție Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Sf. Apostol Andrei, Constanța

CM Dâmbovița
Dr. Daniela Liliana TOMA
medic de familie, localitatea 

Crângurile, 65 ani  
Dumnezeu să o odihnească în pace!

CM Dolj
Prof. Univ. Dr. Firmilian CALOTĂ

Prof. Univ. Dr. Firmilian Calotă s-a 
născut la 25 aprilie 1954 în localitatea 

Adâncata – Mălăești, județul Dolj. 

A absolvit Facultatea de Medicină 
Generală, Universitatea din Craiova 
(1980). Au urmat mai multe stagii de 
specializare în domeniul chirurgiei, 

în țară și în străinătate (Lyon, 
Strasbourg, Pensylvania etc.). A fost 
profesor universitar la Universitatea 

de Medicină și Farmacie din Craiova, 
vicepreședinte al Societății Naționale 
de Flebologie, membru în colectivul 

de redacție al unor publicații de 
profil. A publicat șapte volume de 
chirurgie, fiind autorul a 150 de 

lucrări științifice. A obținut doctoratul 
în Chirurgie generală la UMF “Iuliu 

Haţieganu” din Cluj-Napoca cu lucrarea 
“Varicele hidrostatice – o nouă ipoteză 

patogenică”, în anul 1999. A primit 
Premiul Academiei Române “Ștefan 

Nicolau” (2008) și Premiul Academiei 
Oamenilor de Știință din România 

“Alexandru Rădulescu” pentru volumul 
“Flebopatologie” (2011). A făcut parte 

din prestigioase societăți științifice: 
Societatea Română de Chirurgie, 
International Union of Angiology, 
International Society of Surgery, 

Societatea Română de Flebologie etc. 
Prof. Univ. Dr. Firmilian Calotă a fost 

un dascăl care cu devotament a crescut 
generații de chirurgi, a contribuit la 

creșterea prestigiului școlii craiovene de 
chirurgie, a oferit compasiune, empatie 

și devotament pentru mulți suferinzi 
Autor: Dr. Gindrovel Dumitra Autor: Dr. 

Irinel Sosea

Dr. Gheorghe HUȘTIUC

Omul Gheorghe P. Huștiuc s-a născut, 
așa cum hâtru îi plăcea să spună, în 
orașul Stalin, actual Brașov, la data 

de 11 aprilie 1941. La vârsta de 22 ani 
a absolvit Universitatea de Medicină 
și Farmacie din Timișoara și de aici 

începe povestea omului și medicului 
Gheorghe P. Huștiuc. După absolvire 

a fost repartizat ca medic de medicină 
generală în comuna Poiana Mare, 
județul Dolj. Așa cum îi plăcea să 

povestească cu umor, viața ca medic 
tânăr la țară i-a oferit oportunitatea 

să facă de toate, de la pus copci la 
răni și până la adus copii pe lume. A 

fost perioada în care omul și doctorul 
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Gheorghe P. Huștiuc s-a împlinit 
atât ca om, cât și ca profesie, ulterior 
câștingând concursul pentru Medic 

de medicină generală, respectiv Medic 
de familie în Craiova. Și au urmat zeci 

de ani de muncă asiduă, de studiu, 
conferințe, lucrări, formarea tinerilor 

medici. Dar ceea ce contează pentru un 
medic sunt pacienții care vorbesc despre 

dăruirea cu care au fost  îngrijiți, le-au 
fost alinate durerile, le-au fost pansate 
sufletele, le-au fost salvate viețile, le-a 

fost redat optimismul și încrederea 
în viață și, nu în ultimul rând, stima 

colegilor și a pacienților, care l-au 
considerat unul dintre cei mai buni 

diagnosticieni din Craiova.  
Omul Gheorghe P. Huștiuc și-a 

dus la bun sfârșit menirea pe acest 
Pământ, aceea de a fi: DOCTOR 

(Dăruire și devotament, O - Omenie, 
C - Compasiune, T - Truda de a fi mai 
bun și mai competent, O - Onestitate, 
R - Recunoștință din partea celor care 
am rămas). Omnium artium medicina 

nobilissima est!  
Autor: Rodica Mihaela Huștiuc

Dr. Aurora ROȘCA

Cu regret aducem un ultim gând bun 
colegei și mai ales omului Dr. Aurora 

Roșca, cea care și-a pus toată viața 
profesională în slujba pacientului, 
fiind mereu un exemplu puternic 

pentru colegii mai tineri. Dr. Roșca 
a lucrat la Spitalul “Victor Babeș” 
începând cu 1997, construindu-și 

cariera ca un adevărat profesionist, 
ca medic pneumolog în cadrul Secției 

Pneumoftiziologie Copii. Spitalul 
este locul pe care l-a iubit enorm, se 
vedea asta, s-a jertfit pentru a apăra 
sănătatea, dar știm cu toții că viața 

poate fi nedreaptă, pentru că Dr. 
Aurora Roșca a plecat prea devreme 
dintre noi, familie și colegi. Regretele 
noastre sunt enorme, vă vom păstra 
mereu vie amintirea, vă vom vedea 

mereu pe culoare, în cabinet, în curtea 
Spitalului, în halatul de lucru, pentru 
că, pentru noi, ați fost și veți rămâne 
UN PROFESIONIST! Drum lin către 

