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în această lună

Lumea ajunsese să se confrun-
te cu pericolul tot mai evident 
al rezistenței la antibiotice cu 
mult timp înainte de covid-19 
și mulți au avertizat că acesta 
va crește în cursul pandemiei.1 
Un studiu din SUA, de exem-
plu, a arătat că au primit an-
tibiotice 71% dintre pacienții 
cu covid-19, deși numai 4% au 
avut o infecție bacteriană aso-
ciată reală.2 E posibil ca aceas-
tă utilizare excesivă să fi con-
tribuit la creșterea cu 10% a re-
zistenței față de câteva clase de 
antibiotice (în comparație cu 
2019), observată în aceeași in-
stituție.

Fenomenul dezinformării 
a fost atestat și în timpul epi-
demiilor trecute,3 dar a căpă-
tat proporții uriașe la nivel glo-
bal odată cu covid-19. În mul-
te țări, politicienii au devenit 
o sursă principală de vehicula-
re a unor informații derutante 
și inexacte prin politizarea pan-
demiei,4 în vreme ce subesti-
marea ei inițială de către prin-
cipalele părți publice implicate 
a dus la transmiterea unui me-
saj inconsecvent populației și la 
propagarea unei stări de con-
fuzie generală.5 Conform unui 
sondaj privitor la articolele de 

tamentul lor s-a soldat cu in-
suficienta înțelegere a acestei 
pandemii virale și a etiologiei 
sale atât de către marea masă 
a populației din întreaga lume 
cât și, pe alocuri, chiar de către 
cadrele medicale.8 În Australia, 
44% dintre participanții la un 
sondaj în rândul cetățenilor au 
crezut în mod greșit că antibio-
ticele pot să trateze ori să previ-
nă covid-19.9

Dezinformarea – ce afectează 
nu numai clinicienii și factorii 
de decizie ai politicilor sanita-
re, ci și publicul larg – este în-
treținută, parțial, de controver-
sele privitoare la gestionarea 
bolii, provocate de difuzarea 
prematură a rezultatelor preli-
minare și incomplet prezenta-
te ale cercetărilor. Publicarea 
timpurie a preprinturilor a per-
mis diseminarea rapidă a cer-
cetărilor importante, dar a avut 
ca efect nedorit lansarea publi-
că a rezultatelor studiilor cu de-
ficiențe și raportarea ulterioa-
ră, prematură sau incorectă, în 
presă, a unor concluzii nefun-
damentate.12 Atât decidenții 
politici cât și clinicienii din pri-
ma linie – mai ales cei din ță-
rile cu venituri mici și mijlo-
cii, cu acces limitat la surse de 

știri online, în 87 de țări au fost 
publicate, în 25 de limbi, infor-
mații incorecte, din care apro-
ximativ o cincime se refereau 
la antidot și la tratament.6 În 
statele cu venituri mici și me-
dii, multe dintre ele puternic 
afectate de efectele nocive ale 
infecțiilor provocate de micro-
organisme rezistente la mai 
multe antibiotice, dezinforma-
rea constă în exagerarea rolu-
lui agenților antimicrobieni. 
Un exemplu îl constituie folosi-
rea azitromicinei, fiind demon-
strat în repetate rânduri faptul 
că este complet ineficientă îm-
potriva covid-19.7

Lipsa cunoștințelor elementa-
re cu privire la infecții și la tra-

EDITORIAL

Informaţiile greşite întreţin rezistenţa la 
antibiotice
Convingerile dăunătoare cu privire la folosirea antibioticelor pentru covid-19 sunt 
răspândite pe scară largă

Trebuie să 
facem față, 
simultan, 
pandemiilor 
gemene de 
covid-19 
și de 
dezinformare
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EDITORIAL

Măştile faciale, vederea şi riscul de cădere 
Poate fi mai sigur să mergem mai încet decât să ne uităm în jos

Experții în sănătate publică 
și organizațiile internaționale 
recomandă tot mai mult 
purtarea măștilor pentru a 
ajuta la limitarea răspândirii 
covid-19.1 Așadar, pentru a 
crește la maximum gradul 
de acceptare al oamenilor, 
este esențială utilizarea lor în 
condiții de siguranță și confort. 

Recomandările oficiale 
și subiectele mediatizate 

asociate s-au concentrat pe 
aspectele legate de disconfort 
și de comunicare,2 acordând 
puțină atenție efectului purtării 
măștilor asupra riscului de 
cădere. Ghidurile recomandă 
purtarea măștilor de către 
adulții mai vârstnici fiindcă 
sunt expuși unui grad mai 
mare de risc, însă tot ei 
constituie populația la care, 
foarte probabil, efectele 

măștilor asupra siguranței în 
timpul mersului sunt cele mai 
pronunțate. 

Pe lângă obstrucționarea 
vederii la purtătorii de ochelari 
(prin aburirea acestora), măștile 
de față blochează invariabil 
părți ale câmpului periferic 
inferior, chiar și la persoanele 
fără ochelari. Informațiile 
vizuale de la câmpul periferic 
inferior sunt importante 

Persoanele 
din grupurile 
cu risc 
trebuie să nu 
se grăbească 
la pornire, 
după care să 
meargă mai 
încet

informații actualizate și verificate – 
fac mari eforturi să țină pasul cu do-
vezile privitoare la conduita terape-
utică în cazul covid-19, furnizate în 
ritm rapid de știință.

Soluții digitale 
Este imperios necesară concepe-
rea unor strategii de combatere a 
impactului negativ al dezinformă-
rii cu privire la utilizarea antibioti-
celor și de prevenire a agravării cri-
zei globale a rezistenței la antibioti-
ce. Dat fiind faptul că aproximativ 
jumătate din populația adultă a țări-
lor cu economii în curs de dezvolta-
re13 și aproape toți adulții din țările 
cu venituri mai mari au acces la un 
dispozitiv digital și că peste jumă-
tate din populație folosește rețelele 
de socializare,14 aceste strategii tre-
buie să includă campanii mediatice 
online reglementate și creative pen-
tru a combate dezinformarea.

Unele organizații, ca Organizația 
Mondială a Sănătății și Centrul de 
Control al Bolilor din Nigeria,15, 16 
au și început să își utilizeze platfor-
mele digitale pentru a corecta in-
formațiile greșite privitoare la agen-

ții antimicrobieni, punând în dis-
cuție ineficiența antibioticelor ca 
tratament principal pentru co-
vid-19. Altele, precum Centrele 
pentru Controlul și Prevenția 
Bolilor din Africa, Institutele de 
Sănătate Naționale și Centrele pen-
tru Controlul și Prevenția Bolilor 
din SUA,17-19 furnizează informații 
generale despre măsurile de sănăta-
te publică, simptomele bolilor, mi-
turile și stigmatele asociate, dar nu 
discută în mod specific despre folo-
sirea antibioticelor; de aceea, ar tre-
bui să fie încurajate să corecteze a-
ceastă omisiune serioasă.

Sunt necesare și eforturi conjuga-
te prin care să se asigure accesul ra-
pid și prompt al furnizorilor de ser-
vicii medicale la dovezi actua lizate 
privitoare la gestionarea tuturor as-
pectelor implicate de covid-19. 
Agențiile regionale și cele globa-
le trebuie să realizeze educație on-
line, webinare pe tema algoritmuri-
lor de tratament, sinteze sistemati-
ce și ghiduri actualizate permanent, 
ca Recomandările Rapide ale 
The BMJ,20 pe care să le pună gratu-
it la dispoziția personalului sanitar, 

permițând diseminarea rapidă a do-
vezilor demne de încredere.

E posibil ca sistemele de îngrijiri 
medicale fragile din multe părți ale 
lumii să nu reziste la pandemia co-
vid-19 dacă se vor confrunta și cu o 
creștere substanțială a rezistenței la 
antibiotice. Trebuie să facem față si-
multan pandemiilor gemene de co-
vid-19 și de dezinformare.

Mehreen Arshad, conferențiar 
universitar, Feinberg School of Medicine, 
Northwestern University, USA  
mehreen.arshad@northwestern.edu 

Syed Faisal Mahmood,  
șef de catedră epidemiologie,  
Aga Khan University, Pakistan 

Mishal Khan, conferențiar universitar 

Rumina Hasan, profesor universitar, 
London School of Hygiene and  
Tropical Medicine, London, UK

EDITORIAL
Misinformation fuels antimicrobial 
resistance

A se cita: BMJ 2020;371:m4501
Gāsiţi versiunea completā, cu  
bibliografie, la:  
 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4501
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mai în etate.9 Când se privește 
în jos mai des, planificarea 
devine mai dificilă. Cercetările 
recente ce folosesc tehnologia 
de urmărire a ochilor arată că 
adulții mai vârstnici fac erori 
mai mari atunci când pășesc 
uitându-se la picioare decât 
cei care privesc înainte și pot 
identifica din timp eventualele 
pericole de cădere.10  

În al doilea rând, menținerea 
echilibrului necesită informații 
vizuale (în special de la 
periferie) ce vor fi integrate 
cu alte semnale senzoriale. 
Acestea sunt facilitate prin 
reducerea la minimum a 
mișcărilor capului și ochilor 
în timpul mersului, pentru 
a furniza o "ancoră" vizuală 
stabilă, re servește ca sursă 
preponderentă de informații 
senzoriale în reglarea 
echilibrului. Folosirea vederii 
în acest mod este deosebit 
de importantă pentru adulții 
mai vârstnici.11 Privitul în jos 
mai des este într-un conflict 
direct cu această strategie. Ar 
putea chiar să provoace un 
grad serios de instabilitate, 
necesitând mișcări frecvente 
și de mare amplitudine ale 
capului și ochilor,12 ce ar 
putea genera o neconcordanță 
între feedback-ul vizual și cel 
vestibular. 

Pe scurt, o recomandare de 
a "privi în jos" atunci când 
este purtată masca poate, în 
mod paradoxal, să afecteze 
stabilitatea, alterând sistemul 
bine reglat prin care vederea 
este folosită la menținerea 
siguranței în mers. Aceasta nu-i 
va afecta numai pe adulții mai 
vârstnici, ci și pe cei la care 
echilibrul se bazează în special 
pe vedere, cum ar fi persoanele 
cu boală Parkinson13 sau 
cele cu neuropatie diabetică 
senzorială.14 Cum putem 
reduce efectele măștilor 
asupra siguranței mersului? 
Este important să vă asigurați 
că masca este perfect strânsă 
în jurul nasului și pe obraji. 

pentru detectarea și evitarea 
pericolelor din apropiere și 
pentru a păși în siguranță.3 
Purtarea unei măști pe față 
reduce capacitatea de a folosi 
aceste informații senzoriale 
importante în timpul mersului, 
mărind, astfel, probabilitatea 
ca utilizatorul măștii să se 
împiedice sau să cadă.3, 4 
Există dovezi că ochelarii 
multifocali (ce obstrucționează 
câmpul vizual inferior în 
același mod, prin aburire) pot 
reduce siguranța atunci când 
sunt evaluate obstacolele și 
scările.5, 6 

Poate părea logic a-i sfătui 
pe oameni să se uite mai des 
la picioare atunci când poartă 
masca, ceea ce le-ar oferi 
informațiile vizuale pe care 
le obțin în mod normal prin 
vederea periferică, atunci 
când privesc înainte. Este un 
sfat care începe să fie dat tot 
mai des, însă după părerea 
noastră e greșit, deși ne bazăm, 
deocamdată, doar pe intuiție.7 
Pentru a înțelege de ce, e 
important să analizăm cele 
două funcții pentru care este 
folosită în timpul mersului 
vederea. 

Nu vă uitați în jos!
În primul rând, vederea are 
rolul de a detecta obstacolele 
și a planifica o rută de mers în 
siguranță,8 în special la adulții 

Pe lângă reducerea riscului 
de transmitere a covid-19,1 
o potrivire fixă va reduce 
obstrucția vizuală și aburirea 
ochelarilor. 

În cazul oamenilor din 
grupurile cu risc, sfatul cel 
mai potrivit este să "nu se 
grăbească", nu să "se uite în 
jos." Mai exact, este bine să 
nu se grăbească la pornire, 
iar apoi să meargă mai încet. 
Astfel, vor avea destul timp să 
detecteze eventualele pericole 
de cădere și să-și planifice o 
rută sigură.10, 16 Încetinirea 
ritmului va reduce și nevoia de 
a face mișcări ample și rapide 
ale capului și ochilor în timpul 
mersului. 

În cursul pandemiei de 
covid-19, purtarea măștilor 
este esențială în special pentru 
grupurile cu risc, cum este, 
de pildă, cel al adulților mai 
vârstnici. Pentru a stimula la 
maximum folosirea măștilor 
și a reduce probabilitatea ca 
oamenii să evite activitățile 
ce impun obligativitatea 
purtării lor este importantă 
diminuarea posibilelor efecte 
asupra siguranței în mers. 
Pentru a facilita îndrumările 
de sănătate publică bazate 
pe dovezi ar trebui să fie 
efectuate noi cercetări care să 
evalueze felurite strategii cu 
privire la siguranță, incluzând 
recomandarea de a încetini 
ritmul de mers și de a purta 
măști transparente.

Elmar C Kal, cercetător bursier 
elmar.kal@ brunel.ac.uk 

William R Young, conferențiar 
universitar 

Toby J Ellmers, cercetător bursier, 
Centre for Cognitive Neuroscience, 
Brunel University London

EDITORIAL
Face masks, vision, and risk of falls 

A se cita: BMJ 2020;371:m4133 
Gāsiţi versiunea completā, cu  
bibliografie, la:  
 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4133
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INTERVIEW THE BMJ 

Victor Adebowale despre 
rasismul sistemic  
în cadrul NHS 
Președintele Confederației NHS discută cu Gareth Iacobucci despre 
importanța recunoașterii și rezolvării inegalităților

' 'A
devărul e că 
acesta este 
un aspect 
ce ține de 
sistem, 

oricât de ciudat ar putea 
să li se pară unora," 
spune Victor Adebowale. 
"Asta e realitatea. Poate 
fi modificată, dar nu poți 
schimba ceva dacă refuzi 
să accepți ceea ce este." 

Analiza dură făcută de 
Adebowale rasismului 
din cadrul NHS (sistemul 
public de sănătate 
britanic) atinge o coardă 
sensibilă în 2020, anul 
în care uciderea lui 
George Floyd, mișcarea 
Black Lives Matter și 
covid-19 au scos la lumină 
inegalitățile rasiale din 
întreaga lume – și nevoia 
urgentă de a le soluționa. 

Fiu al unor nigerieni, 
născut în Yorkshire, 
s-a confruntat cu 
inechitățile mulți ani, 
incluzând perioada de 
două decenii în care s-a 
ocupat de organizația 
caritabilă Turning Point 
în sprijinul persoanelor 
afectate de abuzul de 
droguri, boli mintale și 
dificultăți în învățare. În 
anul 2000 i-a fost acordat 
ordinul CBE pentru 
serviciile aduse în cadrul 
programului New Deal 

al guvernului laburist, 
pentru persoanele 
fără loc de muncă și 
tinerii fără adăpost. 
Un an mai târziu a fost 
desemnat unul dintre 
primii "reprezentanți ai 
poporului", devenind 
membru independent al 
Camerei Lorzilor. 

În prezent președinte 
al Confederației NHS 
(post pe care îl deține din 
aprilie 2020), Adebowale 
declară că reducerea 
inegalităților este una 
din prioritățile sale, 
alături de îmbunătățirea 
accesului la servicii și de 
transformarea digitală. 
El spune că impactul 
disproporționat al 
pandemiei de covid-19 
asupra grupurilor 
dezavantajate nu a făcut 
decât să-i anime dorința 
instituirii unor măsuri 
prompte. 

Reducerea inegalităților 
"În anumite privințe, 
covid nu a făcut decât să 
exploateze slăbiciunile 
din societate," susține el. 
"A scos la lumină toate 
defectele. Poți vedea 
inegalitatea, inechitatea, 
nevoia de inovare. Le-a 
făcut atât de vizibile, încât 
trebuie să ne ocupăm de 
aceste probleme."

În februarie 2020 a 
participat la realizarea 
ediției speciale a The BMJ 
dedicată rasismului în 
medicină – o chemare 
la arme pentru a 
combate inegalitatea 
rasială persistentă – și 
a insistat ca NHS să 
înființeze un "observator" 
independent pe care să se 
bazeze măsurile pentru 
îndeplinirea obiectivului 
egalității rasiale. 

În cursul entuziastei 
discuții video cu 
The BMJ, la cinci luni 
de la preluarea funcției 
la Confederație NHS, 
Adebowale era încântat 
că directorul executiv 
al NHS din Anglia, 
Simon Stevens, a 
aprobat NHS Race and 
Health Observatory 
(Observatorul NHS 
pentru probleme rasiale 
și de sănătate), în care 
Confederația NHS 
va fi foarte implicată. 
El adaugă, însă, că 
abordarea serviciilor de 
sănătate reprezintă numai 
"începutul" rezolvării 
cauzelor fundamentale ale 
rasismului, fiind necesară 
încă multă muncă la 
nivelul conducerii. 

"Cum ne asigurăm 
că liderii îi conduc 
permanent pe toți, nu 

doar pe unii, câteodată?" 
întreabă el. "În primul 
rând, trebuie să creăm 
posibilitatea de a discuta 
despre asta. În al doilea 
rând, să facem posibilă 
evaluarea. Nu putem 
spune că furnizăm îngrijiri 
excelente dacă nu sunt 
excelente pentru toți. 
Și în al treilea rând, 
să facem intervențiile 
corecte pentru a mișca 
acul indicator în direcția 
bună." 

A spune adevărul  
în fața puterii 
Guvernul a fost aspru 
criticat pentru că nu 
a acționat suficient de 
repede în fața dovezilor că 
persoanele de rasă neagră 
și minoritățile etnice 
aveau o probabilitate 
mai mare de a contracta 
covid-19 și de muri de 
pe urma bolii respective, 

Am un devotament personal față de NHS, 
care este, practic, de nezdruncinat.
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iar grupurile care au 
trimis spre analiza forului 
Public Health England 
(Sănătatea Publică din 
Anglia) dovezi în acest 
sens susțin că, inițial, 
acestea au fost ignorate. 

Un raport ulterior a 
admis, în cele din urmă, 
că rasismul poate fi 
asociat cu riscul crescut 
de deces al minorităților 
etnice, iar Adebowale 
crede că guvernul va 
asculta de data aceasta.  
El adaugă, însă, că 
pandemia a demonstrat  
în termeni clari și tragici 
de ce este nevoie să 
acționăm neîntârziat. "Au 
început să asculte și să 
deschidă o discuție despre 
dinamica inegalității 
și inechității rasiale în 
sănătate și îngrijiri, dar 
mai avem un drum 
lung până să ajungem la 
armonizare. 

"Problema nu mai poate 
fi ignorată. Trebuie să o 
rezolvăm." 

Abilitatea de a 
comunica "într-o engleză 
pe înțelesul tuturor" 
va fi un aspect esențial 
al activității sale de 
conducere a Confederației 
NHS. "Mi-ar plăcea să 
avem mai mult curaj să 
spunem adevărul în fața 
puterii," spune el. "Nu 
trebuie să fim agresivi 
sau să insultăm, ci doar 
să arătăm care este 
realitatea, fiindcă oamenii 
o recunosc." 

Schimbarea priorităților 
Capacitatea sa de a 
se conecta cu liderii 
Confederației NHS – 
din care fac parte spitale 
de boli acute, furnizori 
de asistență primară și 
de servicii de sănătate 
mintală, precum și 

sectoare de voluntariat și 
private – a fost verificată 
în timpul primelor șase 
luni ale mandatului 
său, care a coincis cu o 
pandemie globală. 

"Nu a fost ușor, știut 
fiind faptul că procesul 
comunicării interumane 
este, într-o proporție de 
70%, non-verbal, iar eu 
am utilizat mult timp 
Teams și Zoom," explică 
el, "dar am făcut vizite 
virtuale la spitale. Au 
funcționat foarte bine 
discuțiile cu echipele 
principale despre 
problemele pe care le au." 

"Evident, prioritățile 
s-au schimbat. Am avut 
aproape 50 000 de 
decese în urma covid-19. 
Așa ceva nu poate fi 
bagatelizat", adaugă el.

Adebowale este foarte 
conștient de pericolul 
ca personalul să ajungă 
la epuizare – și spune 

că, în contextul actualei 
creșteri a numărului 
cazurilor de covid-19, 
este vital sprijinul acordat 
de angajatori la locul de 
muncă. 

"NHS a fost supus unei 
mari presiuni: a suferit 
mari prejudicii morale 
și un stres semnificativ," 
spune el. "Oamenii nu 
și-au luat concediu – au 
lucrat în condiții foarte, 
foarte dificile, purtând 
permanent echipament 
de protecție. Și-au văzut 
colegii murind. 

"Sunt realmente 
îngrijorat în privința 
recunoașterii stresului 
și presiunii la care sunt 
supuși și a sprijinului pe 
care îl primesc pentru a 
face față, pentru că nu 
sunt mașini. Nu ne putem 
aștepta ca ei să continue 
să funcționeze la nesfârșit. 
Vom pierde oameni buni. 
Nu trebuie să-i vedem ca 

Am un devotament personal față de NHS, 
care este, practic, de nezdruncinat.
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pe niște eroi – ci ca pe 
ființe umane, cu nevoi 
reale, care au nevoie de 
susținere." 

"Resetarea" NHS 
În mai 2020, Confederația 
NHS a lansat o campanie 
denumită NHS Reset, 
concepută pentru a 
recunoaște sacrificiile și 
succesele personalului 
medical în timpul 
pandemiei și nevoia de 
a reconfigura serviciile 
ulterior. 

Așa cum a spus 
Adebowale, este vorba 
și despre "a avea o 
perspectivă realistă" a 
ceea ce poate fi furnizat 
și ce nu într-o lume 
post-covid. Confederația 
a avertizat că, până la 
sfârșitul lui 2020, NHS se 
va confrunta cu o listă de 
așteptare de 10 milioane 
de oameni – și că i-ar 
putea lua patru ani ca să 
îndrepte situația. 

"Este foarte bine să 
dorești să oferi 100% din 
toate serviciile începând 
de mâine," spune el.  
"Dar dacă nu pot fi 
furnizate, stresezi oamenii 
inutil și îi pui pe cei din 
linia întâi într-o postură și 
mai rea." 

El subliniază și faptul 
că este important să 
se păstreze unele din 
inovațiile scoase în 
evidență în timpul 
pandemiei – de pildă, 
furnizarea unor consultații 
digitale. "Este vorba și 
despre a învăța din covid, 
dar și despre a construi 
mai departe, pornind de 
la schimbările recente din 
cadrul NHS, astfel încât 

să putem «reconstrui ceva 
mai bun,»" spune el. 

Sănătatea populației 
În viziunea lui 
Adebowale, este necesar 
să se mențină orientarea 
NHS anterioară 
pandemiei de covid către 
sistemele de îngrijiri 
integrate și sănătatea 
populației, rolul principal 
avându-l medicii de 
familie ("ușa din față 
spre NHS"). El vrea, 
însă, ca tribalismul și 
teritorialitatea diferitelor 
părți ale sistemului să 
dispară în coșul de gunoi 
al istoriei. 

"Planul pentru sănătatea 
întregii populații începe 
cu asistența primară, 
așa că este foarte mult 
de muncă împreună 
cu colegii din asistența 
primară pentru a ne 
asigura că ei sunt sprijiniți 
în această direcție și că 
vocile lor sunt auzite," 
spune el. "Nu vrem, 
însă, ca aceasta să fie o 
luptă pentru supremație. 
Trebuie să fim clari în 
privința criteriilor pentru 
succes în orice sistem nou, 
să construim structura 
care să susțină acel succes 
și apoi să o evaluăm, în 
loc să ne grăbim să găsim 
cheia de la seif." 

Aici, Confederația NHS 
poate avea o influență 
în a ajuta diferitele părți 
ale sistemului să găsească 
un numitor comun și să 
vorbească într-un singur 
glas. 

"Nu mai sunt vremurile 
în care erați îngrădiți 
de zidurile propriilor 
organizații," spune el. 

"Trebuie să lucrați în 
parteneriat – altfel, faceți 
un deserviciu comunității 
voastre." 

Colaborare 
Adebowale este de părere 
că, pentru a oferi servicii, 
NHS trebuie să continue 
colaborarea cu furnizorii 
din sectorul privat, 
menționând că adoptarea 
capacității acestui sector 
a vizat consolidarea 
îngrijirilor de rutină în 
timpul pandemiei. 

"Relația cu sectorul 
independent s-a dovedit 
a fi crucială pentru 
activitatea în timpul 
pandemiei de covid și la 
fel va fi și în continuare," 
spune el. "Nu mai e 
vremea când se spunea 
«fie/sau» – acum este 
«și, și». Publicul vrea 
calitate și o va avea 
dacă oamenii lucrează 
împreună." 

Și cum rămâne cu 
sectorul de voluntariat, 
dată fiind experiența sa în 
domeniu? 

"Trebuie să facem mai 
mult pentru a sublinia 
relația dintre sectorul de 
voluntariat și cel statutar 
în furnizarea îngrijirilor 
medicale pentru 
populație," spune el. 
"Cred, de asemenea, că 
trebuie să se lucreze mai 
mult în sectorul voluntar 
pentru ca vocea acestuia 
să fie mai coerentă." 

Dorința sa de 
pluralism se îmbină și 
cu entuziasmul pentru 
NHS, despre care spune 
că "e vital pentru mine... 
am un devotament 
personal față de NHS, 

care este, practic, de 
nezdruncinat." 

Menționează că 
mama sa, care a lucrat 
ca asistentă medicală în 
NHS timp de 40 de ani, 
și părintele fondator al 
NHS, Nye Bevan, sunt 
principalele surse de 
inspirație pentru el. Dar 
ce anume va califica 
Adebowale drept succes 
în funcția pe care o 
deține? 

"Dacă putem pune 
acul indicator al echității 
în centrul politicii de 
sănătate și îngrijire, pentru 
a fi siguri că oamenii 
primesc serviciile de care 
au nevoie la locul potrivit 
și la momentul oportun, 
iar dacă inovația digitală 
nu va mai fi doar ceva 
ce «ar fi bine să facem», 
ci va deveni esențială în 
serviciile viitoare – atunci 
voi aprecia că mandatul 
meu a avut un oarecare 
succes. 

"Dacă voi reuși ceea ce 
mi-am propus păstrându-
mi simțul umorului și 
fără să mă iau prea în 
serios, voi face totul cum 
trebuie."

Gareth Iacobucci, The BMJ 
giacobucci@bmj.com 

THE BMJ INTERVIEW  
Victor Adebowale on systemic 
racism in the NHS 

A se cita:  
BMJ 2020;371:m4111

Traducere:  
Dr. Roxana }ucra
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cercetare

Întrebarea studiului  Care este riscul 
de internare în spital cu boala corona-
virusului 2019 (covid-19) al cadrelor 
medicale care au sau nu contact cu 
pacienții și al membrilor familiilor 
acestora? 

Metode  Acest studiu de corelare a 
înregistrărilor naționale a comparat 
riscul spitalizării legate de covid-19 în 
rândul a 158 445 de cadre medicale 
(cu vârste de 18-65 ani), a membrilor 
familiilor acestora (n=229 905) și a 
altor membrii ai populației generale 
în timpul perioadei de vârf a infecției 
cu covid-19 în Scoția (de la 1 mar-
tie la 6 iunie 2020). Pentru cadrele 
medicale care au avut contact cu 
pacienții, riscul a fost comparat și cu 
cel al personalului "din prima linie" 
(de exemplu, paramedicii sau per-
sonalul din specialitățile ce primesc 
cazuri acute), din unitățile de terapie 
intensivă, cel implicat în proceduri 
neintensive generatoare de aerosoli și 
din alte secții. 

Răspunsul și limitele studiului  
Cadrele medicale și familiile lor au 
contribuit la 1/6 din totalul internări-
lor cu covid-19 în acest grup de vârstă 
(360/2 097; 17,2%) în Scoția. Riscul 
global absolut a fost redus, dar a fost 
de trei ori și, respectiv, două ori mai 
mare în rândul cadrelor medicale care 
au avut contact cu pacienții (3,30, 
2,13–5,13) și al familiilor acestora 
(1,79, 1,10–2,91) decât la cei care nu 

au avut contact cu pacienții. Perso-
nalul medical din prima linie a avut 
cel mai mare risc. Cadrele medicale 
au fost împărțite în categorii pe baza 
funcției și a locului de muncă, nu a 
activității autoraportate, așa că sunt 
posibile unele erori de clasificare, 
estompând diferențele dintre grupuri. 

Ce aduce nou prezentul studiu Rezul-
tatele "primului val" din Scoția arată 

Riscul de internare în 
spital pentru boala 
coronavirusului 2019 
la cadrele medicale 
şi membrii familiilor 
acestora
Shah ASV, Wood R, Gribben C și colab. 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de cohortă de corelare la nivel naţional 

Incidența cumulativă (riscul) de spitalizare cu covid-19 la cadrele medicale și  
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că personalul medical are, în general, un risc redus de 
spitalizare pentru covid-19. Cu toate acestea, cei care au 
contact cu pacienții, în special în prima linie, au un risc re-
lativ crescut de internare, ca și familiile lor. Pentru cei care 
nu au avut contact cu pacienții, riscurile au fost similare cu 
cele ale populației generale. Aceste rezultate ar trebui să 
documenteze deciziile privitoare la organizarea serviciilor 
medicale, la folosirea echipamentului de protecție indivi-
dual și la redistribuirea personalului. 

Finanțarea, conflictele de interese și comunicarea datelor Finanțarea a fost 
asigurată de British Heart Foundation și Wellcome Trust. 

Nu a fost raportat niciun conflict de interese. Codul analitic este disponibil la  
https://github.com/ChronicDiseaseEpi/hcw.

Covid-19: risks to healthcare workers and their families 

ORIGINAL RESEARCH Nationwide linkage cohort study

Risk of hospital admission with coronavirus disease 2019 in 
healthcare workers and their households
A se cita: BMJ 2020;371:m3582 
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3582 

COMENTARIU  Greşelile făcute în primul val nu trebuie să fie repetate în al doilea

De la începutul pandemiei bolii coronavirusului 2019 
(covid-19), cadrele medicale au arătat o rezistență și un 
devotament profesional remarcabile, în ciuda temerii 
cu privire la infectarea lor și a celorlalți.1 În această pri-
vință, Shah și colegii săi prezintă acum rezultate ferme 
și îngrijorătoare cu privire la riscurile de covid-19 în 
rândul cadrelor medicale și al familiilor acestora.2 

Într-un studiu de cohortă de mari dimensiuni, bazat 
pe registre, autorii au comparat riscul de spitalizare 
pentru covid-19 al cadrelor medicale care au avut 
contact cu pacienții și al celor care nu au avut contact, 
al membrilor familiilor acestora și al populației genera-
le. Riscurile absolute au fost reduse, dar în primele trei 
luni ale pandemiei cadrele medicale care au intrat în 
contact cu pacienții au avut o probabilitate de trei ori 
mai mare de a se interna în spital cu covid-19 decât cei 
fără un astfel de contact cu pacienți. Riscul a fost dublu 
în rândul familiilor cadrelor medicale care au avut 
contact cu pacienții. 

Lucrările anterioare au raportat riscuri de covid-19 
similare în rândul personalului medical,3, 4 dar noul 
studiu furnizează cea mai completă estimare de până 
acum a  riscului de boală mai severă și este primul ce 
raportează riscul pentru membrii familiei. Este nece-
sară explorarea cauzelor creșterii riscului observate – 
probabil multifactoriale – pentru a ajuta la îmbunătăți-
rea siguranței în unitățile de îngrijiri medicale.  

Suprasolicitați 
În timpul primului val al pandemiei, sistemele me-
dicale suprasolicitate din țările grav afectate au lăsat 
personalul medical să facă față dificultăților programu-
lui prelungit de muncă, oboselii și stresului psihologic 
extrem. Proviziile care se epuizau rapid, carantinele 
naționale și frenezia achiziționării echipamentului 
personal de protecție (PPE) pe piața liberă au dus la 
deficite de aprovizionare.7 Cadrele medicale au fost 
adesea nevoite să îngrijească pacienți cu covid-19 

suspectată sau confirmată fără să dispună de o instru-
ire corespunzătoare ori de un PPE adecvat. Aceasta a 
contribuit la un risc crescut pentru personalul medical 
în faza inițială.3, 8, 9 

Majoritatea țărilor s-au confruntat cu capacitatea 
insuficientă de testare în primele luni ale pandemiei, 
ceea ce a împiedicat atât detectarea timpurie a foca-
relor apărute cât și aplicarea măsurilor de control al 
infecției. Experiența acumulată sugerează, în prezent, 
că fiecare infecție suspectată a fi asociată îngrijirilor 
medicale trebuie să declanșeze un grup de măsuri 
imediate de control al infecției, incluzând screeningul 
extins al SARS-CoV-2, carantinarea tuturor pacienților 
din secția afectată, distanțarea fizică între angajați și 
folosirea PPE în timpul oricărui contact cu bolnavii din 
secția afectată.10-12 

Majoritatea studiilor, dar nu toate, raportează riscuri 
crescute pentru cadrele medicale care îngrijesc pacienți 
cu covid-19.3, 13, 14 Activitatea în unitățile de terapie 
intensivă nu este asociată cu un risc crescut de infecție, 
posibil datorită fie protecției oferite de PPE de nivel 
înalt, fie scăderii infecțiozității din stadiile avansate ale 
bolii, chiar în rândul pacienților în stare critică.13, 15 Cel 
mai mare risc pentru cadrele medicale poate fi repre-
zentat chiar de colegii lor sau de pacienții în stadiul 
incipient al infecției nesuspectate, când încărcătura 
virală este mare.12 Majoritatea studiilor de până acum, 
incluzându-l pe cel realizat de Shah și colab., au evaluat 
riscurile pentru cadrele medicale în cursul fazei inițiale 
a pandemiei. Probabil că progresele făcute de atunci 
au redus riscurile, deși sunt necesare studii suplimen-
tare de confirmare. Aceste progrese includ o mai bună 
cunoaștere a dinamicii transmiterii și a impactului in-
fecțiilor asimptomatice și presimptomatice,16 facilitarea 

Cadrele medicale au arătat o rezistență și un 
devotament profesional remarcabile
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accesului la un PPE eficient, îmbu-
nătățirea capacităților de testare, 
optimizarea sistemelor de triaj, 
aplicarea noilor măsuri de control 
al infecției (de exemplu, folosirea 
continuă a măștilor în spitale17, 18 și 
alertele) și răspunsurile mai rapide 
la apariția focarelor. 

Studiile prospective de bună 
calitate ce evaluează practicile 
noi de prevenție și control vor 
fi importante în ghidarea îmbu-
nătățirilor strategiei noastre de 
protecție a cadrelor medicale și a 
familiilor acestora,19 incluzându-le 
pe cele din comunitățile minorită-
ților etnice, care au cel mai mare 
risc de infecție și evoluțiile cele 
mai grave, accentuând inegalitatea 
la locul de muncă.3 

Comunitatea internaționa-
lă trebuie să sprijine eforturile 
Organizației Mondiale a Sănătății 
de-a asigura furnizarea adecvată 
de PPE și teste de covid-19 pentru 
țările cu venituri mici și mijlocii. 
Este necesar ca un vaccin efici-
ent să fie distribuit echitabil, iar 
cadrele medicale să aibă prioritate 
la nivel global. În conformitate 
cu United Nations Sustainable 
Development Goals (Obiectivele 
de dezvoltare sustenabile ale Nați-
unilor Unite), trebuie să asigurăm 
protecția și siguranța întregului 
personal medical din toate institu-
țiile.20

Ulf Karlsson  
ulf.karlsson@med.lu.se 

Carl-Johan Fraenkel 

Detalii despre autori pe bmj.com 

COMMENTARY Mistakes made in  
the first wave must not be repeated in 
the second

A se cita: BMJ 2020;371:m3944
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3944 
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Întrebarea studiului  Care este efectul intro-
ducerii monitorizării prospective a evoluției 
folosind grafice de control cu feedback 
regulat al indicatorilor către echipele chi-
rurgicale cu privire la evenimentele adverse 
majore în rândul pacienților? 

Metode  Într-un studiu clinic național 
paralel, randomizat, de tip cluster a fost 
integrată o analiză a diferenței-în-diferen-
țe. După o evaluare inițială în 2014-2015, 
40 de departamente de chirurgie din 
spitale din toată Franța au fost repartizate 
aleatoriu să aplice un program bazat pe 
grafice de control în 2017-2018. La cele 
20 de spitale randomizate în grupul de 
intervenție a fost furnizat trimestrial un set 
de grafice de control pentru monitoriza-
rea rezultatelor chirurgicale, cu feedback 
regulat al indicatorilor către echipele 
chirurgicale. Rezultatul principal a fost o 
combinație de evenimente adverse majore 
(decesul pacientului internat, durata spi-
talizării în terapie intensivă, reoperarea și 

complicațiile severe) în următoarele 30 de 
zile după operație în rândul a 155 362 de 
adulți care au fost supuși unor proceduri 
de tract digestiv.

Răspunsul și limitele studiului  S-a consta-
tat că în spitalele din grupul cu intervenție 
s-a înregistrat, comparativ cu cele de con-
trol, o scădere semnificativă a cuantumului 
de evenimente adverse majore (raportul 
ajustat al rapoartelor probabilităților 0,89, 
interval de încredere 95% de 0,8–0,96) 
și de decese ale pacienților (0,84, 
0,71–0,99), precum și a duratei spitalizării 
în terapie intensivă (0,85, 0,76–0,94). Ace-
eași tendință a fost observată în privința 
reoperării (0,91, 0,82–1,00), în timp ce 
complicațiile severe au rămas neschimbate 
(0,96, 0,87–1,07). Rămân necunoscute 
fezabilitatea și efectul aplicării monito-
rizării prospective a rezultatelor folosind 
graficele de control și feedbackul regulat, 
către echipele chirurgicale, cu privire la 
indicatorii evenimentelor adverse majore 

Efectul monitorizării rezultatelor chirurgicale cu ajutorul 
graficelor de control în reducerea evenimentelor adverse 
majore la pacienţi
Duclos A, Chollet F, Pascal L și colab., din partea grupului responsabil cu studiul clinic SHEWHART 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu randomizat de tip cluster

Îmbunătăţirea rezultatelor la 
pacienţii chirurgicali 

Rezultatele primare și secundare în spitalele repartizate la  monitorizarea prospectivă a 
rezultatelor folosind graficele de control cu feedback regulat al indicatorilor (intervenția) sau la 
tratamentul standard (control)  

  Intervenția v spitalele de control
  Raportul ajustat al rapoartelor   Coeficientul de corelație 
Rezultate chirurgicale*  Nr (%) probabilităților† (CI 95%)   Valoarea P intraclasă 
Evenimentul advers major ‡  17 469 (11.2)  0.89 (0.83–0.96)  0.001  0.033 
Deces  2407 (1.5)  0.84 (0.71–0.99)  0.04  0.028 
Spitalizarea în 
terapie intensivă  8814 (5.7)  0.85 (0.76–0.94)  0.001  0.151 
Reoperare  7023 (4.5)  0.91 (0.82–1.00)  0.06  0.026 
Complicație severă 6575 (4.2)  0.96 (0.87–1.07)  0.46  0.018

*Rezultatele au fost ajustate pentru un scor al riscului care a luat în considerare vârsta, sexul, prezența comorbidităților, internarea de 
urgență, data și procedura operațională, diagnosticul principal, complexitatea procedurii chirurgicale, venitul median pe gospodărie 
pentru covariatele la nivelul pacientului și statusul sau covariatele la nivelul spitalului. 
†Folosind modelele regresiei logistice cu efect mixt, cu comparații bazate pe o strategie a diferenței-în-diferențe. O valoare subunitară 
a raportului rapoartelor probabilităților a indicat îmbunătățirea în urma folosirii graficelor de control în intervenție versus spitalele de 
control. ‡Combinația complicațiilor chirurgicale survenind la orice spital în următoarele 30 de zile după procedura chirurgicală, pe baza 
clasificării Clavien-Dindon, incluzând decesul pacientului, spitalizarea în terapie intensivă (cel puțin două nopți în terapie intensivă 
sau cinci nopți în unitatea de îngrijiri critice), reoperarea (procedura deschisă ori laparoscopică digestivă) sau  complicația severă 
(stop cardiac, embolie pulmonară, sepsis ori infecție la locul operației).
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în rândul pacienților și într-un context 
diferit.  

Ce aduce nou prezentul studiu După 
aplicarea unui program care a folo-
sit graficele de control cu feedback 
regulat al indicatorilor către echipele 
chirurgicale a fost constatată o reduce-
re semnificativă statistic a evenimen-
telor adverse majore și a deceselor 
pacienților postoperator. Rezultatele 
susțin folosirea de rutină a graficelor 
de control în monitorizarea variațiilor 
rezultatelor chirurgicale de-a lungul 
timpului pentru a îmbunătăți siguranța 
pacienților.  

Finanțarea, conflictele de interese și comunicarea 
datelor Actualul studiu a fost sprijinit printr-o bursă 

de la Ministerul Francez al Sănătății. Niciun conflict 
de interese. Datele anonimizate ale participanților 
extrase din depozitul datelor spitalicești la nivel 
național sunt disponibile de la ATIH Institutional 
Data Access Platform (Platforma de acces a datelor 
instituționale). 

Înregistrarea studiului ClinicalTrials.gov 
NCT02569450.

Improving outcomes for surgical patients 

ORIGINAL RESEARCH Cluster randomised 
trial

Effect of monitoring surgical outcomes 
using control charts to reduce major 
adverse events in patients
A se cita: BMJ 2020;371:m3840 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3840 

COMENTARIU  Pentru succesul îmbunătăţirii calităţii este 
esenţială implicarea personalului

Programul Second Global Patient 
Safety Challenge din 2008, spon-
sorizat de Organizația Mondială a 
Sănătății, a articulat 10 "obiective 
esențiale pentru o chirurgie sigură".1 
Unul dintre ele este de-a "asigura su-
pravegherea de rutină a capacității, 
volumului și rezultatelor” la nivelul 
spitalului. Fără îndoială, această 
recomandare a fost dată cu speranța 
că supravegherea longitudinală și 
analiza rezultatelor chirurgicale ar 
putea conduce la îmbunătățiri ale 
calității îngrijirilor și ale rezultatelor 
pacienților. 

În această privință, Duclos și 
colegii săi au investigat un sistem 
de supraveghere a cărui trăsătură 
centrală a fost folosirea graficelor 
de control Shewhart.2 Create inițial 
pentru a monitoriza procesele indus-
triale, graficele de control urmăresc 
variabilitatea indicatorilor principali 
ai proceselor de-a lungul timpului și 
furnizează feedback-ul vizual al ten-
dințelor pozitive și negative. Aceas-
ta permite evaluarea impactului 
modificărilor proceselor sau, în cazul 
unei tendințe negative, declanșează 
investigarea cauzelor și formularea 
răspunsurilor adecvate.

Duclos și colegii săi au randomizat 
40 de spitale fie la tratamentul stan-
dard (spitale de control), fie la grafi-
ce de control trimestriale (spitale de 
intervenție), urmărind patru rezulta-
te axate pe pacient: decesul pacien-
tului în spital, internarea neplanifica-
tă la terapie intensivă, reoperarea și 
o combinație de complicații severe 
(stop cardiac, embolie pulmonară, 
sepsis sau infecția la locul operației). 

Timp de doi ani, spitalele de inter-
venție au înregistrat reduceri semni-
ficative ale frecvenței evenimentelor 
adverse majore (o combinație a tu-
turor indicatorilor rezultatelor) și ale 
mortalității și reoperării, individual. 

Feedback comparativ 
Ideea de a se furniza un feedback 
comparativ al rezultatelor chirurgi-
cale către spitale3 sau către publicul 
general4 ca mijloc de încurajare a 
îmbunătățirii calității nu este nouă, 
dar a generat rezultate neomoge-
ne.5-7 O inițiativă asemănătoare, 
comparația publică a rezultatelor 

Inerție inițială la complianță chiar 
în rândul intervențiilor susținute  
de dovezi puternice
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Întrebarea studiului  Cât de eficientă este plasma 
convalescenților în tratamentul adulților din India cu forme 
moderate ale bolii coronavirusului 2019 (covid-19)? 

Metode  În acest studiu clinic deschis, controlat, 
randomizat, de fază II, desfășurat în 39 de spitale din 
toată India, 464 de pacienți spitalizați (testați între 
22 aprilie și 14 iulie 2020) cu o formă moderată a bolii 
covid-19 confirmată (presiunea parțială a oxigenului în 
sângele arterial/fracția oxigenului inspirat (PaO2/FiO2) 
între 200 mm Hg și 300 mm Hg sau o frecvență respiratorie 
mai mare de 24/min, cu saturația oxigenului 93% sau 
mai mică în aerul din cameră) au fost repartizați fie la 
tratament cu plasmă de la convalescenți și la cea mai bună 

Plasma convalescenţilor în tratamentul 
formelor moderate de covid-19 la adulţii 
din India 
Agarwal A, Mukherjee A, Kumar G, Chatterjee P, Bhatnagar T, Malhotra P,  
din partea colaboratorilor la studiul clinic PLACID 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu clinic deschis, controlat, randomizat,  
de fază II (PLACID Trial)  

URMÃRIRE RAPIDÃ

chirurgilor individuali,8 are o 
valoare controversată, neluând în 
considerare multiplele aspecte ale 
performanței echipei, ce pot afecta 
evoluțiile pacienților chirurgicali.9 
În schimb, strategia graficelor de 
control pune accentul mai mult 
pe sistemele interne și pe echipele 
interprofesionale decât pe indivizi 
și încurajează comparațiile iterative 
mai mult cu performanța din trecut 
decât cu instituțiile externe. 

Noul studiu nu stabilește catego-
ric că graficele de control au avut 
per se contribuția principală la 
îmbunătățirea rezultatelor. E posibil 
ca și alte mijloace de feedback să fi 
fost eficiente dacă ar fi avut sprijinul 
suitei de activități adjuvante rapor-
tate în acest studiu. Într-adevăr, gra-
ficele de control au fost în centrul 
unui proces bazat, în mod esențial, 
tot pe participarea unei conduceri 
puternice, pe organizarea întâlniri-
lor interdisciplinare regulate și pe 
implicarea activă a multor cadre 
în identificarea și rezolvarea cau-
zelor fundamentale ale tendințelor 
negative. Această dependență a fost 
exemplificată prin constatarea că 
rezultatele s-au îmbunătățit și mai 
mult în spitalele de intervenție care 
s-au adaptat cel mai bine elemente-
lor variate ale procedurii. 

Rolul esențial al implicării perso-
nalului și al respectării procedurii 
pentru succesul intervenției grafice-
lor de control indică, fără îndoială, 
dificultatea insuficient subliniată 
a generalizării pe scară largă a 
rezultatelor studiului – dificultate 
frecvent întâlnită în "vânzarea" 
programelor de îmbunătățire a ca-
lității și în realizarea și menținerea 
complianței față de ele. 

Inerția inițială la complianță se 
observă chiar în rândul intervenți-
ilor susținute de dovezi puternice. 
De exemplu, după prima evaluare 
a listei de verificare a siguranței 
chirurgicale a OMS s-a observat o 
reducere asociată a mortalității peri-
operatorii cu 47% și a complicațiilor 
cu 36%.10 Probabil că scepticismul 
inițial11 a fost justificat de metodo-
logia simplă a studiului original,10 
dar studiile ulterioare12-16 au adus, 
indiscutabil, argumente puternice în 
favoarea adoptării. Cu toate aces-
tea, implicarea și complianța rămân 
variabile și necesită încurajare 
strategică.16 

Este fascinant să ne imaginăm cum 
ar putea reacționa clinicienii la un 
medicament recent apărut sau la o 
operație nouă care reduce constant 
mortalitatea ori complicațiile și de ce 
o intervenție la fel de reușită, axată 

pe factorii umani, ar putea fi privită 
altfel. E tentant să presupunem că 
mulți clinicieni ar fi mai receptivi 
la un medicament sau un tratament 
chirurgical nou și mai puțin receptivi 
la intervențiile de îmbunătățire a ca-
lității, cu toate ipotezele lor implicite 
privind nevoia de a combate perfor-
manța slabă a sistemelor ori eșecul 
uman individual. 