îngeri, Dr. Aurora Roșca!  
Autor: Dr. Adina Turcu

Dr. Ioan AVRĂMOIU

(1957 - 2020) 
A căzut o stea! A mai căzut o stea! S-a 
desprins luminos și totuși dramatic de 
pe cerul existenţei noastre, a părăsit 

colţul nostru de spaţiu și timp și a plecat 
să se alăture celor care, de la o vreme, 
se duc și se tot duc și ne lasă pe noi aici 

tot mai împuţinaţi, tot mai săraci. A 
plecat spre limanul cel lin dragul nostru 

coleg IOAN AVRĂMOIU și a luat cu 
sine toate ipostazele în care sufletul lui 
nobil și generos a ars viu și neobosit. A 
plecat Ioan Avrămoiu - medicul, Ioan 

Avrămoiu - soţul, Ioan Avrămoiu - 
colegul, Ioan Avrămoiu - mentorul, Ioan 

Avrămoiu - prietenul, Ioan Avrămoiu 
– ctitorul Fundaţiei WINDOW și încă 

multe alte ipostaze pe care doar bunul 
Dumnezeu le cunoaște în întinderea, 

în valoarea și în virtutea cu care au 
fost îndeplinite într-o viaţă de om 

exemplară. La trecerea sa în eternitate, 
un om lasă după sine amintirile vieții și 
faptelor sale în mintea și sufletul celor 
care l-au cunoscut – familie, prieteni, 

colegi, elevi. Toate aceste amintiri, însă, 
sunt, odată cu trecerea anilor, perisabile 
și trecătoare, durata lor fiind legată de 
natura efemeră și pieritoare a fiecăruia 
dintre noi, cei care mai rămânem aici 

un timp și care putem depune mărturie 
pentru faptele aceluia care se săvârșește 

din viață și trece la Domnul. Ioan 
Avrămoiu s-a născut în Craiova, în data 

de 23.11.1957. A absolvit Facultatea 
de Medicină Generală, Universitatea 

din Craiova în anul 1983. A urmat 
permanent cursuri de specializare, 

devenind medic primar de familie și 
medic specialist în domeniul diabetului, 
nutriției și bolilor metabolice. Întreaga 

activitate profesională a stat sub 
semnul Jurământului lui Hipocrate, 
dăruindu-se cu devotament și înaltă 

competență profesională tuturor celor 
care au avut nevoie de sprijinul său. 
În data de 03.11.2020, medicul Ioan 

Avrămoiu a pierdut lupta cu Covid 19. 
Pentru comunitatea profesională în 
care s-a consacrat și căreia i-a oferit 
roadele a câtorva sute de mii de ore 

de muncă susținută au rămas faptele 
vieții sale. Devotat meseriei de medic 
a sprijinit elevii cu nevoi speciale de la 

Liceul Tehnologic Special Beethoven, 
ajutându-i să devină oameni utili 

societăţii. Colegiul Medicilor îl va păstra 
mereu în memorie ca pe un veritabil 

arhitect de destine și un iubitor de 
RECUNOȘTINŢĂ, a cărui generozitate, 
devotament și colegialitate vor rămâne 

peste timp. Îi vom purta, mulți ani 
de-acum înainte, o amintire vie și 

luminoasă, amintirea unui om bun și 
cald, a unui prieten loial și coleg devotat. 

Dumnezeu să-l odihnească și să-l aibă 
în paza Sa, iar noi să-l pomenim și să-i 
păstrăm, vie și neștearsă, amintirea. 

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! 
Autori: Daniela Avrămoiu, Dan Anușca

Dr. Cristiana PÎRȘOI 

D-na Dr. Cristiana Pârșoi s-a născut 
în anul 1960, a absolvit Facultatea 

de Medicină a Universității din 
Craiova în anul 1986. A lucrat ca 

Medic de medicină generală - medic 
de familie și a urmat o serie de 

calificări postuniversitare: medicină 
de întreprindere, acupunctură, 

biorezonanță magnetică, homepatie 
și fitoterapie. Medicul și omul 

Cristiana Pîrșoi a trăit prin și pentru 
oameni, împletind neobosită atât 

remediile pe care natura ni le oferă 
necondiționat, cât și pe cele pe care 

părinții medicinei ni le-au lăsat 
moștenire, pentru fiecare pacient care 

i-a cerut sfatul. Exemplu de dăruire 
profesională și sufletească, empatie 
și corectitudine față de principiile 

sufletului și trupului omenesc, 
bucurie de a trăi și a putea fi de folos 
semenilor, medicul Cristiana Pîrșoi 