În pofida acestei dificultăți, 
Duclos și colegii săi au obținut o 
implicare eficientă în procedura 
graficelor de control în 20 de spita-
le. Dacă aceasta poate fi reprodusă 
pe scară largă, graficele de control 
s-ar putea alătura altor demersuri 
de ameliorare a calității bazate, în 
mare măsură, pe factori umani, 
ca lista de verificare a siguranței 
chirurgicale,10-15 promovarea igienei 
mâinilor17 și pachetul de inserție 
a cateterului central,18, 19 care au 
determinat o îmbunătățire pe scară 
largă a rezultatelor pacienților.

Simon J Mitchell  
sj.mitchell@auckland.ac.nz

Detalii despre autor pe bmj.com 

COMMENTARY Staff engagement is critical 
to successful quality improvement

A se cita: BMJ 2020;371:m3929 
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3929 

Plasma convalescenţilor este ineficientă  
în covid-19 
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terapie standard (n=235, brațul de 
intervenție), fie numai la cel mai bun 
tratament standard (n=229, brațul 
de control). Participanții din brațul de 
intervenție au primit două doze de 
200 ml de plasmă de la convalescenți, 
în transfuzie, la interval de 24 de 
ore. Prezența și nivelul anticorpilor 
neutralizanți au fost verificate 
din probele păstrate la sfârșitul 
studiului. Rezultatul primar a fost o 
combinație de evoluție spre boala 
severă (PaO2/FiO2) <100 mm Hg) sau 
mortalitatea globală la 28 de zile după 
înrolare.

Răspunsul și limitele studiului  
Rezultatul primar a fost înregistrat la 
44 (19%) de participanți din brațul 
de intervenție și la 41 (18%) din cel 
de control (diferența riscului 0,008 

(interval de încredere 95% de la 
–0,062 la 0,078); risc relativ 1,04, 
interval de încredere 95% 0,71–1,54). 
Studiul a fost vulnerabil la erorile 
sistematice cognitive prin constatarea 
rezultatelor de către medici curanți 
și la heterogenitatea celui mai bun 
tratament standard și a înrolării 
participanților în toate locurile de 
desfășurare a studiului. De asemenea, 
întrucât pandemia era în diferite 
stadii în India, numărul celor înrolați 
a variat de la un loc la altul, existând 
posibilitatea unor erori sistematice 
de selecție, ca urmare a aglomerării 
înrolării.

Ce aduce nou prezentul studiu  
La adulții cu covid-19 moderată, 
tratamentul cu plasmă de la 
convalescenți nu a fost asociat cu o 

reducere a evoluției spre forme severe 
de covid-19 sau a mortalității globale.
Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea 
datelor. Finanțarea, conflictele de interese și 
comunicarea datelor Actualul studiu a fost 
finanțat de Consiliul Indian al Cercetării Medicale. 
Conflictele de interese se găsesc în versiunea 
integrală a articolului de pe bmj.com. Datele vor fi 
disponibile la cerere (detalii pe bmj.com).

Înregistrarea studiului Clinical Trial Registry of 
IndiaCTRI/2020/04/024775.

Convalescent plasma is ineffective for 
covid-19 

ORIGINAL RESEARCH Open label phase II 
randomised controlled trial (PLACID Trial)

Convalescent plasma in the management 
of moderate covid-19 in adults in India
A se cita: BMJ 2020;371:m3939  
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3939  

Comparația rezultatului primar combinat între terapia cu plasmă de la convalescenți  (brațul de intervenție) și cel mai bun  
tratament standard (brațul de control). Valorile sunt numere (procente) dacă nu se specifică altfel

    Brațul CP  Brațul CP  Brațul CP
 Brațul CP*  Brațul BSC URR (cu Nab detectabili URR (cuNAb ≥1:80 URR (cu Nab nedetectabili URR  
Rezultatul primar (n=235) (n=229) (CI 95%) în CP)* (n=160) (CI 95%) în CP)* N=67 (CI 95%) în CP)* N= 64  (CI 95%)
Compus din mortalitatea  44 (19)  41 (18)  1.04 27 (17)  0.94 12 (18) 1.0004 13 (20) 1.13
la 28 de zile sau evoluția  (0.71 – 1.54)   (0.61 – 1.47)  (0.56 – 1.79)  (0.65 to 1.98) 
spre boala severă
CP=plasmă de la convalescenți; BSC=cel mai bun standard de îngrijiri; URR=riscul relativ neajustat; NAb=anticorpi neutralizanți. *Comparatorul a fost cel mai bun tratament standard.

COMENTARIU  Lecţii de învăţat din studiul PLACID 

În studiul PLACID, Agarwal și 
colegii săi au evaluat folosirea plas-
mei obținute de la convalescenți în 
tratamentul bolii covid-19 moderate 
la pacienții spitalizați din India.4 
Studiul a avut ca puncte forte un 
rezultat primar "solid" relevant pen-
tru bolnavi, înrolarea pacienților 
"din lumea reală", fără nicio exclu-
dere pentru comorbidități, atenția 
deosebită la selecția donatorului și 
verificarea siguranței plasmei dona-
te, testarea cantitativă post facto a 
titrului anticorpilor în toate probele 
de plasmă, evaluarea rezultatelor 
secundare ale bolnavilor și eva-
luarea eficacității subeșantionului 
de plasme donate care conțineau 
titruri detectabile de anticorpi față 
de coronavirusul 2 al sindromului 
respirator acut sever (SARS-CoV-2) 

– virusul responsabil de covid-19. 
În analizele prespecificate ale in-

tenției de a trata, autorii nu au găsit 
nicio reducere semnificativă a rezul-
tatului primar (evoluția spre boala 
severă sau mortalitatea globală la 
28 de zile) în rândul participanților 
tratați cu plasmă de la convales-
cenți. Restrângerea comparației la 
subsetul de pacienți care au primit 
plasmă cu titruri detectabile de anti-
corpi nu a modificat rezultatul.4

Au fost găsite mici efecte bene-
fice în ceea ce privește dispneea 
și oboseala. Studiul nu a fost însă 
efectuat în regim orb, astfel încât 
cunoașterea tratamentului ar fi 

putut influența raportarea simpto-
melor subiective. 

Principalul mecanism presupus al 
beneficiului plasmei de la convales-
cenți este reprezentat de acțiunea 
directă a anticorpilor neutralizanți 
asupra ARN-ului SARS-CoV-2.1 
În studiul PLACID s-a înregistrat o 
rată semnificativă statistic cu 20% 
mai mare a conversiei la un rezultat 
negativ al ARN SARS-CoV-2 în 
ziua a șaptea în rândul pacienților 
din brațul de intervenție. Plasma 
de la convalescenți a acționat exact 
așa cum au sperat investigatorii, 
dar fără niciun beneficiu clinic net. 
Oare de ce? 

Efectele adverse potențiale ale componentelor non-imune ale plasmei  
de la convalescenți ar trebui investigate riguros
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Tulburarea trombotică 
Cel mai adesea, plasma, care conți-
ne peste 1 000 de proteine diferite,1 
este utilizată pentru tratamentul 
sângerării acute și al coagulopatiilor 
complexe.5 Efectul net al plasmei 
este protrombotic, iar US Food and 
Drug Administration (FDA –Admi-
nistrația Alimentelor și Medicamen-
telor din SUA) a emis o avertizare 
cu privire la riscurile de tromboză 
ale terapiei cu imunoglobuline deri-
vate din plasma totală.5 

Se admite acum pe scară largă că 
boala covid-19 este o tulburare trom-
botică cu potențial letal.6-8 Recent, o 
excelentă sinteză de fiziopatologie a 
ajuns la concluzia că "SARS-CoV-2 
produce o stare nu numai inflamato-
rie și hipercoagulabilă, ci și hipofibri-
nolitică, nemaivăzută în majoritatea 
celorlalte tipuri de coagulopatie."7 
De curând s-a arătat că plasma 
de la pacienții convalescenți după 
covid-19 provoacă leziunea directă a 
celulei endoteliale in vitro.9 

În urma sugestiilor studiilor 
observaționale referitoare la exis-
tența unui beneficiu, plasma de la 
convalescenți a fost administrată, 
între aprilie și august 2020, la peste 
100 000 de bolnavi spitalizați cu 
covid-19 în SUA – conform proto-
colului de tratament cu acces extins 
al FDA.10 Autorii actualizării cu 
privire la siguranță pentru primii 
20 000 de beneficiari au afirmat că 
rezultatele lor furnizează "dovezi 
robuste că transfuzia de CP (plasmă 
de la convalescenți) este sigură."11 

Cu toate acestea, examina-
rea amănunțită evidențiază că 
adjudecarea "asocierii" evenimen-
telor adverse serioase trombotice și 
cardiace a fost efectuată de medicul 
curant, fără niciun protocol definit 
și fără nicio evaluare independen-
tă.11 S-a apreciat că majoritatea 
celor 677 de evenimente cardi-
ace (88,2%) și 113 evenimente 
trombotice (66,3%) erau nelegate 
de transfuzie, fiind astfel excluse 

din ratele evenimentelor adverse 
raportate. 

Evenimentele trombotice nu au 
reprezentat un rezultat prespecificat 
în studiul PLACID și nu au fost 
raportate. Este de remarcat, însă, că 
20% (13/64) dintre pacienții care au 
primit plasmă de la convalescenți 
fără anticorpi neutralizanți detecta-
bili au ajuns la o formă severă a bo-
lii ori au murit versus 18% (41/229) 
în grupul de control. 

PLACID a fost un studiu contro-
lat, randomizat, riguros, cu o temă 
de o enormă importanță globală, 
conceput și realizat pe principii 
etice, dată fiind situația actuală 
a cunoștințelor științifice despre 
SARS-CoV-2.4 Prin publicarea 
rezultatelor sale a fost ridicată șta-
cheta pentru toate studiile clinice în 
curs de desfășurare și viitoare. 

Ar fi bine să fie luate în conside-
rare cu mare atenție recomandările 
viitoare, atât prin monitorizarea 
siguranței cât și prin analiza comite-
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telor instituționale, în lumina rezul-
tatelor studiului PLACID. În primul 
rând, este necesară o evaluare 
riguroasă a posibilelor efecte nocive 
ale componentelor non-imune ale 
plasmei de la convalescenți, în spe-
cial a riscurilor protrombotice. În al 
doilea rând, ar trebui ca participan-
ților la studii să le fie administrată 
numai plasma donatorilor cu titruri 
detectabile de anticorpi neutrali-
zanți. În al treilea rând, conceptul 
dublu orb cu controlul procedurii 
false trebuie să fie standardul de aur 
al viitoarelor studii.12 În al patrulea 
rând, plasma neimună nu trebuie 
folosită ca intervenție de control 
deoarece, pe de o parte, pot apărea 

efecte adverse, iar pe de altă parte, 
există alternative cu risc redus, ca 
serul fiziologic normal.

Disperarea generată de covid-19 
ne cere să rezistăm presiunii de a 
ceda excepțiilor în cercetarea din 
timpul pandemiei.13 Cercetarea 
clinică de bună calitate trebuie să 
fie o parte integrală a răspunsului 
internațional coordonat.13 Validi-
tatea științifică este o componentă 
indispensabilă a cercetării etice.14

În fine, atunci când se solicită 
participanți de către mai multe 
echipe de cercetare este necesară 
intervenția comitetelor de triaj, ca 
să nu se recruteze subiecți pentru 
studii cu prioritate redusă, repetitive 

ori cu putere insuficientă, care au 
o capacitate scăzută de-a furniza 
rezultate utilizabile.13, 15 Instituțiile 
trebuie să garanteze că pacienții cu 
covid-19 sunt informați cu privire la 
toate opțiunile studiilor disponibile 
și că le este asigurată autonomia în 
deciziile referitoare la participare.15

Elizabeth B Pathak  
beth.pathak@wiise-usa.org

Detalii despre autoare pe bmj.com 
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Trial
A se cita: BMJ 2020;371:m4072  
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4072 

Întrebarea studiului  Care sunt inter-
vențiile cele mai eficiente pentru abs-
tinența pe termen lung, la pacienții 
dependenți de alcool recent detoxi-
ficați, ce pot fi furnizate în asistența 
primară? 

Metode  Această analiză sistemati-
că și meta-analiză de rețea (NMA) a 
studiilor randomizate controlate a 
raportat abstinența la alcool cu o mo-
nitorizare de minimum 12 săptămâni 
(eficiență) în unitățile de asistență 
primară. Abandonul din orice cauză 
a fost folosit ca indicator înlocuitor 
pentru acceptabilitate. Au fost eligi-
bile pentru includere studiile despre 

intervențiile psihosociale, cele medi-
camentoase sau o combinație a am-
belor. Am utilizat bazele de date Ovid 
Medline, Ovid Embase, PsycINFO și 
Cochrane CENTRAL, suplimentate cu 
ClinicalTrials.gov și WHO ITCRP. Pen-
tru a obține concluzii au fost folosite 
pozițiile medii ocupate în clasamentul 
intervențiilor împreună cu încrederea 
în dovezi (metoda denumită Încrede-
rea în Meta-Analiza de Rețea). 

Răspunsul și limitele studiului  În 
NMA au fost incluse 64 de studii 
clinice randomizate, controlate, 
cuprinzând 43 de intervenții. Proba-
bilitatea mediană a abstinenței în 
brațele de placebo a fost de 25%. 
În comparație cu placebo, singura 
intervenție asociată cu o probabilitate 
de abstinență și dovezi de certitudine 
moderate a fost acamprosat (rapor-
tul probabilităților 1,86, interval de 
încredere 95% 1,49–2,33, corespun-
zând unei probabilități absolute de 
38%). Din cele 62 de studii care au 

raportat abandonurile din orice cauză, 
intervențiile asociate cu un număr 
redus de abandonuri în comparație cu 
placebo (probabilitate de 50%) și cu 
o certitudine moderată a dovezilor au 
fost acamprosatul (0,73, 0,62–0,86; 
42%), naltrexona (0,70, 0,50–0,98; 
41%) și acamposat-naltrexona (0,30, 
0,13–0,67; 17%). Este incert dacă alte 
intervenții, incluzând naltrexona și 
disulfiramul, pot ajuta la menținerea 
abstinenței cu acceptabilitate adec-
vată, având în vedere nivelul redus de 
încredere în dovezi. Acamprosatul a 
fost singura intervenție cu o încredere 
moderată în dovezile de eficiență și 
acceptabilitate. Rezultatele nu pot fi 
aplicate automat în cazul pacienților 
cu alte obiective de tratament decât 
abstinența. Multe studii au fost efec-
tuate în Europa și SUA, așa că s-ar pu-
tea ca rezultatele să nu fie aplicabile 
în Marea Britanie. Extinderea analizei 
a fost limitată și de heterogenitatea 
și neconcordanțele raportărilor din 
cadrul studiilor.  

Intervenţiile de tratament 
pentru a menţine 
abstinenţa de la alcool în 
asistenţa primară
Cheng H-Y, McGuinness LA, Elbers RG și colab.

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză sistematică şi meta-analiză de reţea 

Managementul consumului de alcool în  
asistenţa primară 



         – Edi’ia în limba român[ | Nr. 1, 2021 | VOLUM 2816

Ce aduce nou prezentul studiu  E posibil ca multe interven-
ții, cu excepția acamprosatului, să nu fie adecvate pentru 
pacienții recent detoxificați, dependenți de alcool, la care 
abstinența este un obiectiv terapeutic în unitățile de asis-
tență primară. Sunt necesare mai multe dovezi din studii 
de bună calitate cu privire la cele mai eficiente intervenții 
în asistența primară, pe care să se bazeze tratamentul 
clinic. 

Finanțarea, conflictele de interese și comunicarea datelor Pentru detalii 
referitoare la finanțare și la conflictele de interese consultați lucrarea 

completă de pe bmj.com. Seturile de date și codurile sunt disponibile în 
registrul data.bris. 

Înregistrarea protocolului PROSPERO CRD42016049779.

Managing alcohol use in primary care 

ORIGINAL RESEARCH Systematic review and network  
meta-analysis
Treatment interventions to maintain abstinence from alcohol  
in primary care

A se cita: BMJ 2020;371:m3934  
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3934 
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COMENTARIU  Recunoaşterea abuzului de alcool este doar vârful icebergului 

Chiar și consumul de alcool aparent normal este im-
plicat într-o gamă largă de probleme de sănătate.4 De 
obicei neobservat, alcoolul interferă cu activitatea de zi 
cu zi din asistența primară.5 Această situație disfuncțio-
nală impune un nivel ridicat de planificare strategică6 
pentru a clarifica rolul îngrijirilor primare în gestiona-
rea problematicei relații cu alcoolul din Marea Britanie. 

În acest sens, Cheng și colegii săi au folosit meta-ana-
liza de rețea pentru a examina dovezile ce stau la baza 
celor mai multe intervenții medicamentoase pentru 
menținerea abstinenței după detoxificare.7 Autorii au 
constatat că dovezile existente pentru tratamentele 
medicamentoase sunt slabe. Pe lângă riscul extins de 
subiectivitate în cadrul studiilor, ei au găsit în artico-
lele științifice originale din literatura de specialitate 
puține informații utilizabile cu privire la intervențiile 
psihosociale oferite de rutină sau accesate de pacienți 

în asistența primară, cum este, de exemplu, Alcoolicii 
Anonimi. Aceasta complică interpretarea efectelor tra-
tamentului. Abstinența este o idee bună pentru cei cu 
probleme grave, așa că este oportună axarea lui Cheng 
și a colegii lor săi pe abstinență. Datele referitoare la 
alte rezultate posibile (de pildă, reducerea consumului) 
nu sunt raportate suficient de constant pentru o sinteză 
semnificativă.

O perspectivă mai largă 
Autorii raportează riguros limitele studiului, iar studiul 
lor cuprinde principalele aspecte vizate. Este important 
de menționat că nu au găsit nicio dovadă credibilă în 

Trebuie să găsim căi mai inteligente de-a explora 
profunzimea implicării alcoolului dincolo de suprafața 
prezentărilor obișnuite



– Edi’ia în limba român[ | Nr. 1, 2021 | VOLUM 28 17

favoarea beneficiului față de placebo pentru alte me-
dicamente decât acamprosat. Nu este disponibilă nicio 
susținere a naltrexonei și disulfiramului, recomandate 
în prezent în ghidurile de tratament pentru alcool din 
Marea Britanie,10 după apariția cărora au fost realizate 
doar puține studii din această sinteză. 

Autorii recomandă studii clinice pragmatice cu pri-
vire la medicamente plus intervenții de tipul vizitelor 
la domiciliu, menite să ajute la extinderea implicării 
asistenței primare în tratamentul problemelor legate 
de consumul de alcool. Prescrierea este doar una din 
componentele posibile ale îngrijirilor integrate centrate 
pe pacient.11 Trebuie să înțelegem mai bine care alte 
intervenții ar mai putea fi oferite12 și cum poate NHS să 
faciliteze gestionarea problematicii alcoolului în asisten-
ța primară.6 Pentru aceasta este necesară o perspectivă 
mai largă. 

Știm încă prea puțin despre felul cum îl putem ajuta 
pe pacientul etichetat stereotip ca "alcoolic”, deși cer-
cetările cu privire la alcool este profund influențată de 
mișcarea pentru tratamentul alcoolismului, promovată 
de susținătorii temperanței și de industria alcoolului.13 
Literatura de specialitate referitoarela tratamentul me-
dicamentos a fost influențată într-o măsură necunoscută 
de industria farmaceutică.14 Ar mai trebui să ne între-
băm de ce cercetarea, practica și politica se axează mai 
mult pe oamenii cu problemele cele mai grave decât 
pe efectele dăunătoare importante asociate cu folosirea 
alcoolului în general. 

Între consumul de alcool și efectele lui nocive există 
o relație preponderent de tip doză-răspuns. Abuzul de 
alcool nu este o problemă doar pentru băutori. Preju-
diciile aduse copiilor și familiilor fac ca problema să 
fie intergenerațională,15 chiar în tiparele normale ale 
consumului.16 Efectele cele mai dăunătoare se observă 
în zonele cu un nivel socioeconomic scăzut; cheltuielile 
produse de alcool agravează sărăcia familiei și determi-
nă alte consecințe adverse asupra sănătății.17 

Consumul de alcool este profund înrădăcinat în 
cultură, atât în Marea Britanie cât și în restul lumii. 
Avem o relație paradoxală și patologică, într-adevăr, cu 
alcoolul – nu numai fiindcă acesta afectează sănătatea 
și societatea ori pentru că acceptăm niveluri ridicate 
de nocivitate evitabilă, ci și ca urmare a faptului că nu 
deținem mijloacele necesare pentru a gândi și a discuta 
despre raportul real dintre costuri și beneficii. Aceasta 
împiedică dezbaterea publică, descurajează implicarea 
într-o problemă complexă, puțin înțeleasă, și face ca 
recuperarea după abuzul de alcool să fie mai dificilă 
pentru cei direct afectați. 

Știm că măsurile politice de majorare a prețului și de 
limitare a disponibilității alcoolului ajută întreaga po-
pulație, incluzându-i pe cei cu probleme severe.18 Dar, 
spre deosebire de omologii lor din Scoția, Țara Galilor 
și Irlanda, decidenții politici din Anglia favorizează în 
continuare interesele industriei în detrimentul celor ale 
sănătății publice și nu au stabilit un preț minim unitar 
pentru alcool.19 

Dacă aceasta ar fi fost oricare altă problemă majoră 
de sănătate,20 probabil că ne-am fi gândit mai mult, 
am fi acționat mai rapid și am fi căutat să aflăm ce se 
ascunde în spatele celor mai vizibile manifestări ale 
problemei. Cercetătorii ar fi putut furniza dovezi mai 
bune, pentru a influența mai mult dezbaterea publică, 
nelimitându-se doar la ideile stereotipe cu privire la 
natura problemelor legate de alcool. Decidenții politici 
ar putea aborda mai adecvat complexitatea probleme-
lor de sănătate, sociale și economice corelate cu aportul 
de alcool. Asistența primară ar putea să se concentreze 
mai mult pe prevenție decât pe intervenție după ce 
răul a fost produs. Trebuie să găsim căi mai inteligente 
de-a explora cât de mult este implicat alcoolul dincolo 
de suprafața prezentărilor obișnuite; altfel, riscăm ca 
dificultățile alarmante cu care se confruntă asistența 
primară21 să devină și mai greu de depășit.

Jim McCambridge  
Jim.McCambridge@york.ac.uk 

Duncan Stewart 
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Întrebarea studiului  Care este impac-
tul întârzierii tratamentului oncologic 
asupra mortalității? 

Metode  Nu au existat analize rigu-
roase cu privire la impactul întârzierii 
terapiei asupra riscului mortalității. Ac-
tuala sinteză sistematică și meta-anali-
ză a cuantificat asocierea temporizării 
tratamentului în cancer cu mortalitatea 
pentru fiecare iperioadă de patru săp-
tămâni de prelungire a întârzierii. S-au 
căutat în Medline studiile publicate 
din 1 ianuarie 2000 până în 10 aprilie 
2020. Au fost analizate șapte tipuri 
frecvente de cancer (de vezică urinară, 
sân, colon, rect, plămân, col uterin 
și cap și gât) în cadrul indicațiilor de 
tratament chirurgical, sistemic și de 
radioterapie furnizate în centre de 
îngrijiri radicale, neoadjuvante și adju-
vante. Indicatorul rezultatului principal 
a fost riscul relativ pentru supraviețu-
irea globală pentru fiecare perioadă 
de patru săptămâni de temporizare 
în cazul fiecărei indicații. Întârzierea 
a fost măsurată de la diagnostic la 
primul tratament sau de la încheierea 
unui tratament până la începerea 
următorului. În analiza primară au 
fost incluse numai studiile de înaltă 
validitate, cu control pentru principalii 
factori de prognostic. S-a presupus 
că riscurile relative aveau o liniaritate 
logaritmică în raport cu supraviețuirea 
globală și au fost transformate într-un 
efect pentru fiecare perioadă de patru 
săptămâni de întârziere. 

Răspunsul și limitele studiului  Au fost 
incluse 34 de studii pentru 17 indicații 
(n=1 272 681 de pacienți). Nu au fost 
găsite date de înaltă validitate pentru 
cinci dintre indicațiile de radioterapie 
sau pentru operația de cancer cervi-
cal. Asocierea dintre temporizare și 
mortalitatea crescută a fost semnifi-
cativă (PP<0,05) pentru 13 din 17 in- 
dicații. Rezultatele chirurgicale au fost 
concordante, cu un risc de mortalitate 

pentru fiecare perioadă de patru săptă-
mâni de întârziere de 1,06–1,08 (de 
exemplu, colectomie 1,06, interval de 
încredere 95% 1,01–1,12; chirurgie 
mamară 1,08, 1,03–1,13). Estimările 
pentru tratamentul sistemic au variat 
(intervalul riscului relativ 1,01–1,28). 
Estimările radioterapiei au fost pentru 
radioterapia radicală a cancerului de 
cap și gât (risc relativ 1,09, interval de 
încredere 95% 1,05–1,14), radiotera-
pia adjuvantă după chirurgia de con-
servare a sânului (0,98, 0,88–1,09) și 
radioterapia adjuvantă pentru cancerul 
cervical (1,23, 1,00–1,50). Studiul a 
avut ca limită principală faptul că s-a 
bazat pe date observaționale.
  
Ce aduce nou prezentul studiu  Im-
pactul întârzierii tratamentului asupra 
mortalității poate fi acum cuantificat 
pentru a susține atât prioritatea acor-
dată terapiei oncologice cât și studiile 
de modelare, ce urmăresc evaluarea 
impactului temporizării tratamentului 

în diferite sisteme de sănătate. Chiar 
și o întârziere de patru săptămâni a 
terapiei oncologice ste asociată cu o 
mortalitate crescută în cadrul indicați-
ilor de tratament chirurgical, sistemic 
și de radioterapie pentru șapte tipuri 
de cancer. Riscul de mortalitate se ac-
centuează proporțional cu prelungirea 
temporizării terapiei.

Finanțarea, conflictele de interese și comunicarea 
datelor Nu există nicio finanțare specifică a 
proiectului și niciun conflict de interese pentru 
lucrarea trimisă. Finanțare nerestricționată a 
cercetării de la Roche pentru un proiect fără legătură 
cu acesta (TPH). Toate detaliile se găsesc pe bmj.
com. Nu sunt disponibile date suplimentare.

ORIGINAL RESEARCH Systematic review 
and meta-analysis
Mortality due to cancer treatment delay

A se cita: BMJ 2020;371:m4087 
Gāsiţi articolul la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4087

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Mortalitatea provocată de 
întârzierea tratamentului 
în cancer
Hanna TP, King WD, Thibodeau S și colab. 

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză sistematică şi meta-analiză URMÃRIRE RAPIDÃ

Diagrama Forest și riscurile relative grupate pentru asocierea fiecărei perioade de patru săptămâni de 
întârziere în tratamentul chirurgical cu supraviețuirea globală în funcție de localizarea cancerului. Romburile 
purpurii mici reprezintă riscul relativ pentru fiecare studiu, iar mustățile, intervalul de încredere 95%. 
Romburile purpurii mari reprezintă estimările sumare ale efectului, centrul fiind estimarea și capetele 
reprezentând intervalele de încredere 95%. RE=efecte aleatorii; NSCLC=cancer pulmonar cu celule non-mici.
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comentarii
ANALIZĂ

Cum pot diversitatea şi 
dezacordul să faciliteze 
gestionarea politicii 
consultanţei de specialitate 
pe timp de criză 
Alfred Moore și Michael K MacKenzie susțin că o mai 
mare transparență cu privire la dezbaterea dintre 
diverșii experți temperează tendința politicienilor de 
a politiza competența 

Ori de câte ori oamenii de 
știință oferă consultanță 
liderilor politici, există riscul 
ca autoritatea lor de experți 
să fie folosită, în moduri pe 
care nu le pot controla, pentru 
a servi scopurilor politice. 
Astfel, atunci când îndrumările 
lor nu sunt binevenite, pot fi 
respinse sub pretextul că sunt 
părtinitoare. La polul opus, se 
poate face uz de autoritatea 
experților pentru pune la 
adăpost responsabilitatea 
liderilor politici. 

Guvernul britanic, de exem-
plu, a insistat în repetate rân-
duri că, atunci când a luat de-
cizii în timpul pandemiei de 
covid-19, nu a făcut decât "să 
respecte îndrumările științei", 
chiar dacă experții nu sunt la u-
nison, iar datele științifice nu 
pot determina singure raționa-
mentele politice (ori etice sau 
morale). 

Mecanismul acestor două 
răspunsuri extreme – respinge-

Peste 90% 
dintre 
persoanele 
care au murit 
cu covid-19 au 
avut afecțiuni 
medicale 
preexistente 

rea ostentativă a sfaturilor ex-
perților și respectarea lor la fel 
de ostentativă – constă în nega-
rea importanței dezacordului și 
incertitudinilor legitime. În pri-
mul caz, dezacordul e respins 
fiindcă este motivat politic, iar 
în cel de-al doilea e complet 
camuflat. Ambele tentații sunt 

puternice atunci când factorii 
de decizie ajung sub presiune, 
așa cum se întâmplă în situații-
le de criză. 

În timp ce mulți au acordat 
maximă atenție, pe bună drep-
tate, etosului și îndatoririlor ex-
perților în contexte politice,1, 

2 noi ne axăm pe rolul pe care 
îl pot avea instituțiile politice 
în gestionarea politicii compe-
tenței într-o manieră mai efi-
cientă și legitimă. Pe baza ce-
lor constatate în cadrul cercetă-
rilor asupra comportamentului 
am identificat două principii 
ce ghidează instituționalizarea 
consultanței științifice. Primul 
implică asigurarea unei repre-
zentări adecvate a diverselor 
orientări – atât de specialitate 
cât și sociale – atunci când sunt 
acordate și consultate recoman-
dările experților. Al doilea se 
referă la protejarea, încuraja-
rea și normalizarea dezacordu-
lui între diverse grupuri de  ex-
perți. 

MESAJE ESENŢIALE

• Liderii politicii care se bazează pe competența 
specialiștilor în timpul unei crize se confruntă cu 
două tentații: de a respinge afirmațiile nedorite 
ale experților ca fiind motivate politic și de-a 
ascunde dezacordul acestora 

• Protecția și încurajarea dezacordului deschis 
între diverse grupuri de experți consultanți pot 
îmbunătăți calitatea recomandărilor 

• Totodată, îi poate împiedica pe lideri să șteargă 
limitele dintre recomandările specialiștilor și 
raționamentele politice

• Încorporarea dezacordului legitim în crearea 
comitetelor de experți poate îmbunătăți deciziile 
și gestionarea politicilor recomandărilor experților
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Includerea unor puncte de 
vedere diferite 

Îndrumările experților ar tre-
bui să se bazeze pe diverse spe-
cialități/discipline și perspecti-
ve sociale. Diversitatea discipli-
nelor este importantă din două 
motive. În primul rând, poa-
te îmbunătăți calitatea raționa-
mentelor colective și facilitea-
ză evitarea unor capcane epis-
temice, printre care se numără 
tendința unor experți de a de-
veni "prizonierii propriilor idei 
preconcepute" într-un mod 
care duce la estimări incorec-
te, la refuzul de-a admite greșe-
lile și la respingerea dovezilor 
disonante.3

Un alt risc implică nerecu-
noașterea și neanalizarea pre-
miselor implicite comunicate, 
ceea ce determină o examina-
re incompletă a politicilor, su-
biectivitate selectivă în privința 
identificării și prelucrării infor-
mațiilor și o analiză inadecvată 
a alternativelor.4 În mod sigur, 
includerea perspective diver-
selor discipline poate condu-
ce la concluzii mai corecte și la 
estimări mai exacte.5 Și proce-
sele de deliberare integratoare 
pot ajuta participanții să separe 
argumentele puternice de cele 
slabe, permițând găsirea unor 
soluții mai bune la opțiuni mai 
diverse.6 

În al doilea rând, includerea 
perspectivelor diverselor disci-
pline poate contribui la legiti-
mizarea deciziilor politice și la 
încurajarea receptivității publi-
cului față de reguli și reglemen-
tări. Grupurile diverse au o ca-
pacitate mai mare de a iden-
tifica interesele afectate – sau 
potențial afectate – și de-a ară-
ta cum pot fi abordate în 
mod adecvat aceste inte-
rese în momentul luării 
deciziilor politice. Spre 
deosebire de experți, 
care trebuie să dea recoman-
dări specifice pentru fiecare 
problemă pe baza competen-
ței proprii, liderii politici trebu-

ie să pună în balanță multe in-
terese diferite, adesea ireconci-
liabile. Dacă liderii politici se 
consultă numai cu anumite ti-
puri de experți, e posibil să nu 
examineze în mod adecvat (ori 
chiar să nu recunoască) impac-
tul deciziilor lor asupra diverse-
lor grupuri de persoane. 

În cursul pandemiei de co-
vid-19, liderii politici din SUA 
și Marea Britanie s-au bazat, în 
principal, pe îndrumările ex-
perților din medicină (medici, 
virusologi și epidemiologi), 
ceea ce este de înțeles în tim-
pul unei crize în sectorul de să-
nătate.7, 8 Recomandările unor 
astfel de experți ar trebui să fie 
examinate, însă, împreună cu 
opiniile altor tipuri de experți 
– de exemplu, economiști, psi-
hologi, sociologi, cadre didac-
tice și avocați ai protecției co-
pilului. Contribuția acestor ex-
perți (și a altora) este necesară 
în contextul în care măsurile 
drastice luate pentru limitarea 
răspândirii virusului au conse-
cințe ce depășesc cu mult com-
petența specialiștilor în boli in-
fecțioase. 

Și diversitatea în privința cu-
noștințelor sociale, a experi-
ențelor trăite și a perspective-
lor este importantă în formula-
rea recomandărilor experților. 
Dacă evaluatorii au anumite 
caracteristici comune, ca sexul, 
vârsta, rasa, deținerea unei lo-
cuințe sau situația financiară, e 
posibil ca ei să nu recunoască 
modul în care costurile politici-
lor (de genul ordinului de a sta 
acasă) îi pot afecta pe cei fără 
caracteristicile respective; chiar 
dacă s-ar putea să recunoască 
acele costuri și să țină cont de 
ele într-o oarecare măsură, nu 
vor simți consecințele decizii-
lor pe care le-au luat. De ace-
ea, includerea punctelor de ve-
dere ale diverselor discipline și 
a perspectivelor sociale poate 
ajuta la dezvoltarea intuiției în 
privința mizelor, pentru o fun-
damentare mai adecvată a eva-
luării politice. 

Dezacordul deschis

Beneficiile epistemice și politi-
ce ale diversității disciplinelor 
sunt recunoscute pe scară largă, 
chiar dacă nu sunt mereu puse 
în practică. Cel mai adesea, în-
deosebi în perioadele de criză, 
dezacordului deschis între ex-
perți i se opune rezistență. De 
exemplu, Scientific Advisory 
Group for Emergencies (SAGE 
– Grupul Consultativ Științific 
pentru Urgențe) din Marea 
Britanie include persoane din 
multe discipline diferite, dar 
componența membrilor săi a 
fost inițial păstrată secretă. 

Se presupune că, pentru a-și 
menține autoritatea și încrede-
rea în fața cetățenilori, exper-
ții care dau recomadări de poli-
tică publică nu trebuie să-și ex-
prime deschis incertitudinile 
proprii, ci să afișeze siguranță și 
unanimitate. Dovezile sugerea-
ză, însă, contrariul. Un studiu 
recent a arătat că, oferind pu-
blicului estimări precise, nume-
rice, ale incertitudinii, a crescut 
nivelul acestuia de conștientiza-
re a incertitudinilor din decizi-
ile politicii publice privind su-
biecte ca schimbarea climei și 
imigrarea, dar fără a conduce 
la vreo reducere apreciabilă a 
nivelului de încredere al publi-
cului sau la o accentuare a ne-
încrederii în sursele de infor-
mare.10

Există motive epistemi-
ce și politice pentru a încura-
ja schimburile deschise, contra-
dictorii, între diverși experți în 
procesele de concepere a poli-
ticii. Dintr-o perspectivă epis-
temică, diversitatea nu este su-
ficientă pentru a elabora și a 
verifica argumente puterni-
ce. Experții, ca noi toți de al-
tfel, au nevoie ca argumente-
le lor să fie combătute pen-
tru a evita capcanele cognitive 
asociate cu excesul de încre-
dere. Dezacordurile între ex-
perți (și altele) pot ajuta la evi-
dențierea angajamentelor cu 
valoare implicită, a ipoteze-



– Edi’ia în limba român[ | Nr. 1, 2021 | VOLUM 28 21

lor de specialitate și a slăbiciu-
nilor. Dezacordul – chiar dacă 
este doar de dragul dezacordu-
lui – poate ajuta și la susținerea 
explorării riguroase a poziții-
lor rivale. 

Această idee, promovată de 
faimosul filosof John Stuart 
Mill, găsește sprijin în cerce-
tarea recentă din știința com-
portamentală, sugerând că ar-
gumentul advers ajută diverse 
grupuri la o mai bună evaluare 
a argumentelor, atât pro cât și 
contra propunerilor date.11 

Dezacordul are și cel puțin 
două funcții politice pozitive.1 
Îi poate împiedica pe lideri să 
șteargă limitele dintre sfatul ex-
perților și raționamentele poli-
tice. De exemplu, liderilor poli-
tici care iau în considerare ho-
tărârea ca purtarea măștilor 
faciale să fie obligatorie le va fi 

mai greu să folosească experții 
pe post de scut pentru deciziile 
nepopulare dacă motivațiile și 
justificările din spatele dezacor-
dului specialiștilor sunt accesi-
bile publicului – de exemplu, 
ipotezele folosite în modelarea 
efectelor măștilor faciale asupra 
ratelor transmisiei. 

Transparența în privința dez-
acordului dintre experți și a ni-
velului incertitudinii pe care 
o implică raționamentele lor 
mai poate ajuta liderii politici 
să schimbe direcția, la nevoie, 
fără a da impresia de inconsec-
vență sau de capitulare în fața 
cererilor politice, deci neștiinți-
fice. Dacă liderii politici discu-
tă deschis contraargumentele 
și recunosc legitimitatea rațio-
namentelor minoritare, aceas-
ta ajută la păstrarea în actuali-
tate a motivelor pro și contra 

anumitor decizii, ceea ce poa-
te facilita revizuirea sau schim-
barea deciziilor politice ante-
rioare de către liderii politici 
și publicul căruia i se adresea-
ză.12 Capacitatea de a justifi-
ca schimbarea politicii, impor-
tantă și în perioadele cele mai 
bune, este vitală în timpul cri-
zelor apărute rapid, cum este 
pandemia de covid-19, ca-
racterizată de incertitudini 
profunde. 

Separarea politicilor de 
recomandări 

Există câteva modalități prin 
care aceste două principii ar 
putea fi instituționalizate, de-
părtându-se mai mult sau mai 
puțin de practicile instituite. În 
cadrul structurilor comitetelor 
de experți existente, o opțiune 

Experții au 
nevoie ca 
argumentele 
lor să fie 
combătute 
pentru a evita 
capcanele 
cognitive 
asociate cu 
excesul de 
încredere
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O opțiune ar 
presupune 
ca, prin 
adoptarea 
comitetelor 
permanente 
de experți, să 
nu se mai lase 
la latitudinea 
liderilor 
politici 
selecția 
specialiștilor 
relevanți

ar fi introducerea rapoartelor 
minoritare. 

În locul publicării deliberă-
rilor comitetelor, ce i-ar putea 
face pe experți să ezite a se ex-
prima sincer, mărind probabi-
litatea diseminării unor infor-
mații incorecte, comitetelor de 
experți li s-ar putea cere să pu-
blice declarații concepute cu 
grijă din perspective minoritare 
diferite. Astfel, motivele pro și 
contra unor anumite recoman-
dări ar putea fi făcute publice, 
dar riscurile de interpretare și 
reprezentare greșite ar fi reduse 
la minimum.

O altă opțiune ar fi ca speci-
aliștii să formuleze evaluări co-
lective prin vot. Comitetele 
de experți ale US National 
Institutes of Health (Institutele 
Naționale ale Sănătății din 
SUA), de exemplu, au votat 
pentru a decide dacă o substan-
ță poate fi în mod rezonabil 
considerată carcinogenă, ceea 
ce a scos la iveală faptul că în-
tre evaluările cu privire la ris-
curi existau diferențe ce țineau 
de specialitate.13 Dezbaterile 
publice și votul sunt utile pen-
tru comunicarea dezacorduri-
lor existente, etalarea tendin-
țelor în specialitate (sau su-
biectivităților) și menținerea în 
actualitate a contraargumente-
lor potențial credibile în proce-
sele politice, contribuind, toto-
dată, la eliminarea afirmațiilor 
sau a considerentelor mai puțin 
credibile ori extreme.

O altă opțiune ar presupune 
ca, prin adoptarea comitetelor 
permanente de experți, folo-
sind ca model adunările legisla-
tive, să nu se mai lase la latitu-
dinea liderilor politici sau a di-
rectorilor executivi selectarea 
exerților relevanți. Astfel de co-
mitete ar urma să fie constitui-
te din experți în multe speciali-
tăți diferite, ale căror deliberări 
și procese de votare să fie făcu-
te publice. 

De obicei, liderii politici au 
libertatea de-a asculta orice ex-
perți doresc, ceea ce limitează, 

adesea, diversitatea competen-
ței pe care o caută și primesc. 
Un comitet permanent de ex-
perți ar ajuta la rezolvarea aces-
tei probleme, abilitând diverși 
specialiști independenți să vor-
bească și să influențeze liderii 
politici și publicul înainte de a-
pariția oricărei situații care să 
impună necesitatea de a se face 
apel la competența lor profe-
sională. 

În acest model, experții ar 
decide dacă au vreo competen-
ță relevantă în situații specia-
le, dar spre deosebire de orga-
nizațiile permanente, destinate 
raportării consensului experți-
lor,14 această entitate ar servi la 
multiplicarea contribuției credi-
bile a specialiștilor. 

O a treia opțiune ar fi încura-
jarea grupurilor de experți afla-
te în competiție să contribuie la 
dezbaterile politice în moduri 
structurate sau organizate. În 
timpul pandemiei de covid-19 
au furnizat recomandări mulți 
specialiști, dar știm prea puțin 
despre influența lor ori despre 
modul în care ar trebuie evalu-
ate îndrumările diferite (adesea 
concurente). Modelul unui tri-
bunal ar putea face aceste pro-
cese mai coerente. Specialiștii 
rivali ar fi motivați să se ches-
tioneze unii pe alții direct, în 
fața unui auditoriu alcătuit din 
experți atât din interiorul cât 
și din afara propriilor speciali-
tăți.15 De asemenea, afirmațiile 
experților ar putea fi examina-
te critic în fața nespecialiștilor, 
după modelul tribunalelor ju-
diciare din Marea Britanie din 
secolul 19.16 O atare strategie 
ne-ar ajuta să ne asigurăm că 
recomandările politice sunt su-
ficient de sensibile la experien-
țele diverse trăite de populații-
le afectate. 

Concluzie 

Prin crearea instituțiilor ce sta-
bilesc norme și așteptări cu pri-
vire la dezacordul legitim ca 
parte a procesului de produce-

re și comunicare a recomandă-
rilor experților, acestora le-ar fi 
mai ușor să rămână fideli pro-
priei lor competențe, iar politi-
cienilor mai greu să-și camufle-
ze raționamentele folosindu-se 
de știință. 

Principiile și instituțiile des-
pre care am discutat nu sunt, 
desigur, un remediu miracu-
los: eficiența lor va depind,e în 
mare măsură, de mediile poli-
tice în care sunt integrate reco-
mandările experților. În ace-
lași timp, ele ar ajuta ca medii-
le politice respective să devină 
mai receptive la recomandări-
le specialiștilor, prin minimali-
zarea posibilităților pe care le 
au liderii politici de a distorsio-
na acele recomandări sau de a 
le urma numai în scopuri par-
tizane. 

Propunerile noastre pot fi vă-
zute, astfel, ca un pas înainte 
spre creșterea calității  delibe-
rării publice și, în final, a rațio-
namentului politic în sistemele 
noastre politice, prin încuraja-
rea unei atitudini care să nu fie 
de supunere oarbă față de ști-
ință, ci de fidelitate față de nor-
mele științei: respectul pentru 
diversitatea opiniei și valoarea 
dezacordului în procesele de 
investigație.
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ANALIZĂ

Lecţii învăţate de la covid-19 despre 
producerea şi folosirea dovezilor comparative 
prompte privitoare la medicamente
Huseyin Naci și colegii săi fac apel la o mai bună colaborare între autorii studiilor,  
ai meta-analizelor și ai ghidurilor, pentru a îmbunătăți baza de dovezi a noilor tratamente

De la începutul epidemiei cu noul 
coronavirus a fost lansat un nu-
măr record de studii menite să tes-
teze posibilele teratamente pentru 
covid-19.1 O analiză a organizați-
ei de știri STAT a identificat peste 
1 000 de studii clinice înregistrate în 
ClinicalTrials.gov între ianuarie și 
iunie 2020.2 

În mod paradoxal, însă, volumul 
mare de studii poate să limiteze ge-
nerarea unor dovezi robuste și să 
complice formularea unor recoman-
dări și decizii de încredere cu privi-
re la folosirea medicamentelor, în 
cazul în care cercetarea actuală este 
duplicativă și redundantă sau furni-
zează date contradictorii.3-5 

Utilizatorii dovezilor în cadrul sis-
temului de îngrijiri medicale (paci-
enți, clinicieni, foruri de evaluare, 
producători de ghiduri, contribua-
bili) au nevoie de date prompte des-
pre modul în care tratamentele se 
compară între ele în privința bene-
ficiilor și efectelor adverse – eficien-
ța lor comparativă. Generarea unor 
dovezi comparative și asigurarea 
transpunerii lor rapide în recoman-
dări demne de încredere necesită o 
largă coordonare și colaborare între 
cercetătorii care efectuează studii 
clinice, cei care fac evaluări compa-
rative ale eficienței și cei care elabo-
rează ghiduri.8-9 Experiența dobân-
dită în privința covid-19 sublinia-
ză dificultățile întâlnite în evaluările 
comparative, sugerând posibilitățile 
de îmbunătățire. 

Limitele cercetării în covid-19 

Trei limite principale au caracteri-
zat sistemul de evaluare a terapii-

lor reconvertite sau investigaționale 
pentru covid-19. În primul rând, ac-
tivitatea de cercetare clinică globa-
lă este fragmentată. Studiile clinice 
ale medicamentelor au doar rareori 
caracteristici similare ale modului 
în care au fost concepute. De exem-
plu, s-a arătat că rezultatele studiilor 
sunt foarte heterogene10 și că puți-
ne dintre studiile clinice randomiza-
te în stadiu avansat cuantifică mor-
talitatea globală.11 Chiar dacă studi-
ile randomizate evaluează rezultate 
aparent identice (de exemplu, re-
cuperarea), definițiile rezultatului și 
durata monitorizării variază. 

În al doilea rând, agenda cercetă-
rii pare a fi parțial determinată mai 
mult de publicitate și de observa-
ții empirice decât de valoare infor-
mațională și socială,12 distorsionând 
datele disponibile. De exemplu, 
după publicarea unui studiu necon-
trolat controversat, ce a primit o 
atenție substanțială, a fost lansat un 
număr disproporționat de mare de 
studii pentru evaluarea medicamen-
telor antimalarice, hidroxiclorochi-
na și fosfatul de clorochină.13 

În al treilea rând, studiile nu au 
adoptat de rutină o structură ro-
bustă. Estimăm că mai puțin de 
o treime din studiile care au eva-
luat terapiile pentru covid-19 din 
ClinicalTrials.gov sunt controlate 
și randomizate – standardul de aur 
pentru evaluarea tratamentelor.14 
Multe studii explorează agenții in-
vestigaționali fără a avea un grup 
de control,15 ceea ce poate induce 
în eroare, fiindcă nu furnizează ni-
ciun fel de date referitoare la ceea 
ce s-ar fi întâmplat în absența trata-
mentului. 