și-a dedicat viața alinării suferințelor 
de orice fel, găsind de fiecare dată 

“leacul” și prescriind rețeta sănătății 
fizice și spirituale tuturor celor care 
au cunoscut-o. A decedat în data de 
06.09.2020 cu diagnosticul infecție 

SARS-Cov 2. Pentru tot ceea ce a 
definit-o și a împărtășit tuturor, a 

fost și va rămâne un suflet legendar! 
Drum luminat pretutindeni, doamna 

doctor! 
Autor: Gindrovel Dumitra
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Dr. Tiberiu DRAGOMIR

(21.06.1940 - 01.11.2020)   
Născut la 21.06.1940, în comuna 

Beceni-Dimiana, județul Buzău, fiul lui 
Tudorache și al Mariei, a urmat clasele 
primare la Școala din Gura Dimieni, 

iar studiile liceale la Colegiul “Bogdan 
Petriceicu-Hașdeu” din Buzău. După 

absolvirea liceului a urmat Școala 
de Laboranți din București pe care 

a încheiat-o cu media 10, iar ulterior 
s-a angajat ca asistent medical de 

laborator la Spitalul de Boli Infecțioase 
din Craiova. Se înscrie la UMF “Carol 

Davila” din București, pe care o 
finalizează în anul 1972. Lucrează doi 
ani ca medic generalist în comuna Leu, 
jud. Dolj, iar ulterior alege specialitatea 

Anestezie și Terapie Intensivă. A 
lucrat 12 ani la Spit. Clinic Jud. nr. 
1 din Craiova ca medic specialist și 

apoi medic primar Anestezie-Terapie 
Intensivă, iar apoi s-a transferat la 

Spitalul Clinic CF din Craiova. Aici, 
ca Șef de secție, plecând de la un 

compartiment de ATI cu patru paturi 
și două saloane, a înființat și dezvoltat 

secția ATI (15 paturi), o secție cu dotare 
superioară, la acea vreme, și personal 

medical școlarizat ATI. După Revoluția 
din Decembrie 1989 a fost Director al 
Spitalului CF, aici fiind locul de unde 

se va pensiona. A decedat în seara zilei 
de 01.11.2020 în secția ATI a SCJU Nr. 
1 din Craiova, cu diagnosticul Infecție 

SARS COV-2. A fost un om modest, 
iubitor de frumos, dedicat, care și-a 

pus întreaga viață în slujba  oamenilor 
bolnavi, cu pasiune și perseverență.

CM Giurgiu
Dr. Mihaela FLOREA

Medic de familie, avea 50 de ani și s-a 
luptat cu boala timp de peste o lună. 

Dumnezeu s-o odihnească!
Dr. Aristide ION

Cu tristețe am aflat că a pierdut lupta 
cu Covid 19 colegul nostru Dr. Aristide 

Ion, medic de familie în comuna 
Călugăreni, din județul Giurgiu. 

Dumnezeu să-l odihnească!

CM Hunedoara
Dr. Ileana GHEORGHIEF

D-na Dr. Ileana Gheorghief s-a 
născut în 1950 și a absolvit Facultatea 

de Medicină Generală din Iași în 
1975. După ce urmează cursurile 
postuniversitare la Institutul de 

Medicină și Farmacie București, în 
1987 devine medic specialist Medicina 
Muncii și Boli Profesionale, iar ulterior 
medic primar Medicina Muncii și Boli 
Profesionale. Activitatea principală a 
D-nei Dr. Gheorghief s-a desfășurat în 
cadrul Direcției Sanitare a Județului 

Hunedoara, Inspectoratul de Sănătate 
Publică, ca medic de Medicina Muncii. 

După vârsta de 55 ani și-a continuat 
activitatea de supraveghere a sănătății 

și securității în muncă în domeniul 
privat, și a contribuit la formarea 
viitorilor specialiști de medicina 

muncii din județ. A fost un om de o 
exemplară verticalitate, o personalitate 

dinamică, altruistă și un exemplu 
de onestitate. Deși s-a luptat mereu 
pentru a apăra sănătatea semenilor, 

în final, pe fondul unor comorbidități, 
a pierdut lupta cu nemilosul Covid 19. 

Dumnezeu să o odihnească!

Dr. Ileana Viorica MOCA 

Colegii din secția Medicină Internă a 
Spitalului Județean de Urgență Deva 
deplâng decesul colegei noastre, Dr. 
Ileana Viorica (Sabina) Moca, răpusă 

prematur de nemilosul Covid 19, 
împotriva căruia s-a luptat alături de 
noi de la începutul pandemiei. D-na 
Dr. Moca s-a născut în 06.06.1958 

și a absolvit Facultatea de Medicină 
și Farmacie din Timișoara în 1985, 
specializarea Medicină Generală. 
Ulterior a obținut competența în 

Planificare familială și a lucrat în 
Spitalul Județean de Urgență Deva, 
din 1996. A fost o colegă minunată, 

modestă și amabilă cu toată lumea. În 
perioada stării de urgență, când spitalul 
a fost carantinat și a fost nevoie să facem 

echipe de medici care să se ocupe de 
pacienții internați cu această cumplită 

boală, Sabina a răspuns prezent, 
punând binele pacienților înaintea 

binelui propriu. O vom păstra mereu 
în memorie ca o bună colegă, veselă 
și plină de viață.Mergi în pace, suflet 
blând! Dumnezeu să o odihnească!