Combinația acestor factori a ali-
mentat confuzia și senzaționalita-
tea, accentuând disconfortul psi-
hologic și anxietatea populației.16 
Rezultatele studiilor individuale 
sunt urmărite îndeaproape și cu în-
cordare. A face "știință prin declara-
ții de presă" – făcând publice rezul-
tatele studiilor înainte de a le pre-
zenta sub formă de preprint sau de 
a le publica în reviste evaluate in-
ter pares – a devenit ceva obișnuit. 
Cadrele medicale nu au fost imune 
la mediatizare. În timpul primelor 
zile ale pandemiei a fost raportată 
penuria de hidroxichlorochină, de-
terminată de prescrierea ei de către 

MESAJE ESENŢIALE

• Numărul record de studii ce 
evaluează medicamentele  
pentru covid-19 a expus 
carențe  importante în 
ecosistemul dovezilor 

• Cu toate că s-au efectuat diverse 
studii clinice mari, cu mai multe 
brațe, a fost temporizată furnizarea 
dovezilor privitoare la eficiența 
comparativă a alternativelor 
terapeutice potențiale 

• Heterogenitatea structurii și 
rezultatelor studiilor clinice fac 
dificilă comparația 

• Pentru a se obține dovezi 
comparative și a se asigura 
transpunerea lor rapidă în 
recomandări de încredere va fi 
necesară o mai bună coordonare 
între realizatorii studiilor clinice, 
ai meta-analizelor și alte părți 
interesate
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clinicieni după ce a fost aclamată ca 
un succes potențial în covid-19. 

Chiar și forurile de reglementa-
re au fost presate să acționeze fără 
dovezi suficiente.17, 18 În SUA, Food 
and Drug Administration (FDA 
– Administrația Alimentelor și 
Medicamentelor) a acordat autori-
zația de folosire în urgență a hidro-
xiclorochinei fără date solide care 
să sugereze că era eficientă în co-
vid-19, dar a revocat-o după ce stu-
diile randomizate nu au găsit bene-
ficii. European Medicines Agency 
(EMA – Agenția Europeană a 
Medicamentelor) a acordat o autori-
zație de comercializare condiționa-
tă pentru remdesivir, pe baza unor 
date "incomplete" și fără a avea ac-
ces la rapoartele studiilor clinice.19 

Progres în coordonarea şi 
colaborarea din cercetare 

Există mecanisme pentru co-
ordonarea cercetării globa-
le în timpul urgențelor de sănă-
tate publică. Inițiative ca Global 
Research Collaboration for 
Infectious Disease Preparedness 
(GloPID-R – Colaborarea globa-
lă în cercetare pentru pregătirea în 
fața bolilor infecțioase),20 lansată în 
2013, după acordul șefilor organi-
zațiilor de finanțare a cercetării in-
ternaționale (biomedicale), și pro-
iectul de cercetare și dezvoltare al 
Organizației Mondiale a Sănătății,21 
realizat după epidemia de Ebola 
din 2014-2016, sunt platforme pen-
tru colaborare. Apar și modele 
noi. Statele G20 și OMS au înfiin-
țat Access to Covid-19 Tools (ACT) 
Accelerator (Acceleratorul accesului 
la instrumentele pentru covid-19), o 
colaborare globală pentru a impul-
siona dezvoltarea, producția și ac-
cesul echitabil la investigații de dia-
gnostic, terapii și vaccinuri noi.22 

Aceste eforturi au și fost răs-
plătite. Au fost lansate cu o vite-
ză record câteva studii randomiza-
te; multe dintre ele compară tra-
tamente multiple simultan. Trei 
dintre cele mai mari "megastu-
dii" – studiul Solidarity realizat de 
OMS, Discovery, inițiat de Inserm 
în Franța, și studiul Recovery din 

Marea Britanie – au protocoale 
comparabile și colectează date pri-
vitoarela rezultate similare (inclu-
zând decesul și nevoia de ventila-
ție). Studiul Recovery a recrutat 
peste 13 500 de pacienți, reprezen-
tând 15% din numărul total al bol-
navilor spitalizați cu covid-19 în 
Marea Britanie.23 În urma studiu-
lui Recovery au apărut unele din-
tre cele mai importante perspecti-
ve asupra terapiilor candidate, in-
cluzând beneficiul semnificativ în 
supraviețuire asociat cu folosirea 
dexametazonei la pacienții grav 
bolnavi.24 Studiul Solidarity, a cărui 
completare este Discovery, a inclus 
peste 7 000 de pacienți din peste 
20 de țări și poate urma acum pan-
demia acolo unde este cea mai acti-
vă la nivel global.

Cu toate acestea, eforturile depu-
se până în prezent nu au reușit să 
evite risipa de cercetare și să garan-
teze că toate studiile relevante con-
tribuie la formularea recomandă-
rilor și a deciziilor în practică și în 
politică.25 Majoritatea studiilor pri-
vitoare la tratamentele pentru co-
vid-19 au limite metodologice (de 
exemplu, eșantioane mici, structură 
și rezultate variate).26 

Domenii care au nevoie de 
îmbunătăţiri 

Determinarea eficienței comparati-
ve a medicamentelor necesită uni-
formizarea structurii, a analizei, ra-
portării și practicilor de comunica-
re a datelor studiilor clinice. Aceste 
obiective nu sunt noi, dar pentru în-
deplinirea lor s-a avansat într-un 
ritm lent.25-28 Deși au fost efectua-
te câteva studii mari cu mai mul-
te brațe, majoritatea cercetărilor 
ce vizau terapiile pentru covid-19 
nu sunt potrivite pentru a gene-
ra dovezi comparative. Prezentăm 
cinci priorități pentru o mai bună 
colaborare și coordonare între auto-
rii studiilor, meta-analizelor, ghidu-
rilor și alte părți interesate, în sco-
pul de a facilita generarea și utili-
zarea dovezilor comparative și a 
recomandărilor de încredere (tabe-
lul 1 de pe bmj.com). Acestea sunt 
de interes și pentru studiile ce eva-

luează alte tipuri de intervenții, in-
cluzând îngrijirile de susținere și in-
tervențiile non-medicamentoase. 

Selecţionarea tratamentelor pentru 
includerea în studii clinice mari 
Studiile principale diferă din punc-
tul de vedere al tratamentelor in-
cluse (tabelul 2), reflectând faptul 
că nu există consens în privința ce-
lor mai promițători candidați. De a-
ceea, selecționarea tratamentului, 
chiar în studiile mari, nu a fost total 
complementară. De exemplu, dexa-
metazona, primul medicament ce 
s-a dovedit a îmbunătăți supravie-
țuirea la pacienții spitalizați din stu-
diul Recovery, nu a fost selecționată 
în câteva alte "mega" studii. 

Încep să apară strategii de se-
lecționare a tratamentelor ba-
zate pe dovezi. De exemplu, 
Marea Britanie a lansat Accord 
(Accelerating Covid-19 Research 
and Development) (Accelerarea 
Cercetării și Dezvoltării în 
Covid-19), un studiu cu platfor-
mă adaptabilă, incluzând aproape 
50 de studii mici, randomizate, ale 
medicamentelor candidate pentru a 
fi testate în continuare în Recovery. 
Pe lângă efectuarea unor astfel de 
studii de novo, metodele de sinte-
ză a dovezilor ar furniza o posibi-
litate de-a învăța dintr-o multitudi-
ne de cercetări ce evoluează rapid. 
Meta-analizele de rețea ar putea 
ajunge, mai repede decât alte me-
tode, la concluzii cu privire la trata-
mentele ce trebuie să fie testate în 
studii mai mari.29 Ele ar putea fi fo-
losite și pentru a compara siguran-
ța multor produse reconvertite pe 
baza datelor existente în alte con-
diții. 

Uniformizarea structurii studiilor 
Armonizarea indicatorilor rezulta-
telor folosiți în studii diferite este o 
condiție preliminară pentru inclu-
derea lor în evaluările comparati-
ve ale eficienței. Utilizatorii dove-
zilor au un rol esențial în definirea 
și ierarhizarea indicatorilor rezulta-
telor. Există un anumit consens că 
mortalitatea globală și susținerea 
funcției respiratorii sunt rezultatele 
esențiale preferate în stadiile severe 
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de covid-19.33 Cu toate acestea, dis-
ponibilitatea câtorva seturi de rezul-
tate esențiale a complicat eforturile 
de a uniformiza structura studiilor.34 

Pentru a ne asigura că studiile vii-
toare vor colecta date referitoare la 
un singur set de rezultate esențiale 
va fi necesară colaborarea între di-
versele părți interesate. Organizația 
Mondială a Sănătății a convocat ex-
perți pentru dezvoltarea modelului 
de protocol și a formularelor de ra-
portare clinică și pentru susținerea 
unui set de rezultate esențiale care 
să fie relevante pentru diferite stadii 
ale bolii35 și să poată acoperi diferi-
te domenii ale medicinei (de exem-
plu, efectele pe termen lung ale 
covid-19 includ nevoi medicale, psi-
hologice și de reabilitare).36

Finanțatorii cercetării, comitete-
le de examinare a eticii și autorită-
țile care aprobă studiile clinice tre-
buie să ceară includerea rezultatelor 
esențiale în protocoale. Ar fi uti-
lă și uniformizarea recomandărilor 

de evaluare a reglementărilor și teh-
nologiei medicale în diferite medii. 
Este de dorit ca FDA, EMA și foru-
rile de evaluare a tehnologiei me-
dicale să elaboreze recomandări în 
colaborare și să furnizeze în paralel 
îndrumări cu privire la protocoalele 
de studiu pentru terapiile candidate. 

Comunicarea datelor 
Beneficiile accesării rapide a datelor 
studiilor clinice sunt acceptate pe 
scară largă. Aceste date ar putea fi 
reanalizate și combinate cu date din 
alte studii pentru a determina efici-
ența comparativă. Totodată, datele 
individuale ale participanților ar pu-
tea să identifice subgrupuri de pa-
cienți cu diferite răspunsuri la trata-
mente, explorând caracteristicile ce 
modifică eficiența și explicând ast-
fel rezultatele contradictorii. Chiar 
dacă devine tot mai frecventă, uzan-
ța comunicării datelor după înche-
ierea studiului nu este încă regula. 
Conform ClinicalTrials.gov, Gilead 

nu are niciun plan de a comunica 
datele individuale ale participanților 
din studiul său de fază III al remde-
sivirului. 

Transparența sponsorilor și prac-
ticile de comunicare a datelor ar 
trebui să fie monitorizate și raporta-
te public periodic.38 Instituțiile aca-
demice ar trebui să facă din comu-
nicarea datelor un criteriu explicit 
pentru promovare și deținere.39 Toți 
sponsorii studiilor, incluzând indus-
tria, ar trebui să promită comunica-
rea rapidă a datelor prin interme-
diul uneia dintre platformele exis-
tente – de pildă, Infectious Diseases 
Data Observatory (Observatorul 
Datelor privind Bolile Infecțioase). 
Solicitările de date după încheie-
rea și publicarea studiului sunt aso-
ciate cu rate scăzute ale recuperă-
rii în meta-analize.40 De aceea, pla-
nurile și acordurile de comunicare 
a datelor ar trebui să fie finalizate 
în avans. Într-o situație ideală, co-
municarea datelor ar trebui să înso-
țească publicarea studiului, iar când 
nu este posibilă, să aibă prioritate 
pentru grupurile sau instituțiile care 
au planuri de evaluări comparati-
ve ale eficienței. Comunicarea da-
telor în timp real, în cadrul studiilor 
în curs de desfășurare, ar putea per-
mite identificarea timpurie a semna-
lelor privitoare la eficacitate și la si-
guranță. Totuși, astfel de practici ar 
putea duce la neglijarea integrității 
studiilor individuale, motiv pentru 
care trebuie să fie aprobate dinainte 
și incluse în protocoale.

Evaluarea comparativă a eficienţei 
Niciun studiu nu poate compara de 
unul singur eficacitatea tuturor tra-
tamentelor potențiale pentru co-
vid-19. Câteva grupuri lucrează în 
paralel pentru a identifica studiile 
și a grupa rezultatele în meta-anali-
ze de rețea, pe măsură ce apar.41, 42 
Astfel de sinteze "vii" ar putea furni-
za dovezi utile, dar chiar și diferen-
țele mici înregistrate între criteriile 
de eligibilitate ale studiului sau între 
strategiile analitice pot genera rezul-
tate contradictorii,43 ce pot întârzia 
apariția recomandărilor de încre-
dere. De aceea, este esențială coor-
donarea activităților în curs de des-

Tratamentele incluse în studii clinice mari selecționate 

Denumirea  Sponsori Comparatori (până în data de  Dimensiunea
studiului clinic principali 12 octombrie 2020)  eșantionului țintă
GS-US-540-5774 Gilead Remdesivir v standardul de îngrijri 1600
GS-US-540-5773 Gilead Remdesivir v standardul de îngrijri  6000
Solidarity WHO Remdesivir Nicio dimensiune
  Lopinavir/ritonavir (întrerupt)  specifică a
  Lopinavir/ritonavir+interferon beta-1a  eșantionului (ținta
  (întrerupt)  de câteva mii de
  Hidroxiclorochina (întrerupt)  participanți)
  Standardul de îngrijri
Discovery Institut National de la  Remdesivir 3100
 Santé et de la Recherche  Lopinavir/ritonavir (întrerupt)
 Médicale, France Lopinavir/ritonavir+interferon beta-1a 
  (întrerupt)
  Hidroxiclorochina (întrerupt)
  Standardul de îngrijri
Recovery UK Research and  Lopinavir-ritonavir (întrerupt) 13500
 Innovation, UK National  Dexametazonă (continuând numai 
 Institute for Health  la copii)
 Research (NIHR) Hidroxiclorochina (întrerupt) 
  Azitromicina 
  Tocilizumab 
  Plasma de la convalescenți REGN-COV2 
  Standardul de îngrijri
Principle UK Research and  Azitromicina v standardul de îngrijri 3000
 Innovation, UK NIHR Doxiciclina v standardul de îngrijri
Remap-Cap Canadian Institutes for  Antibiotice 7100
 Health Research,  Antivirale
 European Commission,  Imunomodularea gazdei prin terapie
 UK NIHR, Health  extinsă cu macrolide
 Research  Council of  Scheme cu corticosteroizi (întrerupt) 
 New Zealand,  Hidroxiclorochina
 Australian National  Hidroxiclorochina+lopinavir/ritonavir
 Health  and Medical  Interferon beta-1a
 Research Council Anakinra 
  Tocilizumab 
  Sarilumab
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fășurare, cumularea resurselor gru-
purilor și reducerea la minimum a 
duplicării. 

Un consorțiu ar trebui să coordo-
neze structura, aplicarea și repeta-
rea evaluărilor comparative ale efi-
cienței, folosind, în mod ideal, me-
ta-analizele de rețea ale datelor 
individuale ale participanților. O re-
țea formată din organizații de cerce-
tare independente de top,44 agenții 
de reglementare, foruri de evalua-
re a tehnologiei medicale și con-
tribuabili ar putea conduce acest 
efort în colaborare cu OMS. O eva-
luare tehnologică medicală recen-
tă a agenților biologici pentru ar-
trita reumatoidă, din Germania, a 
arătat fezabilitatea acestei strategii. 
Institutul pentru Calitate și Eficiență 
în Îngrijirea Sănătății (IQWiG) a ce-
rut reanalizarea datelor individua-
le ale participanților din câteva stu-
dii randomizate sponsorizate de 
industrie, pentru a armoniza popu-
lațiile de pacienți și rezultatele pri-
mare înainte ca rezultatele să poată 

fi combinate în meta-analize de re-
țea.45 

Este esențial să existe un acces 
prompt la datele comparative. Ideal 
ar fi ca evaluările comparative să în-
soțească publicarea rezultatelor in-
dividuale ale studiilor. Aceasta ar 
permite interpretarea rezultatelor 
studiilor în contextul lor mai larg și 
ar mări mult viteza de actualizare a 
recomandărilor. 

Proiectarea prospectivă a evalu-
ărilor comparative ale eficienței ar 
determina un echilibru între vitez\ 
[i rigoare. Cel puțin datele din stu-
diile cu cea mai robustă structură ar 
trebui să fie comunicate cercetărilor 
terți pentru a efectua meta-analize 
de rețea proiectate prospectiv. O 
astfel de colaborare strânsă ar ga-
ranta că integralitatea datelor, stan-
dardizarea și problemele de calita-

te sunt rezolvate prompt și că rezul-
tatele pot fi reanalizate și combinate 
la scurt timp după ce baza de date 
este închisă. 

Transpunerea datelor în 
recomandări 
Covid-19 a creat o nevoie fără pre-
cedent de recomandări actualiza-
te și de încredere bazate pe dovezi 
comparative.47 Experiența recen-
tă cu Grupul Operativ Național al 
Dovezilor Clinice privind Covid-19 
din Australia arată cum un set com-
prehensiv de recomandări poate fi 
actualizat dinamic pe baza dovezi-
lor noi, cu ajutorul proceselor ino-
vative și datelor structurate digital 
în platforme interoperabile (de pil-
dă, MAGICapp).48 Astfel de platfor-
me permit diseminarea globală ime-
diată a recomandărilor, sintezelor 
dovezilor interactive și ajutoarelor 
de decizie, ce pot fi refolosite, adap-
tate ori aplicate. În prezent, OMS și 
principalele organizații de elabora-
re a ghidurilor se îndreaptă spre fur-

Poiectarea prospectivă a 
evaluărilor comparative ale 
eficienței ar determina un 
echilibru între vitez[ şi rigoare
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nizarea unor astfel de recomandări 
pentru covid-19 actualizate perma-
nent.

Articolul despre remdesivir de la 
rubrica Rapid Recommendations 
a The BMJ arată că o astfel de cola-
borare globală și dezvoltare iterati-
vă a ghidurilor poate funcționa, pe 
baza meta-analizei de rețea actuali-
zate continuu.42, 49 La fel este conce-
put și ghidul permanent actualizat 
al OMS privitor la medicamentele 
pentru covid-19, publicat mai întâi 
pentru corticosteroizi.50 Comitetul 
ghidului s-a întrunit și a formulat re-
comandări pentru corticosteroizi la 
două zile după ce datele nepublica-
te ale studiului Recovery au deve-
nit disponibile printr-o meta-anali-
ză prospectivă, ceea ce arată rolul 
colaborării strânse între realizato-
rii studiilor, meta-analizelor și ghi-

durilor. Diseminarea globală a re-
comandărilor OMS a fost întârziată, 
totuși, timp de șase săptămâni, de-
oarece s-a așteptat publicarea rezul-
tatelor studiului Recovery într-o re-
vistă științifică, ceea ce subliniază 
dificultățile rămase.

Până în prezent s-a avansat în-
tr-un ritm prea lent în direcția ge-
nerării unor dovezi prompte cu 
privire la eficiența comparativă. 
Covid-19 evidențiază, însă, nevoia 
presantă și posibilitatea de a valori-
fica noi colaborări între părțile inte-
resate relevante.
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educaţie
ÎNDRUMĂRI PRACTICE 

Puterea pe care o are grija arătată în  
consultaţiile clinice
Paul Dieppe,1 Ian Fussell,1 Sara L Warber2, 3 

umanitatea din ei și din alții, favorizând relații inter-
personale pozitive, caracterizate de dragoste și bună-
tate.2 Caseta exemplifică o consultație în care s-a ma-
nifestat umanitatea și care a avut ca rezultat o schim-
bare importantă în viața pacientului.

Dovezi ale puterii pe care o are grija pentru oameni

Dragostea și grija fac parte din experiența umană, 
fapt atestat de-a lungul istoriei de către poeți și ar-
tiști: cu toții știm că grija pe care ne-o poartă altci-
neva ne poate ajuta în momentele dificile ale vieții. 
Grija pentru ceilalți este adânc înrădăcinată în noi – 
e un imperativ al evoluției.3 Solida temelie teoretică a 
puterii ei de vindecare în cadrul îngrijirilor medicale 

"Una dintre calitățile esențiale ale clinicianului este 
interesul față de oameni, pentru că secretul îngrijirii 
pacientului îl constituie tocmai grija pentru pacient."1 
Fraza memorabilă a lui Francis Peabody, de acum 
aproape un secol, își face auzit adevărul pe care îl 
transmite până în zilele noastre. Când, însă, în prac-
tica noastră medicală actuală, ne aflăm sub presiu-
ne (ca în timpul pandemiei de covid-19), poate fi ușor 
să uităm că relațiile interumane contează pentru pa-
cienții noștri. În articolul de față explorăm modul în 
care medicii își pot folosi conștient interesul și gri-
ja față de oameni în activitatea lor clinică. Ne axăm 
pe opțiunile și acțiunile individuale ale clinicianului, 
deși admitem că problemele sistematice, precum tim-
pul limitat avut la dispoziție pentru pacienți, afectea-
ză și ele măsura în care poate fi manifestată grija în 
cadrul unei consultații. Definim "grija" ca pe o men-
talitate a cadrelor medicale care îi ajută să protejeze 

1University of Exeter, Medical School 
2University of Michigan, Ann Arbor 
3University of Exeter Medical School, Truro 
Coresponden’a la: SL Warber  
swarber@umich.edu

O persoană cu durere de ceafă 
După ce am încercat toate tratamentele cunoscute în lume, mi 
s-a spus, la clinica de management al durerii, că nu există niciun 
remediu pentru mine și că nu voi mai lucra vreodată ca muzician 
și de fapt nici altceva, din cauza durerii și a restricțiilor impuse de 
ea. Mi-au zis că voi avea toată viața această durere, ce se va agrava 
pe măsură ce voi îmbătrâni. Mi se părea că, în afară de soția mea 
minunată, nu mai aveam pentru ce trăi de acum înainte. 

Apoi m-am mutat și l-am întâlnit pe noul meu doctor, care nu 
numai că mi-a ascultat povestea cu simpatie, ci mi-a arătat și un 
mare interes. A vrut să-i povestesc cte ceva despre cariera mea și 
mi-a sugerat să îmi aduc instrumentul la consultația următoare. Așa 
am făcut și am simțit că mi-am găsit un prieten nou. M-a întrebat și 
dacă m-am gândit să mă alătur unui grup local, să cânt din nou doar 
pentru plăcerea mea. Asta m-a speriat la început, dar doctorul mi-a 
dat încrederea să încerc. S-a dovedit a fi un moment de cotitură 
pentru mine. Nu numai că m-am alăturat primului grup căruia i-am 
adresat o solicitare, dar de atunci am început să cânt în localitatea 
mea. Am fost foarte bine primit și sunt mult mai fericit. 

Noul meu doctor mi-a insuflat încrederea să mai dau o 
șansă cântatului, ceea ce s-a dovedit a fi un moment 
de cotitură pentru mine

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Recunoașterea nu este totuna cu empatia ori compasiunea 
și este o componentă fundamentală a grijii față de pacient 

• Consultațiile bazate pe grijă presupun ca medicul să fie 
total prezent emoțional, iar pacientul și doctorul să se 
simtă în siguranță 

• Fiți pregătiți să vă arătați vulnerabili și umani 
• Aflați de ce anume și-ar dori pacientul să-și 

redobândească sănătatea



– Edi’ia în limba român[ | Nr. 1, 2021 | VOLUM 28 29

jirilor centrate pe pacient este Veterans Health 
Administration (Administrația Sănătății Veteranilor) 
din SUA, prin demersul inițiat sub denumirea 
"Sănătatea ca întreg".12 Această organizație le cere 
cadrelor medicale să afle de ce își doresc pacienții o 
stare de sănătate bună și să îi ajute să găsească strate-
gii de adaptare la orice fel de probleme provocate de 
boală. Inițiativa încurajează implicarea în relația pa-
cient–clinician, negocierea împreună a obiectivelor și 
crearea în colaborare a unui plan coordonat.13, 14 

Oamenii îi consultă pe medici căutând să găseas-
că sprijin și un plan care au convingerea că le va fi 
de ajutor. Aceasta poate pune la încercare resurse-
le personale ale doctorului atunci când nu există ni-
ciun tratament curativ, cele mai dificile fiind situa-
țiile în care simptomele persoanei venite la consul 
fie nu au nicio explicație medicală, fie par a fi lega-
te mai mult de probleme psihosocio-economice de-
cât de boală. O atitudine grijulie îi poate ajuta foarte 
mult chiar și pe pacienții pentru care nu puteți face 
nimic din punct de vedere medical. Așa cum decla-
ră Emma Warnecke, cadru didactic în învățământul 
medical din Australia, "cu toate progresele tehnolo-
gice din ultimele decenii, medicul curant care arată 
grijă și compasiune rămâne cel mai bun instrument 
terapeutic din medicină."15 

De ce grija față de pacienți este atât de eficientă? 

Unul dintre posibilele mecanisme prin care grija față 
de pacienți îmbunătățește rezultatele și facilitează 
vindecarea constă în efectul placebo și în sentimen-
tul de recunoaștere. Grija poate induce un efect pla-
cebo, chiar dacă nu este oferită nicio intervenție.16-18 
Sentimentul de recunoaștere este o componentă fun-
damentală a grijei față de pacient, apărând atunci 
când acesta se simte acceptat și înțeles de medicul 
său. Recunoașterea nu e totuna cu empatia și compa-
siunea:19 poți manifesta atât empatie cât și compasiu-
ne față de pacient în timpul consultației, dar fără a-i 
oferi recunoaștere, fie prin comportamente inadecva-
te (lipsa contactului vizual, de exemplu), fie prin fra-
ze nepotrivite ("Nu cred că e ceva serios," de exem-
plu, atunci când, în opinia pacientului, problema e 
foarte serioasă). O atare nerecunoaștere a problemei 
pacientului poate activa efectul nociv, nocebo, uneori 
chiar mai puternic decât cel placebo.20 

a fost evidențiată de psihoterapeuți,4 asistenți cu stu-
dii universitare5 și cercetători din domeniul social.6 

Dragostea și grija nu sunt elemente care pot face cu 
ușurință subiectul studiilor clinice randomizate pen-
tru a-și dovedi eficacitatea, și totuși există tot mai 
multe dovezi ce arată cât de puternică este influența 
grijii față de oameni în medicină. Atitudinea binevo-
itoare și prietenoasă a doctorilor este strâns corelată 
cu satisfacția pacienților. În cadrul unui sondaj trans-
versal pe internet, de mari dimensiuni, al pacienți-
lor, aceste atribute au fost responsabile pentru 93% 
din variația indicatorilor satisfacției.7 Conform câtor-
va studii incluse într-o analiză narativă a mijloace-
lor de comunicare non-verbale ale medicului, postu-
ra, privirea și compasiunea erau asociate cu rezultate 
mai bune ale pacienților.8 Într-un studiu randomizat 
al reacțiilor pacienților față de două ilustrații repre-
zentând relația dintre furnizorul de îngrijri și paci-
ent, expresiile de competență și grijă au mărit proba-
bilitatea de a câștiga încrederea, iar onestitatea com-
binată cu grija au îmbunătățit așteptările legate de 
succesul tratamentului.9 Cercetarea de calitate cu pa-
cienți și medici curanți sugerează că grija adecvată a 
cadrelor medicale nu numai că ameliorează starea de 
sănătate, ci poate chiar să faciliteze vindecarea în ab-
sența unui tratament.10, 11

Grija poate ajuta la crearea unei stări de bine 

Tot mai mulți dintre noi trăim cu boli și suferințe 
cronice. Modelul nostru biomedical tinde să ne con-
ducă mai mult spre gestionarea bolilor decât spre în-
grijirea sănătății; însă o consultație plină de grijă – 
în afară de faptul că ajută la rezolvarea problemelor 
legate de boală – poate îmbunătăți și starea genera-
lă de sănătate, în orice situație. Dacă îi încurajăm pe 
oameni să gândească pozitiv și să se concentreze mai 
mult pe ceea ce pot face decât pe ceea ce nu pot, pu-
tem favoriza starea de bine chiar în prezența bolii. 

Un sistem medical care încearcă să treacă de la 
tratarea bolilor la susținerea sănătății și a îngri-

CUM AU FOST IMPLICAŢI PACIENŢII ÎN REALIZAREA  
PREZENTULUI ARTICOL

Am scris prima versiune, care a fost trimisă unui grup de implicare 
a pacienților asociat cu Facultatea de Medicină a Universității din 
Exeter, solicitându-le evaluarea și comentarea manuscrisului. 
Trei membrii ai grupului ne-au răspuns cu comentarii scrise, care 
determinat mutarea accentului pe aspectele cele mai importante 
în prezent pentru pacienți. Am invitat un alt pacient să ne ofere o 
scurtă relatare a interacțiunii sale cu noul medic curant. 

CUM A FOST REALIZAT PREZENTUL ARTICOL 
Noi, autorii, suntem clinicieni cu interese speciale în domeniul 
comunicării în asistența primară și în cel al grijii față de pacienți 
și al vindecării. Pentru a suplimenta aceste cunoștințe, am trecut 
în revistă literatura de specialitate relevantă pentru acest articol. 
Am căutat în bazele de date Ovid Medline, Embase și PsychInfo, 
folosind termenul principal "grijă" și termenii secundari "medic 
sau medic generalist" și "relațiile medic-pacient." Alți termeni de 
căutare au fost "consultație," "programare" și "întâlnire." Am găsit 
66 de referiri recente, fiecare autor examinând rezumatele acestor 
publicații. Articolele importante, cu text complet, au fost examinate 
în continuare în privința puterii dovezilor și a rezultatelor principale. 
Tipul dovezilor identificate a prezentat diferențe mari în cadrul 
literaturii de specialitate, de la sinteze ale lucrărilor publicate de 
calitate variabilă (nu sinteze sistematice sau meta-analize) la studii 
randomizate inovatoare, studii controlate observaționale, sondaje 
extinse ale pacienților și investigații calitative. 
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atenție mediului în care lucrează, spre deosebire de 
alți specialiști terapeuți.21 Le sugerăm clinicienilor să 
se consulte cu unii dintre pacienții lor în privința de-
corului și amenajării cabinetelor de consultații, pen-
tru a-i ajuta să creeze un loc în care aceștia să se sim-
tă într-adevăr "în siguranță." 

Folosiți cuvinte și comportamente care exprimă grijă – 
Pacienții simt că medicului le pasă de ei dacă acesta 
este receptiv la problemele lor, înțelege "imaginea de 
ansamblu," recunoaște perspectivele lor asupra lumii 
și le dă explicații clare, pe înțelesul lor, despre ceea 
ce se întâmplă.22, 23 Comunicarea non-verbală este la 
fel de importantă ca și cea verbală în exprimarea gri-
jei,24 iar factori precum atingerea ori contactul vizu-
al au un rol însemnat (figura). Stați jos sau la același 
nivel cu pacientul, mențineți contactul vizual și zâm-
biți! Astfel de comportamente transmit mesajul că se 
poate avea încredere în dumneavoastră, că aveți timp 
să ascultați și compasiune, că vă pasă de pacient.8-26 
De când a început pandemia de covid-19, multe con-
sultații au avut loc prin telefon, online sau în spatele 
măștilor, ceea ce a făcut ca manifestarea grijei să fie 
mai dificilă pentru cadrele medicale. Suntem de pă-
rere că folosirea mijloacelor de socializare ori a spa-
țiilor fizice care permit oamenilor să se vadă și să-și 
zâmbească este importantă pentru a arăta grija și că 
ar putea fi luată în considerare în perspectiva plani-
ficării îngrijirilor de către furnizorii serviciilor medi-
cale. 

Dumneavoastră (medicul) trebuie să fiți total prezent și 
să ascultați cu atenție – Oferiți-le pacienților "întreaga 
atenție și bunăvoință"! este o tehnică folosită adesea 
de către terapeuți.27 Medicii cu un nivel înalt de con-
știentizare (însemnând participarea voluntară, lipsi-

Grija față de pacient nu se concretizează, însă, nu-
mai în efectul placebo și în recunoaștere. Chiar dacă 
nu influențează deloc suferința ori simptomele, gri-
ja arătată îi ajută pe medic și pacient să se conecteze. 
Suntem ființe raționale, sociale, având nevoie să fim 
în legătură unii cu alții și să ne înțelegem probleme-
le de sănătate, și nu numai. Relațiile terapeutice efi-
ciente, de grijă, sunt caracterizate de crearea unei co-
nexiuni profunde între pacient și medic și de înțele-
gere reciprocă.

Cum pot fi realizate consultaţii eficiente, bazate pe 
grijă 

Analizând literatura de specialitate și consultându-ne 
cu pacienții, am desprins patru condiții esențiale 
pentru o consultație eficientă, bazată pe grijă. 

Atât medicul cât și pacientul trebuie să se simtă în sigu-
ranță – Dacă avem un sentiment de neliniște ori tea-
mă, activarea sistemului nervos autonom ne reduce 
capacitatea de a-i asculta pe ceilalți sau de a comu-
nica în mod adecvat.3 Atunci când într-o consultație 
este menționat un cuvânt înspăimântător (de exem-
plu, "cancerul"), unii pacienți se simt în pericol atât 
de mult, încât nu mai aud nimic și nu se mai pot gân-
di la nicio întrebare pe care ar putea s-o pună doco-
trului. La fel, echipamentele amenințătoare sau un 
mediu rece în clinică ar putea pune pacienții în stare 
de alertă. Crearea unui spațiu de relaxare și de sigu-
ranță în sala de consultație nu este întotdeauna sim-
plă; în general, medicii dau, probabil, prea puțină 

SFATURI PENTRU CONSULTAȚII BAZATE PE GRIJĂ

• Practicați conștientizarea: concentrați-vă pe consultație și fiți pe 
deplin "prezent" în aceasta 

• Stați jos, mențineți contactul vizual și zâmbiți 
• Ascultați cu atenție și cu bunăvoință 
• Explicați clar, fiți pozitiv, evitați cuvintele și frazele negative 
• Fiți pregătiți să vă arătați vulnerabili și umani: găsiți trăsături care 

vă plac la pacientul dumneavoastră 
• Aflați de ce anume și-ar dori pacientul să-și redobândească 

sănătatea (obiectivele și aspirațiile viitoare) 
• Încercați să înțelegeți contextul social al pacientului, accesul lor 

la animale, natură și alte activități care le aduc bucurie și sens în 
viață

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ

• Cât de mult vă concentrați pe contextul mai larg, social și 
emoțional, al fiecărui pacient? 

• Cât de bine vă conectați emoțional cu pacienții? 
• Ce comportamente care exprimă grija arătați cel mai frecvent?  

Ce ați putea adăuga, fiind în cunoștință de cauză?
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pacienți.22 La fel, după părerea noastră, cheia 
unei consultații bazate pe grijă este să fii, pur 
și simplu, tu însuți – o altă ființă umană vulne-
rabilă, imperfectă, exact ca pacientul din fața 
ta – și să porți în suflet o dragoste lipsită de 
prejudecăți pentru ceilalți. Accederea la sursa 
a ceea ce presupune conceptul de umanitate 
poate avea efecte reparatorii puternice. Poate 
ajuta ambele părți, permițându-le să găsească 
sensuri noi și să-și redefinească problemele. Și 
poate vindeca.

Conflicte de interese: niciunul de declarat.

PRACTICE POINTER 
The power of caring in clinical encounters
A se cita: BMJ 2020;371:m4100

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4100

tă de prejudecăți, la propriile experiențe, gân-
duri și sentimente)28 demonstrează o comuni-
care mai centrată pe pacient, construirea unei 
relații cu acesta și atenție față de problemele 
sale psihosociale.29 Totodată, doctorii conști-
enți de toate acestea au mai multe emoții pozi-
tive și o stare de sănătate generală mai bună. 
Împreună, aceste atribute conduc la o mai 
mare satisfacție a pacientului, fără a altera dia-
logul biomedical.29 

A fi uman – Inegalitățile de putere percepute, 
fie inerente în rolurile de pacient și medic, fie 
rezultatul prejudecăților structurale legate de 
rasă, etnie sau sex, pot sta în calea manifestă-
rii umanității noastre în contextul relațiilor de 
îngrijiri medicale.30 Analiza calității relațiilor 
terapeutice efectuată de Greenhalgh și Heath 
subliniază importanța conectării emoționale 
și a atitudinii pozitive necondiționate față de 

ÎNDRUMĂRI PRACTICE 

Folosirea cu înţelepciune a antibioticelor pentru 
infecţiile tractului respirator în era covid-19
Jerome A Leis,1, 2, 3, 6 Karen B Born,3 Guylene Theriault,4 Olivia Ostrow,5, 6 Allan Grill,7 K Brian Johnston8

al. Aproape jumătate dinte antibioticele prescri-
se pacienților în ambulatoriu sunt destinate trata-
mentului infecțiilor de tract respirator (ITR), deși 
o treime până la jumătate dintre ele sunt prescri-
se incorect, unor persoane care nu au infecție res-
piratorie bacteriană.1 

Înainte de pandemia de covid-19, demersu-
rile internaționale – de exemplu, campaniile 
Choosing Wisely – au vizat, cu precădere, îm-
bunătățirea practicilor de prescriere a antibio-
ticelor pentru gestionarea ITR (caseta 1). În era 
covid-19, furnizarea îngrijirilor primare a fost 

Rețetele de antibiotice care nu sunt necesa-
re au drept consecință reacții adverse evitabile și 
conduc la rezistența antimicrobiană – fenomen 
ce periclitează sănătatea publică la nivel mondi-

Detalii referitoare la autori pe bmj.com 
Coresponden’a la:  JA Leis  
jerome.leis@sunnybrook.ca

O femeie în vârstă de 68 de ani, cu istoric de hipertensiune 
arterială cronică și diabet de tip 2, telefonează la cabinetul 
medicului său pentru că are de trei zile o tuse productivă și 
febră. Este programată pentru o primă consultație virtuală 
cu docotrul, care ajunge la concluzia că nu prezintă 
simptome de boală acută sau dispnee și că are, probabil, 
o bronșită virală, așa că îi dă prin telefon o "rețetă 
antivirală" (tratament de susținere) pentru a o ajuta să 
își trateze simptomele, îi recomandă un test de covid-19 
din secreția nazofaringiană și îi spune să revină în 
48 de ore dacă este nevoie sau oricând, dacă simptomele 
se agravează. A doua zi femeia sună din nou, pentru că 
simptomele erau mai intense. A primit un rezultat negativ 
la testul pentru covid-19. Este programată la o examinare 
în persoană pentru a se exclude pneumonia bacteriană.

CUM AU FOST IMPLICAŢI PACIENŢII ÎN REALIZAREA  
PREZENTULUI ARTICOL

Brian Johnston, unul dintre coautorii articolului de față, este 
pacient și consilier la Quality of Care (Calitatea îngrijirilor) 
din Newfoundland. A fost implicat în numeroase proiecte de 
cercetare și activități legate de campania Choosing Wisely 
Canada din Newfoundland, Canada. Acordă un interes special 
evitării antibioticelor care nu sunt necesare, ca urmare a 
propriei sale experiențe cu infecțiile rezistente la antibiotice. 
A revizuit și comentat versiunile ulterioare ale manuscrisului 
complet.
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ameliorează în decurs de câteva zile sau cel mult în 
două săptămâni.3 O sinteză sistematică a pacienților 
cu covid-19 a arătat că, și la majoritatea celor în stare 
critică, incidența infecției bacteriene secundare este 
foarte redusă.4 De obicei, simptomele unui pacient cu 
ITR care este negativ la testul covid-19 sunt tot gene-
rate de alte cauze decât o infecție bacteriană.

Figura prezintă o strategie de evaluare și mana-
gement pentru pacienții care se prezintă cu ITR, în 
funcție de tabloul lor clinic (pe baza tabelului) și de 
compatibilitatea cu covid-19 a simptomelor și re-
zultatelor testelor. Modalitățile de îngrijire virtua-
le pot include comunicarea sincronă (audio/video) 
și pe cea asincronă (prin mesaje) între medic și paci-
enți. Acestea sunt eficiente în comunicarea privind 
tratamentul simptomelor, metodele de tratament po-
tențiale și rezultatele la teste; totuși, ele pot limi-
ta examinarea și diagnosticul corect.11 Majoritatea 
sindroamelor ITR sunt virale și pot fi în continua-
re diagnosticate și tratate folosind serviciile virtuale. 
În schimb, infecțiile ITR bacteriene, care reprezintă 
excepția, necesită, în general, evaluarea în persoană 
pentru a pune un diagnostic corect. De exemplu, în 
otita medie acută este nevoie de o examinare otosco-
pică, ce poate arăta o membrană timpanică fie bom-
bată, fie perforată, cu secreție purulentă.5 În faringi-
ta acută bacteriană este necesară identificarea strep-
tococului de grup A prin cultură sau test rapid, ce 
poate fi efectuată numai pe baza unui scor predictiv 
validat, incluzând examinarea orofaringelui și a gan-
glionilor cervicali.6 Este nevoie de o  radiografie to-
racică pentru a diagnostica pneumonia bacteriană, 
pentru că administrarea de antibiotice doar pe baza 
istoricului sau a examinării va avea drept consecin-
ță excesul de tratament.9 În fine, majoritatea sinuzi-
telor sunt virale, de aceea sinuzitele bacteriene ar tre-
bui să fie luate în calcul numai la pacienții cu cel pu-
țin șapte zile de simptome, care au simptome severe 
fără ameliorare după un tratament de probă cu corti-
costeroizi nazali.7, 8

Care sunt barierele în calea prescrierii judicioase a 
antibioticelor? 

Trecerea la îngrijirile virtuale poate fi o barieră 
în calea prescrierii judicioase a antibioticelor pen-
tru ITR în timpul pandemiei de covid-19. Două stu-
dii retrospective care au examinat bazele de date 
administrative au arătat că furnizarea virtuală a în-
grijirilor este asociată cu mai puține testări dia-
gnostice și cu mai multe prescrieri empirice de 
antibiotice decât îngrijirile primare în persoană.12, 13 
Înainte de pandemia de covid-19 se știa că nume-
roși alți factori erau asociați cu prescrierea inutilă de 
antibiotice pentru ITR. O sinteză sistematică a fac-
torilor asociați cu prescrierea antibioticelor pentru 
ITR a identificat specific 28 de studii care au evalu-
at factorii predictivi ai folosirii antimicrobienelor.14 

perturbată și mulți clinicieni au trecut la asistență 
medicală virtuală ori de câte ori a fost posibil, în spe-
cial atunci când asigurarea echipamentului de pro-
tecție personal era limitată.2 Medicii din sectorul de 
asistență primară se confruntă cu probleme difici-
le în gestionarea ITR – de exemplu, când ar trebui 
să fie testat pacientul pentru SARS-CoV-2 (virusul 
care produce covid-19), când să prescrie antibiotice și 
când să fie examinat pacientul în persoană. Mai mult 
ca oricând, este necesară o strategie standardizată, 
care să se bazeze pe cele mai bune dovezi disponibile 
și să susținăpromoveze folosirea judicioasă a antibio-
ticelor pentru ITR. 

CARE ESTE CEA MAI BUNĂ PRACTICĂ? 

Tabelul arată când trebuie să fie examinați pacienții 
în persoană și când se impune prescrierea de antibio-
tice, pe baza celor mai bune dovezi disponibile referi-
toare la ITR în asistența primară.5-9 Dintre pacienții 
care se prezintă cu semne ori simptome compatibi-
le cu infecția covid-19 suspectată sau confirmată, ma-
joritatea vor avea o boală ușoară, autolimitată, ce se 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Majoritatea infecțiilor acute ale tractului respirator (ITR) 
sunt virale și pot fi gestionate prin îngrijiri acordate virtual 

• Pentru pacienții cu simptome de ITR care au test negativ 
la covid-19, diagnosticul de ITR virală rămâne cel mai 
probabil și, în majoritatea cazurilor, tratamentul de 
susținere poate fi oferit în continuare de la distanță 

• Evaluările virtuale limitează capabilitățile de diagnostic și 
pot conduce la excesul de prescriere a antibioticelor care 
nu sunt necesare. În cazul acelor ITR care pot fi de origine 
bacteriană aranjați o examinare în persoană, atunci când 
este posibil, pentru a confirma diagnosticul (de exemplu, 
pentru a examina membrana timpanică, a efectua un test 
pentru streptococul de grup A sau a obține o radiografie 
toracică)
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afectează conversațiile privind antibioticele care 
nu sunt necesare.11, 16 

Care este punctul de vedere al pacientului? 

Pacienții și membrii familiei nu caută neapărat 
un antibiotic, dar vor informații clare cu privi-
re la diagnostic, asigurări, sfaturi pentru siguran-
ța proprie și un plan de tratament.17 Acesta rămâ-
ne un adevăr și în era covid-19, în care mulți pa-
cienți pot simți o anxietate accentuată asociată 
cu simptomele ITR. Cunoștințele limitate ale pu-
blicului despre diferențele dintre o infecție virală 
și una bacteriană, alături de convingerea că an-
tibioticele sunt medicamente cu risc redus sunt 
aspectele determinante ale prescrierilor ce nu 
sunt necesare în ambulatoriu.18 Pacienții și publi-
cul general sunt mai receptivi la comunicarea ce 
pune accentul pe efectul abuzului de antibiotice 
asupra individului decât pe prejudiciile aduse so-
cietății.