Dr. Marinela FEIER-GOLCEA
(născută FLOREA) 

D-na dr. Marinela Feier s-a născut în 
22.05.1950 și a absolvit Facultatea de 
Medicină Generală a Universității de 

Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” 
din Cluj în anul 1975. A fost un spirit 
liber, întotdeauna dedicată studiului, 

iar medicina a fost pasiunea ei de 
o viață. A obținut specialitatea în 

Medicină Internă la Cluj în anii ’80, a 
continuat la București pregătirea în 
Gastroenterologie, făcând parte din 
prima generație de Gastroenterologi 
din țară. În anii ’90 participă la mai 
multe burse de studiu în străinătate, 
Franța și Olanda, ca ulterior în anul 
2000 să-și finalizeze cu succes Teza 

de Doctorat în domeniul Tulburărilor 
Digestive Funcționale. A obținut 

ulterior competențe în ultrasonografie 
generală și masterat în Management 

și Sănătate Publică. A adus mângâiere 
și sănătate, cu ajutorul lui Dumnezeu, 
miilor de bolnavi pe care i-a tratat pe 
parcursul celor 45 de ani de muncă la 
Spitalul Municipal din Brad, pe Secția 

de Medicină internă, întotdeauna 
cu zâmbetul pe buze și un gând bun 

pentru fiecare. A fost șefa acestei secții 
timp de peste 10 ani. În aceste vremuri 

de restriște a hotărât să meargă 
înainte cu toate riscurile, știind că 

are mai presus de toate o datorie față 
de comunitatea pe care a slujit-o de o 

viață, dar a pierdut lupta cu nemilosul 
Covid 19. Dumnezeu să o odihnească!
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Dr. Ianos FOGOROSI

Dr. Fogorosi Ianos a fost medic primar 
și a practicat medicina de familie în 

com. Zam, jud. Hunedoara. S-a născut 
la Târgu-Mureș în data de 01.11.1955, 

a absolvit Facultatea de Medicină 
Generală Cluj Napoca în anul 1984. 
După o lungă luptă cu boala Covid 

19 a decedat la Spitalul Județean de 
Urgență Deva, în data de 13.12.2020. 
Dumnezeu să îl odihnească în pace!

CM Ialomița
Dr. Mioara NEAGU 

medic specialist medicină de urgență, 
(Sp. Fetești) 

Dr. Paul TENTEA
medic militar, medic de familie Fetești

CM Iași
Dr. Dan Purice 

(22.03.1951 - 16.11.2020) 
Dr. Dan Purice a absolvit UMF 

“Grigore T. Popa” din Iași, în anul 
1979. A practicat, cu dedicație și 

profesionalism, ca medic primar de 
Balneologie și Recuperare Medicală în 
cadrul Policlinicii de Elevi și Studenți 
din Iași. Ne-a părăsit în 16 noiembrie 

2020, fiind răpus de infecția Covid 19.  
Autor: Dr. Liviu Oprea, Președinte, 

Colegiului Medicilor Iași

CM Maramureș
Dr. Nicolae STREMPEL 

Dr. Nicolae Strempel a fost medic 
primar Medicină de Familie la CMI 

“Dr. Ștrempel Nicolae” la Satulung, 
jud. Maramureș. S-a născut la Baia 

Mare, județul Maramureș, la data de 
03.12.1955, a fost absolvent al IMF 
din Cluj Napoca, promoția 1981. 
A fost confirmat medic specialist 

din 16.09.2002 și medic primar din 
03.12.2008. A decedat la 02.07.2020, 
diagnosticat fiind cu Covid 19, în Spit. 

de Pneumoftiziologie Baia Mare. A fost 
un profesionist excelent și un medic 
deosebit, care și-a dedicat întreaga 

viață comunității din care făcea parte, 
fiind toată viața medic în Satulung.  

Autor: Dr. Giuliano Petruț, președinte 
Colegiul Medicilor Maramureș

CM Mehedinți
Dr. Maria Luminița MARINESCU

S-a născut la 3.02.1955 în Turnu 
Severin, orașul iubit al copilăriei ei, 
în care va urma școala generală și 

liceul. În 1981 primește diploma de 
doctor-medic în specialitatea Medicină 

Generală, absolvind Facultatea de 
Medicină din cadrul Institutului de 
Medicină Timișoara. În 1981-1982 a 

fost medic școlar la Dispensarul Școlar 
nr. 1 Drobeta Tr. Severin. Începând 

cu anul 1982, fără a-și neglija familia, 
își va dedica întreaga activitate 

profesională medicinei generale/ 
medicinei de familie (MG/MF), astfel:  

- între anii 1982-1998 este medic 
medicină generală la Dispensarul 

urban nr. 13 Drobeta Turnu-Severin;  
- începând cu anul 1998 este medic 
de familie la CMI Lumimed; - din 

1991 este medic specialist medicină 
generală. Din 1996 devine medic 
primar medicină generală adulți.  
Autor: Dr. Claudia Luminiţa Jianu 

Dr. Lucian Neron IANCULESCU

A absolvit UMF București în 1977, 
a lucrat la Spitalul de Recuperare 

Covasna până în aprilie 1985, când 
se mută la Spitalul Județean Drobeta 
Tr. Severin, de unde se pensionează 

în aprilie 2017. A decedat de Covid 19 
în 24 noiembrie 2020. A fost un bun 

coleg, un om optimist și vesel.
CM Mureș

Dr. BENEDEK Istvan
Dr. Benedek Istvan a fost medic primar 
hematologie, medic primar medicină 
internă, doctor în științe medicale și 

Prof. Universitar la UMFST Tg. Mureș. 
S-a născut la 20.10.1948, în Odorheiul 
Secuiesc, jud. Harghita, fiind absolvent 
al UMF Tg-Mureș, promoția 1973, cu 

atestat de studii complementare în 
managementul serviciilor de sănătate. 
Dr. Benedek Istvan, fost Șef de Secție la 
Clinica de Hematologie din cadrul Spit. 

Clinic Jud. de Urgență Târgu Mureș, 
a fost un pionier al transplantului 
medular din România efectuând 

primul transplant de măduvă unui 
bolnav adult în anul 2001. Prof. Dr. 
Benedek Istvan a decedat la data de 

01.09.2020 în Târgu Mureș, fiind 
diagnosticat cu infecție Covid 19. 

Autor: Prof. Dr. Horațiu Suciu, 
președintele CM din județul Mureș

Dr. Alexandru Barbăroșie
Dr. Alexandru Barbăroșie a fost medic 
specialist chirurgie generală, născut 
la 02.05.1959 în localitatea Sangerea 
Veche, Republica Moldova, absolvent 
al Institutului de Stat de Medicină din 
Chișinău la 22.06.1982.Dr. Alexandru 

Barbăroșie a desfășurat activitatea 
medicală la Spitalul Or. Luduș, 

decedând în cursul zilei de 24.11.2020 
la Spitalul suport COVID din cadrul 

UMFST Tg-Mureș.  
Autor: Prof. Dr. Horațiu Suciu, 

președintele CM jud. Mureș
CM Olt

Dr. Gențiana BERTEȘTEANU 

Dr. Gențiana Berteșteanu, medic 
primar Dermatovenerologie, și-a 

desfășurat activitatea timp de 30 de 
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ani la Spitalul Județean de Urgență 
Slatina apoi timp de 3 ani în privat. 

S-a născut în anul 1947 în București, 
a absolvit Institutul de Medicină și 

Farmacie București, promoția 1970. 
A decedat la data de 02.11.2020 la 
București, ca urmare a infecției cu 
Covid 19. Profesionistă deosebită, 

apreciată la superlativ atât de colegi, 
cât și de către pacienți.

Dr. Marian Sorin BEZNA 
Dr. Marian Sorin Bezna a fost medic 

specialist Medicină de Familie la 
CMI Gura Padinii în județul Olt. S-a 
născut în anul 1964 la Craiova și a 
absolvit Universitatea de Medicină 
și Farmacie Craiova în anul 1990. 
A decedat în 02 august 2020, fiind 
diagnosticat cu Covid 19. A fost un 
medic deosebit, un bun profesionist 

care și-a dedicat întreaga viață 
personală profesiei de medic.

Dr. Alexandra ȚENESCU 
Dr. Alexandra Țenescu a fost medic 
primar Medicină Generală Adulți, 
cu loc de practică  medicală la CMI 
Potcoava, în județul Olt. S-a născut 
în anul 1955, a absolvit Institutul 

de Medicină și Farmacie Iași în 
anul 1983. Decesul a survenit în 
data de 19.11.2020, ca urmare a 
infecției cu Covid 19, contractată 
după vizita medicală la domiciliul 

unui pacient pozitiv. Acest medic și-a 
sacrificat viața pentru pacienții săi, 
și-a desfășurat activitatea în condiții 
dificile în mediul rural, a luptat cu 
stoicism timp de 5 zile cu această 

infecție, și a decedat la secția ATI a 
Spit. Județean de Urgență Slatina.

CM Prahova
Dr. Margareta CIORNEI

(27.08.1954 - 8.12.2020) 
Amintirea Dnei Doctor Margareta 

Ciornei va rămâne veșnică în 
sufletele tuturor celor care au 

cunoscut-o sau au avut măcar șansa 
să o întâlnească în calitatea sa de 
medic. Dr. Margareta Ciornei a 

absolvit Facultatea de Medicină, 

Institutul de Medicină și Farmacie 
Iași în anul 1979. A practicat cu 
devotament și profesionalism ca 
medic primar medicină internă 

în cadrul Spitalului Orășenesc Sf. 
Filofteia, Mizil. Familia, prietenii, 

colegii și, nu în ultimul rând, 
cetățenii orașului Mizil au pierdut un 
om drag, de o mare valoare morală, 
profesională și culturală. În ziua de 
8.12.2020 ne-a părăsit, răpusă de 

Covid 19. 
Autor: Simona Schnellnach, 

Președinte CM Prahova

Dr. Ioan PÂRVU 

(30.06.1945 - 30.11.2020) 
Dispariția domnului doctor Ioan 

Pârvu lasă un gol imens în sufletul 
familiei, prietenilor și întregii 

comunități medicale. Dr. Ioan Pârvu 
a absolvit Institutul de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași 
în anul 1976 și a fost medic primar 

medicină internă în cadrul Centrului 
de Îngrijire și Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu Handicap Mislea. 
În ziua de 30.11.2020 a fost răpus de 

Covid 19. Transmitem gânduri de 
alinare familiei și tuturor celor care 

au avut privilegiul să îl cunoască 
și să-l aprecieze ca pe un medic 

de excepție și om de aleasă ținută 
morală. Dumnezeu să îl odihnească 
în pace! Zbor lin spre înaltul cerului, 

domnule doctor!  
Cu profund regret, Biroul C.M. 

Prahova

CM Satu-Mare
Dr. Vasile Iosif Ștefan PALLAI 

Dr. Iosif Ștefan Pallai s-a născut la 
data de 20 august 1937, fiind cel mai 

mare dintre cei 7 frați ai familiei. 
Tatăl său a fost preot greco-catolic 

în localitatea Cidreag, comuna 
Porumbești, județul Satu Mare. A 
absolvit Facultatea de Medicină 
din Târgu Mureș în anul 1960. 

Timp de 60 de ani și-a pus întreaga 
pricepere, toată dăruirea în slujba 

oamenilor. Una dintre performanțele 
profesionale ale domnului doctor a 

fost realizarea în decursul activității 
a peste 6.000 de bronhoscopii. 
S-a pensionat în anul 2002, dar 

până în 2018 a lucrat la Spitalul de 
Pneumoftiziologie. Prin felul său 
deschis, dornic de a ajuta, a fost 

apreciat, iubit și respectat de toată 
lumea. Dr. Pallai a încetat din viață 

vineri, 4 decembrie 2020. 
Autor: Dr. Călin Bumbuluț

Dr. PAL Attila Zsolt 

Dr. Attila Zsolt Pal s-a născut la 19 
aprilie 1974. A absolvit Universitatea 

de Medicină și Farmacie “Victor 
Babeș” din Timișoara, a lucrat ca 
medic primar chirurg la Spitalul 

municipal Carei, fiind iubit de colegi 
și mai ales de pacienții pentru 

vindecarea cărora s-a dedicat. În 
octombrie 2020 a pierdut o ultimă 

bătălie, cea cu noul coronavirus, deși 
a luptat până în ultima clipă. Nu-l 

vom uita! 
Autor: Dr. Călin Bumbuluț

Dr. Marwan NABULSSI

Dr. Marwan Nabulssi s-a născut la 
19 martie 1955, a lucrat ca medic 
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de familie peste un sfert de secol 
pentru sănătatea locuitorilor 

comunei Supur din județul 
Satu Mare. Colegii săi și-l vor 

aminti pentru optimismul său, 
pentru simplitatea și modestia sa. 
Copii săi i-au urmat exemplul de 

viață și profesia. Odihnească-se în 
pace! 

Autor: Dr. Călin Bumbuluț

CM Suceava
Dr. Adriana-Lorena BIRLEANU

Dr. Adriana-Lorena Birleanu a fost 
medic specialist Medicină Internă 

și medic specialist Psihiatrie, 
cu competență în Medicina de 

Întreprindere, născută la data de 
10.12.1973 în localitatea Suceava 

și absolventă a U.M.F “Iuliu 
Hațieganu” Cluj-Napoca, promoția 

1998. A profesat cu devotament 
în cadrul cabinetului MAI și la SC 

Expert Medical SRL Suceava. A 
decedat în luna martie 2020. Au 

rămas trei copii fără mamă, dintre 
care doi minori.

Dr. Cezar DIMITRIU 
Dr. Cezar Dimitriu a fost medic 
primar Obstetrică Ginecologie. 

S-a născut la data de 16.10.1951 în 
localitatea Dolhești, jud. Suceava. 
Dr. Cezar Dimitriu a fost absolvent 

al I.M.F Iași, promoția 1976, și 
a profesat în cadrul Spitalului 

Municipal Fălticeni. A decedat în 
luna aprilie 2020.

Dr. Beatris-Anca IRIMIA
Dr. Beatris-Anca Irimia a fost 
medic specialist Medicină de 

Familie, cu competență în 
Medicina de Întreprindere. 

S-a  născut la data de 14.09.1973, 
în Botoșani, și a absolvit U.M.F 
“Gr. T. Popa” Iași în anul 1999. 

A profesat cu dedicație la cabinetul 
din Vicovul de Jos, Jud. Suceava. 

A decedat în luna noiembrie 2020. 
Au rămas fără mamă doi copii 

minori.

Dr. Sabina-Ruxandra URSACHI 
Dr. Sabina-Ruxandra Ursachi a 

fost medic de Medicină Generală. 
S-a născut la data de 23.10.1971, 

în Suceava, și a absolvit U.M.F 
“Gr. T. Popa” Iași, promoția 1999. 

A profesat medicina școlară. A 
decedat în luna noiembrie 2020. A 

rămas fără mamă un copil, student. 

CM Teleorman
Dr. Gheorghe BALINT

Dr. Gheorghe Balint a fost medic 
de familie la “Cabinet Medical 

Individual Doctor Balint Gheorghe”, 
com. Islaz, jud. Teleorman. S-a 
născut în anul 1950 și a absolvit 

Institutul de Medicină și Farmacie 
din Cluj-Napoca, Facultatea 

de Medicină Generală, Secția 
Pediatrie, promoția 1978. Colegul 
nostru s-a stins din viață la data 
de 25 noiembrie 2020, la vârsta 

de 70 de ani. Și-a început călătoria 
în universul medicinei încă din 
anul 1978 și, timp de 42 de ani, 
a dat dovadă de nivel înalt de 

profesionalism, atitudine corectă față 
de pacienți și colegi, asumându-și 

întotdeauna responsabilitatea actului 
medical pe care l-a îndeplinit în 

orice fel de condiții. Am pierdut un 
adevărat profesionist, o persoană 
sufletistă, cinstită și disciplinată. 

Dumnealui rămâne un model 
demn de urmat pentru toți colegii. 

Colegiul Medicilor Teleorman 
exprimă condoleanțe și sentimente 
de profundă compasiune familiei, 
rudelor și colegilor în legătură cu 

decesul Domnului Doctor Gheorghe 
Balint. Va rămâne mereu în inimile 

noastre! Dumnezeu să îl odihnească 
în pace!  

Autor: Dr. Sorin Dan Chirea, 
Președintele CM Teleorman

CM Vâlcea

Dr. Dumitru CONSTANTIN

Dr. Dumitru Constantin a absolvit 
UMF Craiova în anul 2009 și a 
practicat cu profesionalism ca  

medic primar medicină de familie 
la C.M.I din comuna Susani, județul 
Vâlcea, și efectua gărzi la Serviciul 
de Ambulanță al județului Olt și la 
Centrul de Permanenţă Ostroveni 

din Râmnicu Vâlcea. Dr. Constantin 
a fost până la 40 de ani asistent 

medical pe Ambulanță, în județul 
Vâlcea. Apoi a făcut Facultatea 

de Medicină și s-a specializat în 
medicină de familie. A fost un medic 
dedicat pacienților săi, dar tot timpul 

a iubit intervenția în urgență. A 
decedat în 15 iunie 2020, cu infecție 

Covid 19.  
Autor: Dr. Dorina Constantinescu, 

președinte CM Vâlcea

Dr. Iulia DUMITRESCU 

Dr. Iulia Dumitrescu a fost medic 
primar medicină de familie la 

Serviciul de Ambulanță Vâlcea. 
S-a născut în 1976 și a absolvit 

UMF “Victor Babeș” Timișoara în 
anul 2002. Doamna doctor Iulia 

Dumitrescu, soție și mamă, în vârstă 
de 44 de ani, s-a aflat în prima linie 

a luptei împotriva SARS-CoV-2. Ne-a 
părăsit în 25 noiembrie 2020, răpusă 
de infecția cu Covid 19. Comunitatea 

medicală din județul Vâlcea a 
pierdut un om de o mare valoare 

profesională și morală. 

CM Vaslui
Dr. Mihai BUESCU

Dr. Mihai Buescu a absolvit UMF 
“Carol Davila” din București 
și a practicat cu dedicație și 

profesionalism ca medic specialist de 
Medicină de Familie din anul 2003, 

într-o zonă deficitară în medici. A fost 
un om respectat de către pacienții săi 

și iubit de către colegi. Ne-a părăsit 
în ziua de 10.11.2020, fiind răpus de 

infecția cu Covid 19. 

CM Vrancea
Dr. Dragoș STĂNESCU 

Dr. Dragoș Stănescu a fost medic 
primar chirurgie plastică în Focșani, 

fiind cel care a înființat această 
specialitate în Vrancea. Dumnezeu 

să îl ierte!
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Mircea Dediu

Prevenția și diagnosticul precoce în cancerul pulmonar
1.  Cancerul bronhopulmonar este asociat cu factori de risc precum:

A.  Factori genetici
B.  Expunere la radon
C.  Expunere la polen
D.  Poluarea atmosferică
E.  Pre-existența unor boli pulmonare.

2.  Despre fumat, principalul factor de risc al cancerului 
bronhopulmonar, sunt adevărate următoarele:

A.  Expunerea la gudron nu reprezintă o componentă importantă
B.  Hidrocarburile aromatice policiclice necesită activare 

metabolică pentru a deveni cancerigene
C.  Fumul de țigară nu conține substanțe radioactive, considerate 

carcinogene

D.  În SUA, între 1964-2012, aproximativ 17,7 de milioane decese au 
fost atribuite fumatului

E.  Fumatul este responsabil pentru aproximativ 80% din cazurile 
de cancer pulmonar.

3.  American College of Chest Physicians (ACCP), 
împreună cu American Society of Clinical 
Oncology, recomandă screeningul:

A.  Bazat pe imagistica prin rezonanță magnetică
B.  Doar la subiecții fumători
C.  Bazat pe low-dose spiral CT
D.  Pentru subiecții care au renunțat la fumat în ultimii 15 ani
E.  Pentru subiecții fumători și foști fumători care au fumat sub 

30 pachete/an.

Constantin Ionescu-Tîrgoviște

Cercetări privind cauza primară a diabetului
8.  Celula β-pancreatică:

A.  Este supranumită “celula vieții”
B.  Este minoritară la nivelul insulelor Langerhans
C.  Conține 12000-15000 de vezicule secretorii
D.  Nu conține reticul endoplasmic
E.  Controlează homeostazia metabolismului energetic al 

corpului uman.

9.  Veziculele secretorii (VS) au următoarele caracteristici:
A.  Procesul de maturare durează 10 ore
B.  VS mature asigură depozitarea insulinei sub formă de 

hexameri de insulină
C.  VS imature indică o prelucrare cvasi-completă a proinsulinei 

în insulină
D.  Fiecare VS prezintă circa 500.000 de molecule de insulină

E.  VS mature pot fi exocitate prompt și eficient în funcție de 
nivelul moleculelor de glucoză.

10.  În încercările de a dezvolta metode de 
predicție a diabetului s-au utilizat:
A.  Analiza promotorilor genelor asociate cu diferitele fenotipuri 

de diabet
B.  Răspunsul prompt al reticulului endoplasmatic de a prelucra 

insulina
C.  Nivelurile crescute ale proinsulinei în plasma unor persoane 

nediabetice
D.  Analiza dermatoglifelor și a parametrilor electrofiziologici 

cutanați
E.  Analiza dentiției și a modificărilor biochimice ale dinților 

induse de diabet.

Ovidiu Alexinschi, Eugen Hriscu

Abordarea adicțiilor în România 
4.  Istoria medicinei adicției 

include următoarele:
A.  Dovezi arheologice și antropologice 

că drogurile existau în lumea omului 
încă de la Homo sapiens

B.  Conviețuirea omului cu drogurile 
conține explicații de ordin metafizic

C.  Amploarea contemporană socială a 
adicțiilor este mai mare decât în alte 
epoci și civilizații

D.  Se suprapune total peste istoria 
psihiatriei

E.  Până la istoria recentă nu au fost 
descrise interacțiuni ale omului cu 
drogurile.

5.  Conceptul de dependență de droguri 
s-a bazat pe următoarele modele:

A.  Modelul “bivariabil” a fost 
primul model de înțelegere, 
bazându-se pe ideea eradicării 
substanței nocive

B.  Modelul moral-religios a utilizat 
apropierea de divinitate 

C.  Modelul “monovariabil” a fost enunțat 
pentru prima dată de B.A. Morel în 1875

D.  Modelul “trivariabil” s-a bazat 
pe studiile efectuate pe soldații 
americani întorși din Vietnam

E.  Modelul “monovariabil” susține că 
răul se află în conținutul substanței 
care declanșează procesul morbid.

6.  Despre consumul de droguri 
în România este adevărat:

A.  Prevalența de-a lungul vieții este 
de 4,3% pentru orice tip de drog în 
populația generală

B.  Incidența a scăzut semnificativ 
după elaborarea primelor strategii 
naționale în domeniu

C.  Tinerii români cu vârste sub 16 ani au 
consumat droguri tari peste media 
europeană

D.  Recent s-a răspândit modelul 
policonsumului

E.  A scăzut riscul asociat consumului 
de droguri, prin scăderea numărului 
de cazuri de consumatori de droguri 
infectaţi cu HIV, HVC şi/ sau HVB.

7.  Următoarele afirmații despre 
adicții sunt false:

A.  Sunt definite ca “boli de adicție” sau 
boli psihice

B.  Sunt denumite “patternuri 
comportamental-adaptative 
disfuncționale învățate social”

C.  Modelul actual al adicției este 
complex, bio-psiho-socio-spiritual

D.  Adicția legată de jocuri reprezintă 
singura dependență de comportament 
în ultima clasificare psihiatrică 
americană

E.  Reprezintă comportamente de 
adaptare, fără a induce starea de bine.
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