Așteptarea pacientului de a primi antibiotice nu a 
fost asociată cu prescrierea antibioticelor (rapor-
tul ajustat al probabilităților 0,6-9,9), în timp ce 
percepția clinicianului că pacientul sau părinte-
le așteaptă un tratament cu antibiotic a fost mult 
mai predictivă (aOR 2,1-23,3). Rolul percepții-
lor medicului privind așteptările pacientului pen-
tru antibiotice în practicile de prescriere a suge-
rat necesitatea unor strategii de comunicare pe 
care medicii să le poată folosi în întâlnirea clini-
că cu un pacient. Constrângerile de timp asocia-
te cu purtarea unor astfel de discuții cu pacienții 
despre motivele pentru care antibioticele nu sunt 
necesare, sunt adesea citate de către clinicieni ca 
o barieră. Cu toate acestea, studiile efectuate atât 
în populațiile de pacienți pediatrice cât și în cele 
adulte arată că aceste conversații nu prelungesc 
substanțial durata vizitei, în comparație cu pre-
scrierea unui antibiotic.15 Evaluarea este limita-
tă în privința barierelor similare din telemedicină 
și a modului în care interacțiunea clinică virtuală 

Strategia propusă pentru efectuarea unei examinări virtuale versus cea în persoană a pacienților cu ITR din ambulatoriu în era covid-19 
și rolul antibioticelor pe baza celor mai bune dovezi disponibile

 Consultația virtuală Consultația în persoană  Rolul antibioticelor
Covid-19, gripa sau alte  • Febră • Dispnee sau hipoxie (dacă este Niciun rol în unitățile ambulatorii3, 4

boli similare gripei • Simptome respiratorii  disponibilă  monitorizarea)
 • Fără dispnee • Posibilitatea deshidratării
  • Alte semnale de alarmă prezente* 
Otita medie acută  • Simptome <48 de ore • Simptome >48 de ore în pofida Orice criterii îndeplinite în persoană și examinare care
 • Febră <39°C medicației analgezice adecvate evidențiază o membrană timpanică bombată sau perfo-
 • Durere controlată cu medicație  • Febra ≥39°C rată, cu secreție purulentă. În rest, reevaluați în 24-48 de
 analgezică orală  • Stare generală vizibil alterată ore sau folosiți rețeta amânată, dacă pacientul nu poate
 • Stare generală aparent bună  efectua o reexaminare în persoană.5

Faringita • Simptome ușoare • Simptome persistente sau care Orice criterii îndeplinite în persoană pentru a aplica
 • <48 de ore se agravează >48 de ore scorul predictiv clinic de determinare a necesității exsu-
 • Suspiciune redusă de faringită  • Suspiciune crescută de faringită datului farngian. Antibiotice numai în cazul culturii sau al
 bacteriană - de exemplu,  bacteriană testului rapid pozitiv pentru streptococul de grup A, la un
 vârsta >15 ani, lipsa febrei,   pacient cu probabilitate moderată ori crescută pe baza
 prezența tusei sau a rinoreei  scorului predictiv validat6

Sinuzita • Simptome • Nicio ameliorare, deși au trecut  Orice criterii îndeplinite în persoană și fie simptome se
 • <Șapte zile >șapte zile vere, fie nicio ameliorare după un tratament de probă de
 • Fără semnale de alarmă** • Prezența semnalelor de alarmă** 72 de ore cu corticosteroizi nazali.7, 8 Rețeta amânată
   poate fi dată în momentul inițierii corticosteroizilor 
   nazali, dacă pacientul nu poate efectua o reexaminare în 
   persoană
Exacerbarea bolii pulmonare  • Pacientul este capabil să • Pacientul are dificultăți prea mari  Numai dacă se observă o creștere clară a purulenței
obstructive cronice efectueze activitățile zilnice de respirație pentru a putea sputei și a volumului sputei și/sau o dispnee pronunțată. 
 • Pacientul este capabil să  efectua activitățile zilnice Poate fi folosită examinarea virtuală sau în persoană.
 solicite examinare urgentă, 
 dacă este nevoie
Suspiciunea de pneumonie • Nu este o opțiune • Dacă se suspectează pneumonia,  Numai la pacienții cu prezentare compatibilă și pneu-
  se recomandă examinarea clinică  monie la radiografia toracică. Este puțin probabil ca
  și radiografia toracică pacienții fără modificări ale semnelor vitale și cu o exa-
   minare respiratorie normală să aibă pneumonie și să fie
    necesară o radiografie toracică9

Răceală obișnuită  • Febră ridicată controlabilă cu  • Posibilitatea deshidratării Niciun rol al antibioticelor
 medicamente antitermice  • Prezența semnalelor de alarmă**
 • Tuse
 • Congestie
 • Dureri la nivelul corpului
 • Uneori simptome  
 gastrointestinale ușoare

*Semnale de alarmă la pacienții cu infecție virală: la copii pot include accelerarea respirației ori dificultăți de respirație, învinețirea buzelor sau a feței, tirajul costal la fiecare 
respirație, durere toracică, refuzul de a merge, semne de deshidratare, istoric de convulsii, orice febră la un copil mai mic de 12 săptămâni. La adulți pot include dificultăți în 
respirație sau dispnee, durere toracică ori abdominală acută, amețeli, confuzie sau declin funcțional.
**Semnale de alarmă la pacienții cu sinuzită includ alterarea stării psihice, cefalee, toxicitate sistemică, edemul orbitei, vedere dublă, modificarea acuității vizuale, deficite 
neurologice.
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Cum să îmbunătăţim practica 

A face o schimbare în practica prescri-
erii antibioticelor pentru ITR nu în-
seamnă atât de mult să știi ce este bine 
să faci cât să integrezi instrumentele 
clinice bazate pe dovezile corecte, care 
susțin cea mai bună practică.

În cazurile fără incertitudine de dia-
gnostic (de exemplu, un rezultat pozitiv 
la testul pentru covid-19 sau un alt di-
agnostic clar de ITR care nu este de o-
rigine bacteriană), clinicienii ar trebu-
ie să poată evita complet antibioticele, 
folosind o comunicare structurată, ce 
asigură claritatea diagnosticului, iden-
tifică și abordează problemele specifi-
ce care îl preocupă pe pacient și oferă 
un plan de intervenție.2, 17 Caseta 2 de-
scrie cum trebuie purtate aceste discu-
ții cu pacienții. 

În cazurile în care cauza bacteria-
nă a infecției este incertă, cum ar fi o-
tita medie acută sau sinuzita ocaziona-
lă, poate fi folosită o rețetă amânată. 
Rețeta amânată a fost adoptată pe sca-
ră largă în Marea Britanie și în Spania. 
Este o rețetă de antibiotic postdatată, 
cu instrucțiunea de a lua medicamen-
tul numai dacă simptomele nu cedea-
ză. Întrucât majoritatea pacienților au 
o infecție virală autolimitată, mai puțin 
de o treime din ei vor lua antibioticul 
de pe rețeta amânată.19 Rețetele amâ-

Managementul propus al infecției tractului respirator (ITR) în era îngrijirilor virtuale și a covid-19. 
Adaptare după Choosing Wisely Canada10

Efectuați evaluarea pentru a stabili: 
1. dacă este nevoie de test covid-19;  
2. tipul de consultație necesar 
(tabelul 1)

Consultația în 
persoană  
(folosind precauțiile 
adecvate)

Consultație virtuală

Oferiți încurajăriDeterminați dacă pacientul 
poate fi tratat în continuare 
virtual (tabelul 1)

Rețeta antivirală 
(tratament de 
susținere)

Rețetă antivirală 
(tratament de 
susținere) ori
Rețetă de antibiotic 
(pe loc sau amânată) 
pe baza evaluării 
clinice

Trimiteți la testare pentru  
covid-19 în cazul simptomelor 
compatibile* 

Locul va depinde de jurisdicție

Reexaminarea virtuală de către 
furnizorul de îngrijiri primare, 
dacă este necesar 

Trimiteți la testare covid-19, 
dacă este cazul

Asigurați izolarea și 
monitorizarea la domiciliu
Stabiliți dacă pacientul poate 
fi tratat în continuare de la 
distanță 

Pacientul se prezintă via 
consultație virtuală/apel telefonic

Pacinet covid-19 negativ,  
dar cu simptome persistente

Pacient covid-19 negativ 
care se simte mai bine

Covid-19 pozitiv

*Simptome compatibile cu covid-19 
Cele mai frecvente simptome: febră, tuse uscată, oboseală 
Simptome mai puțin frecvente: dureri, faringită, diaree, conjunctivită, cefalee, pierdere a gustului 
ori a mirosului, erupție cutanată sau decolorare a degetelor de la mâini și de la picioare

Caseta 1 | Campaniile Choosing Wisely 

Choosing Wisely este o campanie condusă 
de clinicieni, prezentă în peste 20 de țări, 
ce încurajează discuțiile dintre medici și 
pacienți cu privire la folosirea în exces a 
terapiei cu antibiotice. Mai jos sunt redate 
fragmente din comunicatele campaniilor 
Choosing Wisely din diferite țări, referitoare 
la evitarea antibioticelor în tratamentul 
infecțiilor virale ale tractului respirator. 

"Nu folosiți antibiotice pentru infecțiile 
respiratorii superioare care au origine virală 
probabilă, precum bolile similare gripei, 
autolimitate, ca infecțiile sinusurilor sau cu 
o durată mai mică de șapte zile"  
(Colegiul Medicilor de Familie din Canada, 
Choosing Wisely Canada). 

"Evitați prescrierea antibioticelor pentru 
infecțiile respiratorii superioare" 
(Societatea Bolilor Infecțioase din America, 
Choosing Wisely, SUA). 

"Evitați prescrierea antibioticelor pentru 
infecțiile respiratorii superioare." 
(Societatea Bolilor Infecțioase din 
Australasia, Choosing Wisely Australia).
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suspectată, deși a fost supusă, până în prezent, doar 
unei evaluări limitate.20 

O rețetă antivirală constă într-un carnet ce men-
ționează diagnosticul, motivul pentru care nu a fost 
prescris un antibiotic, tratamentul simptomelor și te-
rapiile de susținere bazate pe dovezi, ca și un plan de 
intervenție dacă simptomele persistă.17 

Folosirea acestor metode poate schimba direcția 
conversației de la prescrierea antibioticului la mana-
gementul ghidat de sindromul ITR și la luarea în co-
mun a deciziei.21 Adesea se obișnuiește cuplarea lor 
cu demersuri de educație generală și medicală pen-
tru a educa pacienții cu privire la abuzul de anti-
biotice, prin afișe și informații pe înțelesul oricui. 
Pandemia de covid-19 oferă o posibilitate de sprijini-
re a practicilor clinicienilor, a acceptabilității pacien-
ților și a cunoștințelor medicale privind strategiile de 
tratament al simptomelor și de evitare a antibiotice-

nate nu trebuie să fie folosite de rutină pentru alte 
diagnostice virale suspectate, în special în era co-
vid-19, în care se așteaptă ca simptomele să dispară 
complet în decurs de o săptămân\ sau două. "Rețeta 
antivirală" este o altă metodă, din ce în ce mai des 
utilizată în Canada la orice pacient cu infecție virală 

Caseta 2 | Exemple de strategii de comunicare pe care 
clinicienii să le folosească cu pacienții cu suspiciune de ITR, 
pentru a promova utilizarea judicioasă a antibioticelor  

• Asigurați claritatea diagnosticului 

– Aveți o infecție a sinusurilor care este aproape întotdeauna 
provocată de un virus 

– Testul dvs. pentru covid-19 este pozitiv. Majoritatea cazurilor sunt 
ușoare și se rezolvă fără a fi nevoie de o vizită la spital 

– Testul dvs. pentru covid-19 este negativ; cu toate acestea, aveți 
simptome similare, ca rinita, febra și oboseala. Acestea sunt, 
probabil, virale 

• Identificați și discutați motivele de îngrijorare ale pacientului 

– Știu că în trecut vi s-au prescris antibiotice pentru aceste 
simptome, dar antibioticele nu vă vor ajuta nici la rezolvarea mai 
rapidă a infecției, nici să vă simțiți mai bine 

– Aceste infecții pot fi destul de neplăcute. Ce simptome specifice 
vă deranjează cel mai mult? 

– Știu că sunteți îngrijorat cu privire la covid-19. Testul negativ 
înseamnă că, în ziua în care v-a fost efectuat, nu a putut fi detectat 
niciun virus. Chiar dacă începeți să vă simțiți mai bine și aveți 
un rezultat negativ, vă rog să continuați autoizolarea până când 
simptomele se vor ameliora simțitor 

• Oferiți un plan de gestionare a simptomelor 

– pentru a vă ajuta în congestia nazală ați putea utiliza soluție 
salină nazală 

– pentru durere în gât folosiți cuburi de gheață, pastile, spray 
calmant sau gargară cu apă sărată 

– pentru febră și calmarea durerilor luați medicamente ca 
paracetamolul sau ibuprofenul

• Oferiți fie sfaturi pentru siguranța pacientului, fie un plan de 
intervenție 

– Puteți avea simptome asociate cu virusul covid-19 timp de până la 
două săptămâni sau chiar mai mult. Urmăriți senzația de lipsă de 
aer ori greutatea în respirație și cereți ajutor medical de urgență 
dacă acestea apar 

– Simptomele infecției sinusurilor pot dura 7-14 zile, dar ar trebui să 
înceapă să cedeze din ziua a șaptea 

– Dacă simptomele vi se înrăutățesc în loc să cedeze, vă rog 
să sunați la cabinet sau să accesați alte servicii pentru a fi 
reexaminat(ă)

CUM A FOST REALIZAT PREZENTUL ARTICOL 
Am explorat Medline și Cochrane Library pentru a identifica studiile 
clinice randomizate controlate și sintezele sistematice publicate cu 
privire la strategiile eficiente pentru susținerea utilizării judicioase 
a antibioticelor în infecțiile tractului respirator (ITR) în asistența 
primară. Am analizat dovezile disponibile publicate cu scopul de 
a dezvolta o strategie standardizată, care să încorporeze noua 
realitate a covid-19. Atunci când au lipsit dovezile, ne-am bazat 
pe opiniile experților prin consultarea largă cu experții în domenii 
ca medicina de familie, îngrijirile primare, bolile infecțioase și 
farmacologia. Un kit dedicat sprijinirii furnizorilor de îngrijiri 
primare canadieni este disponibil la:  
https:// choosingwiselycanada. org/perspective/the-coldstandard/

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ

• Dacă prescrieți frecvent antibiotice pacienților cu ITR după 
examinare virtuală, e posibil să o faceți în exces. Cum ați putea 
adopta o strategie pentru pacienții dumneavoastră cu ITR, care 
să gestioneze îngrijorarea și așteptările lor, astfel încât să oferiți 
diagnostic, tratamentul simptomelor și un plan de intervenție în 
cazul în care simptomele se înrăutățesc? 

• Dacă suspectați o ITR bacteriană, puteți efectua o examinare 
în persoană, folosind precauțiuni adecvate, pentru a confirma 
diagnosticul înainte de a prescrie antibiotice?
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nu se ameliorează. În ziua a șaptea de boală pacien-
ta se simțea mai bine și a decis că nu mai era necesar 
controlul. 

Conflicte de interese: niciunul de declarat.

PRACTICE POINTER 
Using antibiotics wisely for respiratory tract infection in the era of 
covid-19
A se cita: BMJ 2020;371:m4125

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4125

lor, dat fiind interesul publicului larg și atenția deo-
sebită acordată infecțiilor respiratorii virale. 

Evoluția pacientei 
Evaluarea în persoană a femeii cu simptome de tuse 
și febră a evidențiat raluri aspre și șuierături expi-
ratorii, dar radiografia toracică nu a arătat niciun 
semn de pneumonie. Medicul i-a explicat diagnosti-
cul de bronșită virală și i-a prescris un bronhodilata-
tor, a subliniat principiile terapiei de susținere și i-a 
recomandat o vizită de control după trei zile, dacă 

CONSULTAŢIE DE 10 MINUTE 

Un nod în gât: refluxul faringolaringian 
Nick J I Hamilton,1, 2 Jane Wilcock,3 Saiful Alam Hannan1 

torii macroscopice și microscopice ale mucoasei aero-
digestive superioare.2 Aceasta determină, cel mai frec-
vent, o senzație de nod în gât, prin apariția globului 
faringian (caseta), precum și "curățarea" cronică a gâ-
tului, mucus excesiv, răgușeală și tuse.3 Articolul de 
față oferă o prezentare generală a investigării și gestio-
nării RFL.

Refluxul faringolaringian (RFL) este o afecțiune frec-
ventă, responsabilă de aproximativ 10% din toate tri-
miterile la "urechi, nas și gât" (ORL).1 Este provocat 
de urcarea conținutului gastric spre esofag și sfincte-
rul esofagian superior, soldată cu modificări inflama-

1Royal National Ear Nose & Throat Hospital, London 
2UCL Head & Neck Academic Centre, London 
3Silverdale Medical Practice, Salford 
Coresponden’a la: NJI Hamilton  
nick.hamilton@ucl.ac.uk 
Acest articol face parte dintr-o serie de materiale ocazionale cu 
privire la probleme obișnuite din asistența primară.

CUM A FOST REALIZAT PREZENTUL ARTICOL 
Am explorat literatura de specialitate prin Medline și  
Google Scholar, folosind termenul "Reflux faringolaringian SAU 
reflux acid SAU glob faringian." Am căutat și în Cochrane Library 
sinteze relevante.

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Globul din refluxul faringolaringian (RFL) apare, de regulă, 
la înghițirea salivei, nu când se consumă alimente solide 
ori lichide 

• Tratamentele de prima linie includ măsuri de modificare a 
modului de viață, inhibitori ai pompei de protoni și lichide 
cu alginat de sodiu 

• Dacă sunt asociate simptome persistente, incluzând 
durerea, dificultatea la înghițire sau schimbarea vocii, 
ar trebui să fie avut în vedere un protocol de trimitere la 
consult de specialitate pentru cancer 

CUM AU FOST IMPLICAŢI PACIENŢII ÎN REALIZAREA  
PREZENTULUI ARTICOL

La realizarea articolului de față nu a fost implicat niciun pacient.

Globus pharyngeus (globul faringian)
• Globus înseamnă sferă în limba latină 
• Globul faringian este un termen descriptiv pentru senzația de nod 

în gât și nu implică diagnosticul 
• Globul poate fi provocat de o gamă largă de afecțiuni ale gâtului, 

cea mai frecventă fiind refluxul faringolaringian 
• Globus hystericus descrie o senzație de nod în gât generat de 

stres. Era termenul preferat înaintea descoperirii cauzelor organice 
de genul RFL și n-ar trebui să mai fie folosit
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reflux, tuse uscată cronică și răgușeală. Adesea, 
simptomele RFL sunt mai intense noaptea, 
când pacientul este culcat pe spate și se poate 
trezi în urma unui acces de tuse, a sufocării și a 
senzației de constricție a gâtului.

Există și simptome de reflux gastroesofagian? 
Aproximativ o treime din pacienții cu boala re-
fluxului gastroesofagiane (BRGE) au și simpto-
me de RFL.8 

Există factori favorizanți legați de modul de viață? 
Factorii declanșatori pot include alimentele 
prăjite și grase, citricele, ciocolata, roșiile, men-
ta, sosurile acide, cafeina, băuturile carboga-
zoase și alcoolul.9 Se crede că și stresul, fuma-
tul, mâncatul în grabă, servirea ultimei mese cu 
mai puțin de trei ore înainte de culcare și orele 
neregulate de masă au un rol în RFL. 

Când ar trebui să iau în considere protocolul de 
trimitere pentru cancer? Ghidul UK National 
Institute for Health and Care Excellence 
(NICE – Institutul Național pentru Sănătate și 
Excelență în Îngrijiri din Marea Britanie) reco-
mandă ca, la persoanele cu vârsta de 45 de ani 
și mai mult, cu o răgușeală ori senzație de nod 
în gât persistentă și inexplicabilă, să fie avut în 
vedere protocolul de trimitere pentru suspiciu-
nea de cancer laringian (cu programarea con-
sultației în două săptămâni).10 Ghidurile de tri-
mitere regionale pot stabili praguri pentru tri-
mitere mai joase decât cele indicate de NICE. 
De exemplu, ghidul de trimitere pan-londonez 
pentru suspiciune de cancer recomandă proto-
colul de trimitere pentru cancer în cazul orică-
rei persoane care fie are un istoric de patru săp-
tămâni de disconfort în gât persistent, în speci-
al unilateral, fie are vârsta de 40 de ani sau mai 
mult și prezintă de trei săptămâni disfagie, odi-
nofagie, otalgie ori răgușeală persistentă, inex-
plicabilă.5 

Ce anume îi îngrijorează pe pacienți? Unii pacienți 
cu RFL au un nivel crescut de anxietate și pot fi 
îngrijorați că senzația de nod în gât le este pro-
vocată de un cancer.11 Puteți să-i liniștiți, expli-
cându-le că orice semnal senzitiv în gât tinde să 
fie interpretat ca un nod, chiar dacă este numai 
o iritație minoră. De asemenea, pacienții pot 
semnala senzații variabile de constricție, presi-
une sau nod în gât fie atunci când sunt neliniș-
tiți, fie în contextul unei tulburări anxioase sau 
afective.

Examinarea 
• În prezent, în cadrul asistenței primare a de-

venit uzuală examinarea inițială prin telefon 

Ce aspecte ar trebui să fie vizate

Senzația de nod în gât este localizată pe linia de mij-
loc sau lateral, într-o poziție fixă? Senzația de nod 
în gât din RFL tinde să fie localizată în mijlo-
cul gâtului, în jurul laringelui, deși poate să-
și schimbe poziția. Simptomele fixe laterali-
zate sunt mai îngrijorătoare, implicând suspi-
ciunea de cancer al gâtului. Cu toate acestea, 
probabilitatea ca o senzație de nod în gât izo-
lată, inexplicabilă, să conducă la un diagnostic 
de cancer este redusă, având o valoare predic-
tivă pozitivă de 1,5% într-o analiză multicentri-
că a 4 715 trimiteri urgente din asistența prima-
ră la un serviciu de specialitate pentru cancerul 
de cap și gât.4 

Pacientul simte nodul în gât atunci când mănâncă și 
bea sau doar când înghite salivă? Globul din RFL 
apare, de obicei, numai la înghițirea salivei, nu 
și atunci când mănâncă ori bea. Senzația de 
nod într-o poziție fixă a gâtului, provocând di-
ficultăți de înghițire a alimentelor sau a lichi-
delor, necesită investigare suplimentară. Dacă 
persistă timp de peste trei săptămâni la persoa-
nele cu vârsta de 40 de ani și mai mult, ghiduri-
le de trimitere regionale recomandă consult de 
specialitate urgent, pentru suspiciune de can-
cer, la o unitate specializată.5 

Există factori de risc pentru cancerul de gât? 
Fumatul și consumul de alcool în trecut sau 
prezent sunt factori de risc.6, 7 Rețineți că, dată 
fiind prevalența tot mai mare a cancerului de 
cap și gât, asociată infecției cu papilomaviru-
sul uman (HPV), posibilitatea unei malignități 
nu mai poate fi exclusă automat la nefumătorii 
care nu consumă alcool. 

Există și alte simptome? De regulă, RFL este în-
soțit de alte simptome de inflamație a mucoasei 
tractului aerodigestiv superior, incluzând exces 
de mucus, gust amar, durere în gât, senzația de 

Indicele simptomelor de reflux. Este dat un scor între 0 și 5 pentru fiecare 
simptom (până la un scor maxim total de 45). Un scor total >13 este 
sugestiv de RFL (adaptare după Belafsky și colab.12) 

 Scor de la 0 (nicio problemă) la  
Cum v-au afectat următoarele probleme în ultima lună? 5 (problemă severă) 
1. Răgușeală sau o problemă cu vocea dvs. 
2. Curățarea gâtului 
3. Mucus excesiv în gât ori scurgeri postnazale 
4. Dificultate la înghițirea alimentelor, lichidelor sau 
medicamentelor 
5. Tuse după ce mâncați ori când vă culcați 
6. Dificultăți de respirație sau episoade de înecare 
7. Tuse supărătoare ori iritantă 
8. Senzația de-a avea ceva lipit în gât sau de nod în gât
9. Senzație de arsură ori durere în piept, indigestie sau 
acid gastric care vine în gât

Unii pacienți 
cu RFL pot 
fi îngrijorați 
că senzația 
de nod în 
gât le este 
provocată  
de un cancer
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care. Pentru cei care au efecte secundare la IPP, algina-
tele sunt recomandate ca monoterapie, o doză de trei ori 
pe zi. Alginatele sunt disponibile fără prescriere medica-
lă, sub formă lichidă sau ca tablete masticabile. 

Antagoniștii H2 
Antagoniștii H2 sunt mai puțin eficienți în controlul 
simptomelor decât IPP ori alginatul de sodiu.17 Sunt re-
comandați ca a doua linie de tratament pentru cei care 
au doar un răspuns terapeutic parțial și care nu tole-
rează IPP sau alginatul de sodiu. În 2019, în unele ver-
siuni originale și generice ale ranitidinei a fost găsit car-
cinogenul N-nitrozo-dimetil-amina, iar UK Medicines 
and Healthcare Products Regulatory Agency (Agenția 
de Reglementare a Medicamentelor și Produselor pen-
tru Sănătate din Marea Britanie) a solicitat, în octombrie 
2019, retragerea medicamentelor pe bază de ranitidină 
Zantac și Perrigo.18 În prezent sunt în continuare disponi-
bili alți antagoniștii H2 – de exemplu, cimetidina.
 
Control și trimitere 
Controlul și trimiterea ar trebui să fie adaptate indivi-
dual. La majoritatea pacienților recomandăm un control 
după patru săptămâni, pentru evaluarea răspunsului te-
rapeutic, monitorizarea greutății și reevaluarea schimbă-
rii modului de viață. Unii pacienți fără factori de risc pot 
opta pentru control numai dacă simptomele lor persistă 
după administrarea medicației. 
• La cei care nu răspund la tratament sau la care 

simptomele se înrăutățesc, verificați modul de viață și 
aderența la medicație, revizuiți diagnosticul și luați în 
considerare trimiterea la o clinică ORL ambulatorie 
pentru examinarea endoscopică a gâtului

• Cu cei care au doar un răspuns parțial, discutați opțiu-
nile de continuare a aceleiași medicații, de încercare a 
unui alt tratament ori de trimitere la o examinare ORL. 
La cei cu remisiunea completă a simptomelor opriți 

terapia cu IPP după trei luni. Pacienții care au simptome 
recurente de RFL după o perioadă de probă fără IPP pot 
lua în considerare terapia cu IPP de lungă durată, după 
discutarea eventualelor riscuri pe termen lung și a alter-
nativelor de genul alginatelor și modificărilor dietei.19, 20

Conflicte de interese: disponibile pe bmj.com

10-MINUTE CONSULTATION   
A lump in the throat: laryngopharyngeal reflux
A se cita: BMJ 2020;371:m4091 

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4091 

Traducere: Dr. Roxana }ucra

ori video. Dacă există, însă, trăsături atipice sau 
sugestive pentru o boală serioasă, recomandăm o 
examinare față-în-față. 

• În RFL, gâtul trebuie să fie nedureros, fără 
anomalii palpabile. 

• Examinați palatul, limba și amigdalele, pentru a de-
tecta o posibilă leziune. La cei cu RFL, faringele pos-
terior poate avea un aspect eritematos ori "pietruit". 

• Notați greutatea corporală a pacientului pentru 
a detecta o scădere ponderală neintenționată, ce 
poate conduce la o trimitere urgentă.
Unii pacienți cu RFL pot fi îngrijorați că senzația 

de nod în gât le este provocată de un cancer

Ce-ar fi de făcut

Stabilirea diagnosticului 
În asistența primară, RFL poate fi diagnosticat clinic 
pe baza istoricului, examinării și încercării unui tra-
tament empiric. Indicele simptomelor de reflux (tabe-
lul) este o metodă de evaluare validată, folosită frec-
vent în asistența secundară. Poate fi efectuat în mai 
puțin de un minut și ajută la susținerea diagnosticu-
lui.12 În prezent nu există nicio investigație standard 
de aur pentru confirmarea RFL. 

Modificări ale modului de viață și dietei 
Modificările modului de viață și dietei pot fi folosi-
te ca tratament inițial în formele ușoare de RFL13 sau 
în combinație cu medicația.14 Prezentați opțiunile mo-
dului de viață și medicației ca parte a luării deciziilor 
împreună cu pacientul. 

Inhibitorii pompei de protoni 
Inhibitorii pompei de protoni (IPP) constituie un tra-
tament eficient pentru RFL.14, 15 Două sinteze sistema-
tice și meta-analize au ajuns la concluzia că sunt mai 
eficienți decât placebo, dar heterogenitatea structurii 
studiilor clinice face dificile comparațiile [i persistă 
incertitudinea cu privire la eficiența IPP în tratamen-
tul RFL. Nu este stabilită nici superioritatea unui IPP 
față de altul în tratamentul RFL. Nu există recoman-
dări aprobate la nivel național pentru folosirea IPP în 
terapia RFL, dar schema tipică este de două doze zil-
nice cu 30-60 de minute înainte de mese, timp de trei 
luni. Această practică diferă de îndrumările NICE re-
feritoare la tratamentul BRGE, ce recomandă o doză 
completă de IPP timp de patru sau opt săptămâni, cu 
opțiunea unui test de H. pylori înaintea începerii tera-
piei.

Alginatul de sodiu 
Lichidele cu alginat de sodiu asigură o barieră meca-
nică anti-reflux în interiorul stomacului. Sunt reco-
mandate frecvent pentru RFL, dar dovezile ce le ates-
tă eficiența sunt de slabă calitate.16 În cazul pacienți-
lor cu simptome severe sau cu răspuns parțial la IPP, 
alginatele pot fi adăugate la tratament înainte de cul-

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ

• Cum puteți să-i explicați unui pacient că senzația de "nod în gât" este 
provocată de refluxul faringolaringian? 

• Cum îi explicați simptomele de glob unui pacient care este îngrijorat 
să nu aibă cancer? 

• La pacienții cu RFL luați în considerare verificarea rețetelor repetate de 
IPP ca parte a analizelor de reducere a prescrierii
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Cum putem evita plictiseala  
la jumătatea carierei?  
După dificultățile implicate de pregătirea medicală, o poziție pe termen lung își poate 
pierde strălucirea în câțiva ani. Trei experți îi explică lui Abi Rimmer că există, totuși, 
multe soluții pentru a nu ne pierde interesul 

CARIERE CLINICE 

"Posturile importante sunt plăcu-
te mulți ani, de obicei, dar poa-
te că nu chiar pe întreaga dura-
tă a unei cariere. Mulți specialiști 
aflați la jumătatea traseului pro-
fesional se află în dificila situație 
de a găsi soluții pentru a-și păstra 
entuziasmul și motivația. 

"Am fost partener într-o aso-
ciație de medici generaliști până 
pe la vârsta de 45 de ani, iar în 
acest timp mi-am diversificat ac-

Gândiți-vă la 
un traseu nou! 
Neil Snowise, 
conferențiar 
senior invitat la 
Institutul de Științe 
Farmaceutice de 
la King’s College, 
Londra

"Dacă aveți un sentiment de a-
patie în privința propriei cariere, 
vă asigur că nu sunteți singur(ă). 
Merită să reflectați pe îndelete la 
ceea ce vi se întâmplă pentru a 
afla care este cauza principală a 
stării de disconfort. 

"Este cu adevărat vorba de 
plictiseală? Un post cu grad pro-
fesional mai ridicat implică, ade-
sea, un nivel de complexitate și 
responsibilitate pentru care nu 

"Atunci când ești medic rezident 
sau, ca mine, un relativ proaspăt 
doctor consultant, provocările 
vin repede și sunt mari, ceea ce 
crează impresia că nu ai timp să 
te plictisești. 

"Este totuși important să fii 
atent la plictiseala sau stagnarea 
de la jumătatea traseului profesio-
nal și la alte dificultăți asociate cu 
prea multe responsabilități, asu-
mate prea devreme în cursul ca-

Este cu 
adevărat 
plictiseală? 
Sarah Goulding, 
instructor și mentor 
pentru medici 
generaliști 

Nu vă grăbiți 
să preluați mai 
multe respon-
sabilități!
Chris McAloon, 
director de program 
de rezidențiat și car-
diolog consultant
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Atunci când s-a mutat în 
Marea Britanie, în 2005, 

Deepa Janga    
Deepa Janga, medic specialist 
obstetrică și ginecologie, 
discută cu Marika Davies 
despre pandemia care  
ne-a luat pe toți pe 
nepregătite și despre 
importanța pe care o are  
grija față de colegi

MODEL DE URMAT

tivitatea și am ocupat câteva posturi în 
afara cabinetului. Deși rolurile supli-
mentare pot oferi varietate, depunerea 
unui efort semnificativ în alte activități 
poate însemna că ți-ai pierdut intere-
sul pentru serviciul principal. Cu sigu-
ranță îmi pierdusem entuziasmul după 
21 de ani în sistemul public de sănăta-
te (NHS). 

"În consecință, am plecat de la cabi-
net și am început o a doua carieră me-
dicală în  medicina farmaceutică – spe-
cialitate diversă și profitabilă, la limita 
dintre știință și afaceri. 

"Doctorii au multe aptitudini transfe-
rabile, ce nu se limitează la cunoș-
tințele și competența în domeniu. 
Experiența pe care am dobândit-o ca 
medic generalist, conducând o mică 
afacere și gestionând bugete și acțiuni, 
ca și aptitudinile de influențare pe care 
le-am căpătat, mi-au fost de folos în ca-
riera următoare. 

"Schimbarea domeniului de activi-
tate este o alegere personală și necesi-
tă o analiză atentă. O carieră de porto-
foliu, fără o schimbare a activității de 
bază, poate avea un efect benefic pen-
tru unii; pentru alții, ca mine, poate fi 
timpul să te implici total în ceva diferit. 
O schimbare importantă este dificilă, 
dar poate însemna și stimulare și spri-
jin – în fond, ai o singură viață."

ne simțim pregătiți adecvat. Pe de altă 
parte, dobândirea competenței poate 
reduce provocarea cu care ne-am obiș-
nuit. 

"Lăsați-mă să vă pun o întrebare – 
și nu vă întrebați prietenii și prietenii, 
în situația de față contează doar opinia 
personală – ce anume v-ar face munca 
mai interesantă? S-ar putea să vă gân-
diți la un serviciu nou pe care simțiți că 
sunteți oarecum îndreptățiți să îl aveți. 
Ori poate ați dori să vă ajustați progra-
mul de lucru, astfel încât să aveți mai 
mult timp liber.

"Gândiți-vă cum puteți face mai mult 
din ceea ce vă place și vă dă un plus 
de sens în viață. Scrieți pe hârtie cum 
ar trebui să arate o săptămână într-o 
lume ideală – atât acasă cât și la servi-
ciu. Ce observați? Ar putea fi momen-
tul ca, după ani de eforturi, să vă ree-
valuați interesele nelegate de sfera pro-
fesională, pentru a avea un sentiment 
de împlinire. 

"În fine, întrebați-vă dacă e vorba 
numai de locul de muncă. Este în re-
gulă să-ți dai seama că serviciul pe care 
îl aveai nu îți oferă deplină satisfacție, 
dar o schimbare fundamentală a carie-
rei îți transformă întreaga viață."

rierei. Paradoxul este că începi un ser-
viciu nou și crezi că dispui de suficient 
timp pentru a prelua mai multe roluri și 
responsabilități. 

"Îndeplinirea noilor obligații pro-
fesionale are o tendință cronofagă, 
rămânând mai puțină disponibilita-
te pentru realizarea obiectivelor pro-
puse inițial. Preluarea prea multor res-
ponsabilități prea devreme poate face 
ca adaptarea la noul loc de muncă să 
fie dificilă. 

"Un mentor mai în vârstă mi-a dat un 
sfat: în afara funcției tale principale, nu 
mai ocupa decât o singură poziție im-
portantă într-un interval de cinci ani, 
pentru că astfel vei putea să te dezvolți 
și să ai realizări în acea poziție fără alte 
obiective concurente. 

"Totodată, această regulă vă permi-
te să preluați, în timpul carierei, noi ro-
luri în alte domenii, ceea ce poate oferi 
variație. Înseamnă și că aveți timp să vă 
implicați, însă fără a prelua prea mul-
te sarcini dintr-odată. Aceasta este stra-
tegia mea de a combate plictiseala de la 
jumătatea carierei."

CAREERS CLINIC 
How can I avoid becoming bored mid-career?     
A se cita: BMJ 2020;371:m4299

Deepa Janga intenționa să își 
termine examinele de specialitate 

și apoi să se întoarcă în India. 
Între timp, s-a îndrăgostit de 

A fost multă camaraderie  
în primul val, am avut 
grijă de colegii noștri și 
am muncit împreună
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NHS și și-a dat seama că nu 
mai putea să plece. 

"Acolo de unde vin eu nu 
îți poți imagina că totul e la 
fel pentru toată lumea – de 
exemplu, tratamentul pentru 
cancer", spune ea. "Conceptul 
că oricine poate avea totul 
pentru sănătate gratuit este 
unic, așa ceva există în foarte 
puține țări din lume." 

Janga a crescut în sânul unei 
familii cu mulți medici. A 
știut dintotdeauna că vrea să 
studieze medicina și a absolvit 
Colegiul Medical Osmania din 
Hyderabad, India, în 1995. 

A decis să fie obstetrician și 
ginecolog în timpul stagiului 
în spital. "La început am ales 
această specialitate doar pentru 
bucuria pe care o aduce în 
viața oamenilor. Este atât de 
plină de satisfacții," spune ea. 
"Mai târziu îți dai seama de 
complexitatea ei și de faptul că 
poți opta pentru o mulțime de 
subspecialități." 

După ce s-a mutat în 
Marea Britanie, Janga și-a 
terminat specializarea în 
obstetrică și ginecologie în 
Londra și a devenit consultantă 
la North Middlesex University 
Hospital NHS Trust în 2013. 

Din 2017 este îndrumătoarea 
trustului pentru Royal 
College of Ostetricians and 
Gynaecologists (Colegiul 

Regal al Obstetricienilor și 
Ginecologilor) și a fost votată 
instructorul anului în regiunea 
ei în 2019. Crede în mantra 
"transmite mai departe," pe 
care a învățat-o devreme în 
carieră. "Profesori și medici 
fantastici își găsesc timpul 
necesar pentru a-i învăța pe 
ceilalți," spune ea. 

Ca instructor, metoda folosită 
de Janga este de-a asculta și a 
încerca să-și aducă aminte cum 
se simțea ca medic rezident. 
"Cel mai bun lucru este să 
asculți și să înțelegi perspectiva 
doctorilor rezidenți", afirmă ea. 

Janga este îngrijorată de 
ratele actuale ale abandonului 
și epuizării în rândul 
rezidenților și le atrage atenția 
medicilor mai tineri să aibă 
grijă de ei și de colegii lor la 
serviciu. "Dacă cineva a avut o 
zi grea, trebuie să ne asigurăm 
că ne facem timp să îl/o 
ascultăm," spune ea. 

Spitalul North Middlesex 
a fost una dintre primele 
unități medicale afectate de 
pandemia de covid-19, iar în 
departamentul lui Janga au 
fost îngrijiți prima mamă și 
primul copil cu test pozitiv 
la coronavirus. Își amintește 
că, "oricât te-ai fi pregătit, a 
fost total neașteptat, a venit ca 
un potop." "Dar a fost multă 
camaraderie, am avut grijă 

de colegii noștri și am lucrat 
împreună." 

Una dintre dificultăți a 
constituit-o lipsa personalului 
din cauza bolii, iar Janga a fost 
responsabilă de organizarea 
unei ture noi în cel mai scurt 
timp: "A fost o provocare 
uriașă pentru noi, toți au 
făcut față și au fost de acord 
să muncească mai mult, 
indiferent de situația familială a 
fiecăruia." 

În contextul în care se 
confruntă, alături de colegii 
ei, cu cel de-al doilea val de 
covid-19, Janga e optimistă 
în privința măsurilor stabilite, 
respectiv protocoalele de 
tratament, screeningul, 
evaluările riscului și 
susținerea stării de sănătate a 
personalului. 

"În timpul primului val era 
multă anxietate în rândul 
personalului – teama de 
necunoscut," își amintește ea. 
"Am fost luați pe nepregătite 
atunci. Sper să fim într-o 
poziție mai bună de data asta."

Marika Davies, The BMJ 

ROLE MODEL 
Deepa Janga      

A se cita: BMJ 2020;371:4490

Traducere: Dr. Roxana }ucra

NOMINALIZATĂ DE ISHITA MISHRA 

"Un veritabil giuvaer, Miss Janga a fost alături de mine în cele mai dificile 
momente de când mi-am început primul serviciu în Marea Britanie, în 2017, la 
North Middlesex Hospital. Mi-a oferit sprijin, motivație și a fost cea mai entuziastă 
îndrumătoare pe care am întâlnit-o. A crezut în mine atunci când îmi pierdusem 
încrederea în mine însămi și nici eu nu am dezamăgit-o, începând din acea zi."

Ishita Mishra este rezident în anul 5  
în specialitatea obstetrică și ginaecologie la Royal Oldham Hospital,  
Greater Manchester, Marea Britanie

Janga e optimistă în  
privința măsurilor  
stabilite, respectiv 
protocoalele de tratament, 
screeningul, evaluările  
riscului și susținerea  
stării de sănătate a  
personalului.
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Din: Shah ASV, Wood R, Gribben C și colab.  
Covid 19: riscurile pentru cadrele medicale și  
familiile lor. The BMJRo 2021;1:7-9.

1. Privitor la riscurile cadrelor medicale și ale familiilor lor de a 
se infecta cu Covid-19 și de a fi spitalizați sunt corecte afirmațiile 
următoare:
A. Personalul medical, în general, are un risc redus de spitalizare pentru 
Covid-19
B. Cadrele medicale care au avut contact direct cu pacienții covid-19, 
inclusiv familiile lor, au un risc relativ crescut de internare
C. Cadrele medicale care nu au avut contact direct cu pacienții covid-19 
au un risc de infectare și de internare similar cu cel al populației 
generale
D. Personalul medical care lucrează pe secțiile ATI are cel mai înalt 
risc de infectare și de spitalizare datorită îngrijirii pacienților cu forme 
severe de boală
E. Personalul medical care lucrează pe secțiile ATI are cel mai înalt 
risc de infectare și de spitalizare datorită echipamentelor de protecție 
insuficiente și expunerii prelungite

Din: Duclos A, Chollet F, Pascal L și colab. Efectul 
monitorizării rezultatelor chirurgicale cu ajutorul 
graficelor de control în reducerea evenimentelor 
adverse majore la pacienți. The BMJRo 2021;1:10-12.

2. Folosirea programelor bazate pe utilizarea graficelor de control, 
cu feed-back regulat, al indicatorilor de către echipele chirurgicale 
a condus la:
A. Scăderea duratei de spitalizare în secțiile de chirurgie
B. Reducerea semnificativă statistic a evenimentelor adverse majore
C. Reducerea ratei de reoperare
D. Reducerea semnificativă statistic a deceselor pacienților postoperator
E. Creșterea duratei de spitalizare pe secțiile ATI 

Din: Agarwal A, Mukherjee A, Kumar G și colab.  
Plasma convalescenților este ineficientă în covid-19. 
The BMJRo 2021;1:12-15.

3. Alegeți afirmațiile exacte privitoare la efectele terapiei cu plasma 
convalescenților, la pacienții cu forme moderate de covid-19:
A. A condus la o rată crescută cu 20% mai mare a seroconversiei la un 
rezultat negativ ARN SARS-CoV-2 în ziua a 7-a la pacienții din brațul de 
intervenție
B. Nu a generat efecte secundare protrombotice
C. A fost asociată cu o reducere a evoluției spre forme severe de boală
D. Nu a condus la o reducere a evoluției spre forme severe de boală
E. Nu s-a asociat cu scăderea mortalității globale

Din: Cheng H-I, Mc Guinness LA, Elbers RG și colab. 
Managementul consumului de alcool în asistența 
primară. The BMJRo 2021;1:15-17.

4. Intervenția cu eficiență dovedită în menținerea abstinenței pe 
termen lung la pacienții dependenți de alcool, recent detoxificați, 
o are:
A. Administrarea naltrexonei
B. Terapia cognitiv comportamentală
C. Administrarea de disulfiram
D. Administrarea de acamprosat
E. Terapia de creștere a motivației

Din: Huseyin Naci și colab. Lecții învățate de la covid-19 
despre producerea și folosirea dovezilor comparative 
prompte privitoare la medicamente.  
The BMJRo 2021;1:23-27.

5. Care afirmații sunt exacte privind studiul Recovery desfășurat în 
Marea Britanie?:
A. A fost desfășurat pe un număr de pacienți reprezentând 15% din 
numărul total al pacienților spitalizați cu covid-19 în Marea Britanie
B. A stabilit beneficiul clar asupra supraviețuirii în cazul pacienților cu 
forme severe la care s-a administrat dexametazonă

C. A stabilit eficiența administrării hidroxiclorochinei la pacienții cu 
forme moderat-severe de infecție cu covid-19
D. A evaluat eficiența administrării unor medicamente precum: 
azitromicină, lopinavir-ritonavir, tocilizumab asupra infecției cu 
covid-19
E. A infirmat beneficiul asupra supraviețuirii pacienților cu forme severe 
prin administrarea dexametazonei

Din: Paul Dieppe, Ian Fussell, Sara L Warber. Puterea  
pe care o are grija arătată în consultațiile clinice.  
The BMJRo 2021;1:28-31.

6. Care sfaturi ar trebui urmate de către medici pentru a realiza o 
consultație bazată pe grijă?
A. Stați la biroul de consultații și povestiți detașat cu pacientul
B. Stați jos, mențineți contactul vizual cu pacientul și zâmbiți
C. Explicați clar, fiți pozitivi, evitați cuvintele și frazele negative
D. Aflați care sunt motivele pentru care pacientul și-ar dori să își 
redobândească sănătatea
E. Fiți pregătiți să vă arătați vulnerabili și umani

Din: Jerome A Leis, Karen B Born, Guylene Theriault, 
Olivia Ostrow, Allan Grill, K Brian Johnston. Folosirea cu 
înțelepciune a antibioticelor pentru infecțiile tractului 
respirator în era covid-19. The BMJRo 2021;1:31-36.

7. În cazul pacienților cu simptomatologie încadrabilă într-o 
infecție de tract respirator cu etiologie suspectată covid-19, gripă 
sau alte viroze similare gripei, consultația în persoană este indicată 
în următoarele situații:
A. Asocierea dispneei sau hipoxiei
B. Febra peste 41 de grade Celsius
C. Riscul de deshidratare
D. Prezența durerii toracice
E. Asocierea simptomelor de alarmă

8. Care dintre următoarele simptome/semne sunt considerate de 
alarmă și impun consultația în persoană a pacientului pediatric cu 
manifestări de infecție de tract respirator superior de cauză virală:
A. Cianoza periorală
B. Cefaleea
C. Tirajul costal permanent
D. Prezența durerii toracice
E. Istoricul de convulsii

Din: Nick JI Hamilton, Jane Wilcock, Saiful Alam Hannan. 
Un nod în gât: refluxul faringolaringian.  
The BMJRo 2021;1:36-38.

9. Alegeți afirmațiile exacte despre refluxul faringolaringian:
A. Este o afecțiune rară, responsabilă de 10% din consulturile 
gastroenterologice
B. Este o afecțiune frecventă, responsabilă de 10% din trimiterile pentru 
consult ORL
C. Simptomul cel mai frecvent este senzația de nod în gât
D. Este provocat de refluxul duodenogastric
E. Produce modificări macroscopice și microscopice ale mucoasei 
aerodigestive superioare

10. Este necesară trimiterea pacientului cu reflux faringolaringian 
la specialist, pentru excluderea unui cancer laringian, conform 
ghidului NICE, în situațiile următoare:
A. Toți pacienții peste 45 de ani cu simptome sugestive pentru reflux 
faringolaringian
B. Toți pacienții cu vârsta mai mare sau egală cu 45 de ani, cu simptome 
persistente și inexplicabile de răgușeală sau de nod în gât
C. Pacienții, indiferent de vârstă, cu simptome de reflux farinolaringian 
care sunt fumători și consumatori de alcool
D. Pacienții cu disconfort în gât unilateral, persistent
E. Toți pacienții, indiferent de vârstă, care asociază disfagie, odinofagie 
și otalgie

Chestionar realizat cu sprijinul UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca



Stima’i cititori,

The British Medical Journal – Edi’ia în limba român[ (The BMJRo) ;i Universitatea de Medicin[ ;i Farmacie 
(UMF) "Iuliu Ha’ieganu" Cluj Napoca v[ ofer[ o modalitate simpl[ ;i rapid[ de-a ob’ine 50% din punctajul 
anual necesar: acumularea, pân[ la sfâr;itul perioadei de abonare la 10 edi’ii consecutive ale revistei, 
a 18 credite Educa’ie Medical[ Continu[ la Distan’[ (EMCD), prin parcurgerea articolelor publicate în 
num[rul curent al revistei ;i completarea corect[ a fiec[ruia dintre cele 10 chestionare cu r[spunsuri 
multiple, inserate în revist[, consecutiv, pân[ la finele perioadei de abonare. 
 Pentru a participa la program ;i a beneficia de punctajul men’ionat este necesar[ contractarea unui  
abonament pentru 10 edi’ii consecutive ale The BMJRo ;i trimiterea, pe adresa redac’iei,  
a chestionarului ;i a formularului de participare completate (prin po;t[, fax sau on-line la adresa: 
chestionare.tarusmedia.ro).
 Certificatul care atest[ ob’inerea a 18 credite EMCD se elibereaz[ la sfâr;itul perioadei de abonare,               
la cerere, cu conditia transmiterii chestionarelor rezolvate corect în propor’ie de minimum 75%.
 Autorii chestionarelor î;i rezerv[ dreptul de-a exclude participan’ii care nu au completat corect                           
formularele de participare.

Destinatar

TARUS Media S.R.L.

Bd. Metalurgiei 78, cod 041836, sector 4, BUCURE:TI 

E-mail: chestionare@tarus.eu

Tel/Fax: +40 21 321 01 90

A SE TIMBRA 
DE CÃTRE EXPEDITOR

Chestionarul poate fi completat ;i on-line la adresa: chestionare.tarusmedia.ro

Numele        Prenumele

Profesia        Specialitatea

Institu’ia ;i adresa        Tel:

Adresa domiciliu       Tel:

Data    Semn[tura    Nr. paraf[

Loc paraf[        E-mail:










