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în această lună

Menținerea sănătății creierului 
este esențială pentru sănătate și 
pentru starea de bine pe toată 
durata vieții.1 Dovezile sugerea-
ză trei perioade de modificări 
dinamice ale creierului în care 
acesta poate fi în mod special 
sensibil la efectele neurotoxice 
ale alcoolului: gestația, adoles-
cența târzie (15-19 ani) și vâr-
sta adultă mai înaintată (peste 
65 de ani). În aceste perioade 
vulnerabile, tiparele consu-
mului de alcool cu prevalență 
crescută (nivelul scăzut al expu-
nerii prenatale la alcool, exce-
sele de consum în adolescență 
și aportul redus spre moderat 
la vârstnici) pot provoca efecte 
nocive.2 La nivel individual, a-
ceste tipare ale expunerii la al-
cool sunt asociate cu prejudicii 
mai mici decât abuzul de alco-
ol susținut, dar se pare că, la ni-
velul populațiilor, povara glo-
bală a efectelor dăunătoare este 
substanțială.

Toată viața
Începând cu dezvoltarea fetală 
și până în ultima parte a vieții, 
creierul uman trece prin câte-
va perioade de schimbări dina-
mice. Cea prenatală este carac-
terizată de producerea, migra-
ția și diferențierea extensivă a 
neuronilor, însoțite de apopto-
ză substanțială.3 Adolescența 

nii poate provoca tulburarea 
spectrului alcoolic fetal, asoci-
ată cu reducerea generalizată a 
volumului creierului și cu defi-
cit cognitiv. Dovezi recente in-
dică, însă, că și un consum re-
dus sau moderat de alcool de 
către femeile gravide este aso-
ciat semnificativ cu efecte psi-
hologice și comportamentale 
nefavorabile pentru copil.8

Peste 20% dintre tinerii cu 
vârste de 15-19 de ani din sta-
tele europene și din alte țări 
cu venituri mari raportează 
excese ale consumului de al-
cool cel puțin ocazionale (defi-
nite ca 60 g de etanol la o sin-
gură ocazie).9 Conform studii-
lor longitudinale, tranziția spre 
consumul abuziv de alcool din 
adolescență este corelată cu re-
ducerea volumului neocorti-
cal și a conectivității funcțio-
nale, cu atenuarea dezvoltă-
rii substanței albe și cu deficite 
mici–moderate ale unei game 
variate de funcții cognitive.4, 10 
La persoanele vârstnice s-a ară-
tat, recent, că tulburările lega-
te de consumul de alcool repre-
zintă unul dintre cei mai puter-
nici factori de risc modificabili 
pentru toate tipurile de demen-
ță (în special cu debut timpu-
riu) în comparație cu alți factori 
de risc cunoscuți, ca hipertensi-
unea și fumatul.11

este caracterizată de pruning 
sinaptic și mielinizare axoni-
că crescută.4 Vârsta adultă mai 
înaintată este asociată cu atro-
fia cerebrală, care se accelerea-
ză după 65 de ani, în mare par-
te ca urmare a scăderii dimen-
siunii neuronilor și a reducerii 
numărului de ramificații den-
dritice și sinapse.5 Fiecare din-
tre modificările circuitelor ne-
uronale ar putea mări sensibili-
tatea la efectele contactului cu 
diverse substanțe din mediu – 
de exemplu, cu alcoolul.6

Pe plan global, circa 10% 
dintre femeile gravide consumă 
alcool. Aportul unor cantități 
mari de alcool în timpul sarci-

EDITORIAL

Alcoolul�şi�sănătatea�creierului�
Politicile de prevenție a efectelor nocive trebuie să aibă o perspectivă asupra  
întregii vieți

Consumul 
a crescut 
în rândul 
persoanelor 
vârstnice 
din țările 
cu venituri 
mai mari
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EDITORIAL

Ghidul�NICE�cu�privire�la�covid-ul�de�lungă�
durată
Se impun cercetări urgente pentru a completa numeroasele lipsuri din noul  
"ghid permanent actualizat"

Covid-19 a provocat cea mai 
gravă criză în domeniul sănătă-
ții din acest secol, iar numărul 
tot mai mare de persoane care 
încă suferă de pe urma simpto-
melor la patru săptămâni după 
boala acută – "covid-ul de lun-
gă durată" – impune măsuri ur-
gente pentru a preveni o afec-
tare și mai puternică a sisteme-
lor medicale.

Conform estimărilor, 
covid-ul de lungă durată este 
întâlnit la aproximativ 10% 
dintre persoanele infectate,2, 3 
iar în Marea Britanie, National 
Institute for Health and Care 
Excellence (NICE – Institutul 
Național pentru Sănătate și 
Excelență în Îngrijiri), Scottish 
Intercollegiate Guidelines 
Network (Rețeaua Ghidurilor 

Inter-colegii din Scoția) și 
Royal College of General 
Practitioners (Colegiul Regal al 
Medicilor Generaliști) au con-
ceput un ghid rapid pentru ges-
tionarea efectelor pe termen 
lung. Ghidul este, în mod ine-
vitabil, preliminar, dar va fi ac-
tualizat regulat, pe măsură ce 
apar dovezi noi – devenind un 
"ghid permanent actualizat." 

Deși tulburările legate de consu-
mul de alcool sunt relativ rare la 
adulții vârstnici, multe persoane în 
etate beau frecvent alcool în canti-
tăți mici sau moderate.12 De curând 
s-a demonstrat că și aportul mode-
rat de alcool este asociat cu o pier-
dere mică, dar semnificativă, a vo-
lumului cerebral la vârsta de mij-
loc.13 În prezent este neclar dacă 
aceste modificări structurale conduc 
sau nu la deficite funcționale cogni-
tive.

Datele ce atestă efectele adverse 
ale alcoolului asupra sănătății cre-
ierului sunt convingătoare, dar sunt 
limitate de natura observațională a 
analizelor. Este necesar să se conti-
nue reproducerea acestor rezultate 
pe baza unei modelări cauzale mai 
riguroase.

Tendințele demografice 
Tendințele demografice pot 
intra în combinație cu efectul 
aportului de alcool asupra sănătății 
creierului. Femeile au acum 
aceeași probabilitate ca bărbații 
de a consuma alcool și de a suferi 

efectele nocive ale acestuia.14 În 
țările cu venituri mai mari, aportul 
a atins cote mai ridicate în rândul 
vârstnicilor15, în timp ce, în statele 
cu venituri mici și medii, consumul 
și efectele nocive asociate au 
crescut la nivelul întregii populații. 
Se preconizează o creștere a 
consumului global în deceniul 
următor.16 Nu este clar ce impact a 
avut pandemia de covid-19 asupra 
utilizării alcoolului și nici care sunt 
prejudiciile asociate, dar după alte 
crize mari ale sănătății publice a 
crescut pe termen lung consumul 
de alcool.16

O perspectivă asupra sănătății 
creierului pe toată durata vieții spri-
jină elaborarea unor politici și mă-
suri de sănătate publică menite să 
scadă, la toate vârstele, atât aportul 
de alcool cât și consumul lui abuziv. 
În vederea reducerii efectelor no-
cive pe întreaga durată a vieții este 
necesară o strategie integrată în do-
meniile sănătății publice, sănătății 
mintale, asistenței medicale prima-
re și asistenței sociale, precum și în 
sectoarele de voluntariat.17

Demersurile bazate pe populație 
– de exemplu, ghidurile privitoare 
la consumul cu risc redus, politici-
le de reglementare a prețului alcoo-
lului și scăderea limitei pentru alco-
olemie la șoferi – trebuie să fie înso-
țite de crearea unor protocoale de 
instruire și îngrijiri care să ia în con-
siderare riscul pentru creierul uman 
pe toată durata vieții. Numai astfel 
va putea fi evaluat mai complet im-
pactul strategiilor de limitare a da-
unelor asupra menținerii sănătății 
creierului la nivel individual și po-
pulațional.

Louise Mewton, cercetător  
louisem@ unsw.edu.au 

Briana Lees, cercetător,  
University of Sydney 

Rahul Tony Rao, cercetător,  
King’s College London

EDITORIAL

Alcohol and brain health

A se cita: BMJ 2020;371:m4691 

Gāsiţi versiunea completā, cu bibliografie, la:  
 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4691
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următoare ar trebui să dea pri-
oritate detectării, diagnosticu-
lui și tratamentului complicații-
lor medicale11 raportate la paci-
enții cu covid de lungă durată, 
incluzând desaturările silențioa-
se, anomaliile cardiace, respira-
torii, renale, hepatice, gastroin-
testinale și neurologice, pro-
blemele endocrine, dereglările 
autonome, tahicardia postura-
lă și tulburările mastocitelor. 
Omisiunea acestor complicații 
poate avea afecta serios evolu-
ția pacienților.

Clinicile multidisciplinare de 
tip one-stop sunt recomanda-
te, dar ar fi fost utile îndrumări 
mai clare cu privire la structu-
ra optimă a echipei multidisci-
plinare. Mai pot fi necesari me-
dici pneumologi, cardiologi, 
neurologi, generaliști (din asis-
tența primară sau din medicina 
de reabilitare), neuropsihologi 
ori neuropsihiatri, precum și fi-
zioterapeuți, terapeuți ocupațio-
nali, logopezi și nutriționiști.

Luarea în comun a deciziilor 
este subliniată în mod adecvat 
în stabilirea obiectivelor și ela-
borarea planurilor de  manage-
ment personalizat și de îngrijiri. 
Din ghid lipsesc detaliile refe-
ritoare la intervențiile de reabi-
litare potențial utile, ca tehni-
cile de respirație, intervențiile 
psihologice, antrenarea cogniti-

Este un demers crucial, dat fi-
ind faptul că în ghidul actual 
nu se regăsesc foarte multe din-
tre complicațiile de organ con-
statate la pacienții cu covid de 
lungă durată și, prin urmare, 
nici investigațiile necesare și in-
tervențiile specifice pentru a-
ceste complicații.

Ghidul definește covid-ul de 
lungă durată ca "ansamblul de 
semne și simptomele ce apar 
în timpul sau în urma unei in-
fecții consistente cu virusul co-
vid-19, care continuă mai mult 
de patru săptămâni și nu pot fi 
explicate printr-un alt diagnos-
tic."4 În loc de a face din co-
vid-ul de lungă durată un vag 
diagnostic de excludere, ar pu-
tea fi preferabil să îl definim ca 
"ansamblul de semne și simpto-
me care continuă timp de pes-
te patru săptămâni, putând fi 
atribuite infecției cu covid-19." 
Aceasta ar include toate com-
plicațiile medicale post-acute 
ale covid-9.

NICE recomandă folosirea 
termenului "sindrom post-co-
vid" după 12 săptămâni de la 
infecție, însă persoanele afecta-
te preferă categoric denumirea 
"covid de lungă durată" pentru 
simptomele ce persistă timp de 
peste patru săptămâni.8

Evaluare comprehensivă
Ghidul include, în mod justi-
ficat, persoanele cu suspiciu-
ne de infecție cu covid-19, fără 
a necesita un test pozitiv. Orice 
altă abordare riscă omisiunea 
a multor mii de persoane care 
nu au avut acces la testare în 
faza incipientă a pandemiei. 
Recomandările subliniază eva-
luarea comprehensivă de că-
tre o echipă multidisciplinară 
și menționează testele de scree-
ning sanguine și testele funcției 
cardiace și pulmonare pentru 
a detecta anomaliile reversibi-
le. Dar le lipsesc detaliile privi-
toare la gestionarea complica-
țiilor serioase cu potențial letal 
(de exemplu, starea de hiper-
coagulabilitate).10 Actualizarea 

vă și reabilitarea ocupațională, 
ceea ce este, poate, de înțeles, 
în condițiile în care nu există 
suficiente dovezi de susține-
re. Pericolele pe care le prezin-
tă exercițiile pentru unii paci-
enții, precum cei cu pericardită 
sau cu miocardită nediagnosti-
cată acută, subliniază necesita-
tea unei abordări personaliza-
te.12 În actualizările viitoare ar 
trebui să li se dea prioritate tu-
turor acestor aspecte ale îngri-
jirilor.

La ora actuală sunt impe rios 
necesar cercetări ce vizează fi-
ziopatologia covid-ului de lun-
gă durată, menite să identifi-
ce corelațiile imunologice, in-
flamatorii, genetice, metabolice 
și psihologice, pentru a înțe-
lege mai bine apariția simpto-
melor. Ghidul NICE recoman-
dă, în mod justificat, cercetări 
suplimentare atât pentru a ca-
racteriza grupele de simpto-
me frecvent întâlnite (fenoti-
puri), factorii de risc, markerii 
de prognostic, istoricul natural 
și evoluția covid-ului de lungă 
durată cât și pentru a identifica 
măsurile eficiente pentru toate 
grupele de vârstă.

Prioritatea principală este de 
a înțelege mecanismele ce pro-
duc covid de lungă durată, ast-
fel încât complicațiile de organ 
să poată fi gestionate din timp, 
pentru a preveni simptomele 
pe termen lung și consecințele 
adverse serioase și a le permite 
oamenilor să-și reia viața nor-
mală cât mai repede posibil.

Manoj Sivan, conferențiar universitar 
și consultant onorific,  
University of Leeds 

M.Sivan@leeds. ac.uk 

Sharon Taylor, medic specialist 
psihiatria copilului și adolescentului, 
și lector universitar onorific,  
Leeds Teaching Hospitals NHS Trust

EDITORIAL
NICE guideline on long covid

A se cita: BMJ 2020;371:m4938 
Gāsiţi versiunea completā, cu  
bibliografie, la:  
 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4938 

Din ghid 
lipsesc 
detaliile 
legate de 
gestionarea 
complica țiilor 
serioase
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Allyson Pollock, profesor de sănătate publică și director asociat la Newcastle University Centre of 
Research Excellence in Regulatory Science (Centrul de Excelență pentru Cercetarea în Științe Normative 
al Universității din Newcastle), este câștigătoarea din 2020 a premiului acordat de redactorii de la The BMJ 
pentru curajul de a "spune adevărul în fața puterii." Pollock, cunoscută pentru activitatea ei împotriva 
privatizării sistemului public de sănătate (NHS), a rămas o voce influentă în timpul pandemiei de covid-19, 
punând sub semnul întrebării dovezile care au susținut multe dintre politicile guvernului, incluzând 
introducerea testării în masă a asimptomaticilor și oprirea prea devreme a depistării contacților.

Sunteţi recunoscută  
pentru întrebările dure  
pe care le puneţi şi pentru 
faptul că nu vă este teamă să vă 
asumaţi riscuri. Credeţi că este 
important pentru un lider  
în sănătatea publică?

Cred că este realmente important 
rolul pe care îl are un medic 
în domeniul sănătății publice: 
ești acolo pentru a apăra 
sănătatea populației. Principala 
noastră datorie față de public 
este de a reduce inechitățile în 
sănătate și de a vorbi despre 
aspectele ce generează o stare 
de sănătate proastă, iar asta 
înseamnă, într-adevăr, să pui 
întrebări, adesea chiar la adresa 
politicilor guvernamentale.

Aceasta poate crea un disconfort 
uneori, în special atunci când  
le puneţi întrebări dificile 
colegilor?

Nu este niciodată ceva personal 
atunci când pui întrebări privitoare 
la dovezi și la datele științifice 
pe care se bazează; e normal 
să chestionezi și să fii dispus să 
accepți că există incertitudini. 
Cu cât discutăm mai mult despre 
aceste incertitudini, ținând cont 

INTERVIU THE BMJ 

Allyson�Pollock:�sănătatea�publică� 
este�o�problemă�politică
A fi medic în domeniul sănătății publice înseamnă a pune sub semnul întrebării politica 
guvernului, îi spune profesoara din Newcastle lui Elisabeth Mahase, cu ocazia câștigării 
unui premiu acordat de BMJ pentru curajul de a "spune adevărul în fața puterii"
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și de diferențele de opinie și de 
perspectivă, cu atât ne înțelegem 
mai bine unii pe alții, iar asta este 
exact ceea ce lipsește uneori din 
discursul științific. Pentru a face 
pași înainte trebuie să ajungem să 
înțelegem pozițiile fiecăruia dintre 
noi, chiar dacă nu suntem de  
acord.

Unde găsiţi convingerea pentru a 
face asta?

Nu cred că ține de convingere. 
Am avut marele noroc de a-mi 
obține calificarea în anii 1980, când 
politica era încă foarte progresistă și 
exista o mare încredere în serviciile 
publice, în etosul public și în 
sănătatea publică. Exista suficientă 
flexibilitate pentru a le lăsa 
oamenilor posibilitatea să nu fie de 
acord, să aibă păreri diferite.

Prima luptă adevărată pe care 
a trebuit să o duc a fost împotriva 
inițiativei finanțării private. A fost 
prima dată când mi-am dat seama 
de importanța puterii și a politicii în 
aceste chestiuni. Astfel, nu contează 
cât de raționale sunt argumentele 
și cât de multe dovezi ai (de fapt, 
cu cât ai mai multe dovezi, cu 
atât e mai probabil să suferi în 
urma atacurilor la persoană și a 
insultelor), pentru că oponenții tăi 
fac uz de un procedeu politic, nu de 
unul bazate pe dovezi.

Confruntarea a fost foarte violentă 
în cazul PFI, pentru că erau sume 
foarte mari de bani în joc. Și erau o 
mulțime de persoane implicate în 
proiect, de la directori executivi din 
cadrul NHS până la manageri ai 
trusturilor, care nu puteau să preia 
spitale noi dacă nu se înregistrau 
în PFI. Sănătatea publică are o 
componentă politică uriașă, fiindcă 
implică interese legitime enorme, 
puternice, indiferent că sunt în 
industria farmaceutică, în cea a 
metodelor de diagnostic, în spitalele 
private, în finanțarea privată etc.

Cum faceţi faţă răspunsurilor 
negative?

După părerea mea, cel mai 
important este fie să ignori 

persoana, fie să încerci să răspunzi 
prin argumente, pe baza meritelor. 
Dacă oamenii cred că argumentele 
lor se bazează pe dovezi, abordați-le 
concret! Este vorba despre dialog. 
Evident, sunt și oameni nepoliticoși, 
care intră pe Twitter doar ca să 
te insulte sau să spună că nu le 
place coafura ta. Pe aceștia trebuie 
să-i ignori: nu poți face nimic în 
privința lor. Dar dacă unii încearcă 
să demonstreze ceva prin informații 
sau dovezi, ascultarea conduce, 
adesea, la dialog.

S-au înmulţit răspunsurile 
negative în timpul pandemiei  
de covid?

Pe fondul actualei pandemii poate 
fi foarte greu, fiindcă politica este 
de o asemenea natură încât cei 
aflați la putere ori care dețin funcții 
de răspundere, fie din mediul 
spitalicesc, din cel universitar ori 
din alte instituții, sunt conduși, 
în realitate, de șefii lor politici. Și 
există întotdeauna o anumită teamă 
legată de ceea ce se va întâmpla cu 
bugetele sau de faptul că, poate, 
nu vor primi finanțarea pentru 
cercetare dacă cineva din spital 
ori din universitate ia atitudine. 
Și de aceea cred că principiul 
independenței academice este 
foarte important și că universitățile 
trebuie să-l apere cu orice preț.

Una dintre marile schimbări care 
au survenit este dificultatea de a 
lucra acum în cadrul NHS. Puteam 
vorbi mult mai liber în anii 1980 
despre schimbările ce aveau loc. 
Dar, după ce a fost introdusă piața 
internă, au apărut, treptat, straturile 
așa-numitei guvernări. Astfel, 
pentru prima dată, spitalele angajau 
funcționari de presă. Și apoi au 
apărut toate regulile privitoare la 
persoanele cu care puteai sau nu 
să vorbești. În anii 1980, un medic 
specialist în sănătate publică sau 
în orice altă specialitate putea 
spune: "pacienții mei nu primesc 
aceste servicii, este intolerabil" sau 
"spitalul se prăbușește." Acum, 
însă, veți observa că se întâmplă 
foarte rar ca medicii să vorbească 
deschis și să ia atitudine, pentru că 

le este frică, iar conform actualelor 
proceduri de confidențialitate pot 
fi suspendați. În anii 1980 nu exista 
climatul de teamă din prezent.

Guvernul a fost criticat pe 
scară largă pentru răspunsul la 
pandemie. Care a fost cea mai 
mare greşeală a sa?

Cred că a făcut greșeli de la bun 
început. A întârziat recunoașterea 
covid-19 ca o boală cu declarare 
obligatorie – nu înțelegem de ce 
– și a eșuat total în respectarea 
sistemului legal de declarare și în 
revizuirea sistemului, astfel încât 
datele să se întoarcă la autoritățile 
locale. E o greșeală valabilă pentru 
toate cele patru națiuni. Toate 
au înțeles greșit: nu au respectat 
sistemul legal de declarare. Dacă ar 
fi făcut-o, am fi avut date mult mai 
bune din comunitate și nu ne-am fi 
confruntat cu situația dezastruoasă a 
testării și a depistării.

A treia mare eroare a fost testarea 
în afara serviciilor medicale. 
Trebuia efectuată ca parte a unui 
diagnostic clinic. Asta ne-a costat 
foarte mult.

Credeţi că au făcut şi ceva  
bine?

Nu îmi vine în minte nimic care să 
fi fost făcut bine.

Aţi făcut vreo greşeală în  
timpul pandemiei sau ce  
anume aţi face altfel, privind 
retrospectiv?

Una dintre dificultăți a fost să afli 
unde și cum poți avea eficiență 
maximă. Astfel, una dintre zonele 
pe care le-am neglijat, realmente, 
a fost o parte din activitatea mea 
principală cu privire la privatizare și 
la ceea ce se întâmpla cu serviciile 
și cu capacitatea de acțiune. Dar 

Acum medicii vorbesc 
deschis foarte rar. În anii 
1980 nu exista climatul de 
frică actual
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numai atât poți face și nu vei ști 
decât peste câțiva ani dacă ți-ai 
folosit energia pentru ceva bun sau 
rău.

Poate că lumea e mai  
puţin familiarizată cu  
activitatea dumneavoastră 
privitoare la traumatismele 
provocate de rugby şcolarilor. 
Cum a fost?

Am început să mă ocup de acest 
aspect acum vreo 15 sau 20 de 
ani. A fost greu, pentru că nu joc 
rugby. Nu știam nimic despre 
regulile acestui sport. Dar observam 
traumele, la fața locului (fiul lui 
Pollock a avut trei traumatisme). 
Când am investigat mai mult, 
mi-am dat seama că toată lumea 
știa, dar nimeni nu vorbea despre 
asta. A fost un demers cu caracter 
exploratoriu.

Cred că mă surprinde întotdeauna 
cel mai mult vehemența reacției 
față de ceea ce faci. Nu te ia nimeni 
în seamă pentru că ești femeie și nu 
joci rugby. E ca și cum ai spune că 
nu ai dreptul să studiezi cancerul 
decât dacă ai cancer. Majoritatea 
cercetărilor în privința sportului 
erau efectuate de organizațiile 
sportive. Deci, e cam la fel ca în 
industria farmaceutică. Puteți vedea 
paralela cu fumatul. Persoanele cele 
mai interesate sunt cele care concep 
întrebările și efectuează cercetarea, 
fiindcă altfel nu există finanțare. 
Nimeni nu a făcut munca pe care 
am făcut-o eu, în afara organizațiilor 
sportive.

Cred că, pentru mine, impactul 
cel mai mare l-a avut constatarea 
că în domeniul sportului nu existau 
diferențe față de cel al finanțării 
private, al industriei farmaceutice. 
Dar era mai urât și mai murdar, 
fiindcă aveau atât de mulți suporteri 
pe teren.

Ce aţi face dacă vi s-ar da  
controlul asupra  
sănătăţii publice?

Aș vrea ca legislația să repună 
complet în funcție NHS în Anglia 
și să integreze asistența medicală 
și socială ca un serviciu cu 
responsabilitate publică, finanțat din 
fonduri publice, furnizat publicului 
și deținut de către stat. Asistența 
socială ar viza și asigurarea unor 
locuințe bune pentru vârstnici, 
controlate de administratori, ca să 
trăiască în condiții decente, ceea 
ce este atât de important pentru 
calitatea îngrijirilor.

În procesul de privatizare a 
îngrijirilor pe termen lung am 
dislocat 1,5 milioane de angajați, 
în majoritate cu salarii foarte mici 
și servicii cu jumătate de normă, 
personal de sex feminin care nu 
face parte din sindicat, furnizat 
de agenții. Prin integrare obții 
o extraordinară posibilitate ca 
personalul să depășească granițele 
asistenței medicale și sociale. De 
ce nu lucrează studenții de la 
facultatea de medicină în centrele 
de îngrijiri? Acolo sunt cei mai 
fragili pacienți, cu cele mai multe 
morbidități. Atunci nu i-ar mai 
vedea doar ca pe o povară sau ca 
pe cei care țin paturile ocupate 
și ar începe să-i vadă ca pe 
oameni reali. Nu spun că medicii 
nu-i mai văd pe bolnavi ca pe 
niște oameni, dar presiunea de a-i 
externa implică faptul că începi 

să-i consideri simpli indicatori și 
blocanți ai paturilor de spital.  
Când îi observi, însă, în mediul 
lor, ai o altă perspectivă asupra 
lucrurilor.

Cu ce sentimente aţi primit 
premiul câştigat pentru curajul  
“de a spune adevărul în faţa 
puterii”?

Câștigarea acestui premiu 
reprezintă pentru mine o mare 
șansă de a reflecta și de a mulțumi 
sutelor de oameni cu care am lucrat 
și am colaborat. Premiul este, în 
egală măsură, al lor și al meu. 
Eram de multă vreme datoare să le 
mulțumesc. Sunt prea mulți cei pe 
care ar trebui să-i numesc, dar dacă 
intrați pe pagina mea de internet 
(www.allysonpollock.com) îi veți 
vedea pe toți.

Unul dintre cele mai bune lucruri 
care s-au întâmplat în anul acesta 
(2020) l-a constituit perspectiva 
unor colaborări noi cu atât de mulți 
oameni pe care îi admiram și-i 
respectam. Adresez mulțumiri în 
special lui Fiona Godlee și întregii 
echipe de la The BMJ fiindcă au 
înțeles cât de important este să spui 
adevărul în fața puterii.

Elisabeth Mahase, corespondent pe 
probleme medicale, The BMJ

THE BMJ INTERVIEW  
Allyson Pollock: public health  
is political

A se cita: BMJ 2021;372:m4930

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Presiunea pusă asupra 
medicilor de a-i
externa pe bolnavi implică 
riscul de a-i considera 
simpli indicatori și  
blocanți ai paturilor de 
spital.







– Edi’ia în limba român[ | Nr. 2, 2021 | VOLUM 28 51

cercetare

Întrebarea studiului  Persistă asocierea 
dintre defectele congenitale și cancer 
la vârsta adultă?  

Metode  Actualul studiu caz-control 
de tip cuib a folosit registrele naționa-
le de sănătate bazate pe populație, în 
principal cele de nașteri și de cancere 
din patru țări nordice (Danemarca, 
Finlanda, Norvegia și Suedia), pentru 
a estima riscul relativ de cancer în 
asociere cu defectele congenitale 
majore, prin intermediul modelelor 
de regresie logistică. Au fost incluse 
62 295 de cazuri de cancer (vârste de 
0-46 de ani) și 724 542 de controale 
perechi, născute între 1967 și 2014. 
Defectele congenitale asociate cu tul-
burări cromozomiale au fost explorate 
separat. 
 
Răspunsul și limitele studiului  S-au 
născut cu defecte congenitale majore 
3,5% (n=2 160) dintre cazuri și 2,2% 
(n=15 826) dintre controale. Raportul 
probabilităților de cancer la persoa-
nele cu defecte congenitale majore 
în comparație cu cele fără astfel de 
anomalii a fost de 1,74 (interval de 
încredere 99% 1,63–1,84). Relația 
dintre defectele congenitale și cancer 
a fost cea mai puternică în copilărie, 
dar a persistat la vârsta adultă, atât 

la defectele non-cromozomiale cât și 
la cele cromozomiale. Multe anomalii 
congenitale structurale au fost aso-
ciate cu cancerul apărut mai târziu în 
același sistem de organe sau loc ana-
tomic, iar riscul de cancer a crescut 
proporțional cu numărul defectelor 
congenitale. E posibil ca, în ceea ce 
privește diagnosticarea anomaliilor 
congenitale, să fi existat diferențe în 
timp și de la o țară la alta, ceea ce a 
reprezentat o limitare. De asemenea, 
deși studiul a utilizat date naționale 
din patru țări, au fost disponibile 
puține observații pentru unele dintre 
analize. 

Ce aduce nou prezentul studiu Riscul 
crescut de cancer la persoanele cu de-
fecte congenitale a persistat la vârsta 
adultă. În mod special s-a menținut 
riscul accentuat de cancer în rândul 

adulților născuți cu defecte conge-
nitale ale inimii, organelor genitale, 
anomalii cromozomiale, defecte ale 
sistemului nervos și displazia schele-
tului. 

Finanțarea, conflictele de interese și comunicarea 
datelor Actualul studiu a fost sprijinit de 
Societatea Norvegiană pentru Cancer. 

Autorii declară că nu au niciun conflict de 
interese.

Seturile de date analizate nu sunt disponibile 
gratuit datorită reglementărilor naționale, dar 
pot fi obținute date similare de la autoritățile 
registrelor.

Major birth defects and cancer 

ORIGINAL RESEARCH Nordic population 
based case-control study

Cancer risk in individuals with  
major birth defects 
A se cita: BMJ 2020;371:m4060 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4060 

Riscul de cancer la 
persoanele cu defecte 
congenitale majore 
Daltveit DS, Klungsøyr K, Engeland A și colab.

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu caz-control bazat pe populaţia nordică

Riscul oricărui cancer la persoanele cu defecte congenitale majore, stratificate după vârsta 
de la momentul stabilirii diagnosticului. Rezultatele sunt prezentate separat pentru defectele 
congenitale cromozomiale și cele non-cromozomiale. Rapoartele probabilităților sunt ajustate 
pentru variabilele corelate (anul și locul nașterii) și sex. DC= defect congenital
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COMENTARIU  Dovezi noi 
sugerează că riscul de cancer 
se poate extinde la vârsta 
adultă

În această privință, Daltveit 
și colegii săi exploatează un 
singur set de date din țările 
nordice pentru a încerca să 
definească, aparent pentru prima 
dată, asocierea dintre defectele 
congenitale și cancere la adulți 
până la vârsta de 46 de ani.6 A fost 
examinat și cancerul în copilărie, 
iar rezultatele le-au reprodus, în 
linii mari, pe cele ale studiilor 
anterioare.4 

Rezultatele la adulți sunt mai 
noi și arată o creștere mică, dar 
semnificativă statistic, a riscului de 
cancer (aproximativ 20%) la adulții 
cu vârsta peste 20 de ani care s-au 
născut cu defecte congenitale. În 
rândul adulților, unele grupuri 
specifice de defecte congenitale și 
localizări ale cancerului au avut 
riscuri relative deosebit de mari, cu 
precizarea că unele dintre aceste 
asocieri s-au bazat pe numere 
mici. De exemplu, riscul relativ al 
cancerului de tract urinar în rândul 
adulților cu defecte ale sistemului 
nervos a fost de 26 (interval de 
încredere 99% de la 8,1 la 86), 
pe baza apariției concomitente la 
numai cinci indivizi. Rezultatele 
acestui studiu unic pot fi 
edificatoare pentru persoanele 
cu defecte congenitale și pentru 
medicii lor.6 Totuși, principala 
întrebare se referă la implicațiile 
pentru sănătatea publică și pentru 
tratamentul persoanelor afectate. 

În general, raritatea cancerului 
la adulții mai tineri de 50 de ani 
este un argument în defavoarea 
screeningului, cu excepția celor 
care au un risc semnificativ crescut 
din cauza unei predispoziții 
ereditare pentru cancer.7, 8 Puține 
dintre asocierile descrise în studiul 
realizat de Daltveit și colab. 
sugerează că screeningul este fie 
viabil, fie de dorit la majoritatea 
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copiilor sau adulților cu anomalii 
congenitale. Cu excepția cazurilor 
de cancer, cu incidență scăzută, 
mulți copii și adulți cu defecte 
reparate nu beneficiază de un 
tratament de control de specialitate 
regulat;9 e posibil chiar ca multe 
astfel de persoane (și medicii lor) 
să nici nu știe că au un defect 
congenital. Oncologii pot să 
pună întrebări despre un istoric 
de anomalii congenitale, a cărui 
cunoaștere este, însă, improbabilă. 
Chiar dacă au fost corect 
identificate, majoritatea defectelor 
congenitale sporadice, ce nu fac 
parte dintr-un sindrom cunoscut, 
nu ar semnala o predispoziție spre 
cancer pentru care să se poată lua 
măsuri clinice. 

Tratamentul cancerului 
Nu există niciun motiv care 
să sugereze faptul că terapia 
oncologică trebuie să fie 
modificată la persoanele cu defecte 
congenitale. Se știe, însă, că 
tratamentul cancerului are efecte 
tardive, ce pot produce leziuni 
cumulate sau sinergice atunci când 
se suprapun pe defecte preexistente 
într-un sistem de organe.10, 11 Astfel, 
ar fi rezonabilă, de exemplu, 

să se verifice ulterior dacă, la 
supraviețuitorii cancerului care 
au un istoric de boală congenitală 
cardiacă, antraciclina are o 
cardiotoxicitate mai mare decât la 
cei fără istoric.12 

În rândul pacienților care 
necesită monitorizare pe termen 
lung, cunoașterea, de exemplu, a 
incidenței de patru ori mai mari a 
cancerului ovarian la femeile cu 
boală congenitală cardiacă poate 
spori vigilența față de acest cancer 
greu de detectat. Pe de altă parte, 
cunoașterea incidenței de aproape 
cinci ori mai mari a cancerului 
de piele non-melanom în același 
grup de pacienți are implicații 
diferite, pentru că e posibil ca 
riscul să nu fie legat de boala 
congenitală cardiacă, ci de folosirea 
clorotiazidei, un medicament 
asociat cu boala.13, 14 În acest caz, pe 
lângă examinarea pielii, accentul 
pus pe reducerea expunerii la 
soare sau pe minimizarea folosirii 
clorotiazidei poate să mai atenueze 
riscul. 

În concluzie, acest studiu are, 
în prezent, doar puține implicații 
clinice, dar cu siguranță rezultatele 
lui ar trebui să determine efectuarea 
unor noi cercetări. Relația dintre 

cancere și defectele congenitale 
este, probabil, complexă, iar studiul 
de față nu a făcut distincție între 
explicațiile genetice, de mediu 
și iatrogenice ale asocierilor 
observate. Studiile de cohortă 
viitoare ar putea fi îmbunătățite 
prin alte metode de explorare 
a asocierii cancerului, nu cu 
fenotipurile defectelor congenitale, 
ci cu mecanisme de dezvoltare 
și moleculare cunoscute, precum 
anomaliile crestei neurale sau 
defectele mecanismelor de 
semnalizare Ras.15-17 Este necesară 
și o corelare a datelor despre cancer 
cu posibilele expuneri prenatale 
ori iatrogenice. Aceste analize pot 
să ofere importante posibilități 
de prevenție și să identifice 
subgrupurile cu risc crescut în 
vederea extinderii supravegherii 
țintite.

Logan G Spector  
spect012@umn.edu 

Lazaros Kochilas

Detalii despre autori pe bmj.com 

COMMENTARY New evidence suggests that 
cancer risk can extend into adulthood

A se cita: BMJ 2020;371:m3944
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4464 

Întrebarea studiului  În ce măsură sunt asociate conflictele 
de interese cu recomandările favorabile din ghidurile clini-
ce, cu rapoartele comitetelor consultative, cu articolele de 
opinie și cu evaluările narative? 

Metode  În patru baze de date majore și alte surse au fost 
căutate studii care compară asocierea dintre conflictele 

de interese și recomandările favorabile (de exemplu, 
recomandarea unui anumit medicament) din ghidurile 
clinice, rapoartele comitetelor consultative, articolele de 
opinii și evaluările narative. Doi autori au extras datele 
independent și au evaluat calitatea metodologică. Riscu-
rile relative grupate și intervalele de încredere de 95% au 
fost estimate folosind modelele efectelor aleatorii (un risc 
relativ >1 indicând faptul că documentele cu conflicte de 
interese au avut recomandări favorabile mai frecvent decât 
cele fără conflicte de interese).

Răspunsul și limitele studiului  Au fost incluse 21 de 
studii care au analizat 106 ghiduri clinice, 1 809 rapoarte 
ale comitetelor consultative, 340 de articole de opinii 
și 497 de evaluări narative. Riscul relativ al asocierilor 
dintre conflictele de interese financiare și recomandările 
favorabile a fost de 1,26 (interval de încredere 95% de 

Asocierea dintre conflictele de interese 
şi recomandările favorabile din 
ghidurile clinice, rapoartele comitetelor 
consultative, articolele de opinie şi 
evaluările narative
Nejstgaard CH, Bero L, Hróbjartsson A și colab. 

CERCETARE ORIGINALĂ  Sinteză sistematică
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la 0,93 la 1,69; patru studii au explorat 86 de ghiduri 
clinice) pentru ghidurile clinice, 1,20 (de la 0,99 la 1,45) 
pentru rapoartele comitetelor consultative; patru studii 
au explorat 629 de rapoarte ale comitetelor consultative), 
2,62 (de la 0,91 la 7,55; patru studii au explorat 284 de 
articole de opinii) pentru articolele de opinie și 1,20 (de 
la 0,97 la 1,49; patru studii au explorat 457 de evaluări 
narative) pentru evaluările narative. Rezultatele au fost 
susținute de o analiză a tuturor celor patru tipuri de docu-
mente combinate (1,26, de la 1,09 la 1,44). Majoritatea 
studiilor incluse au avut risc de confundare, iar analizele 
individuale după tipul de document au arătat un oare-
care grad de imprecizie statistică. Nu se știe sigur dacă 
recomandările sunt influențate de conflictele de interese 
non-financiare.

Ce aduce nou prezentul studiu Rezultatele studiului indică 
o asociere între conflictele de interese financiare și reco-

mandările favorabile pentru medicamente și dispozitive 
din ghidurile clinice, rapoartele comitetelor consultative, 
articolele de opinii și evaluările narative. 

Finanțarea, conflictele de interese și comunicarea datelor Nicio finanțare 
externă. LB este coautor al unuia dintre studiile incluse. LB nu a fost implicat 
în includerea studiului, extracția datelor și evaluarea calității metodologice 
ale niciunuia dintre studii. Nu sunt disponibile date suplimentare. 

Înregistrarea studiului Cochrane Methodology Review Protocol (Protocol de 
evaluare a metodologiei Cochrane) MR000040.

ORIGINAL RESEARCH Systematic review

Association between conflicts of interest and favourable 
recommendations in clinical guidelines, advisory committee 
reports, opinion pieces, and narrative reviews

A se cita: BMJ 2020;371:m4234 
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4234  

Meta-analiza asocierii dintre conflictele de interese financiare și recomandările favorabile pentru fiecare tip de document și 
documentele combinate. IV=varianța inversă; COI=conflicte de interese

Studiul sau  Log (raportul  Raportul riscurilor Greutate Raportul riscurilor
subgrupul riscurilor) SE (IV, aleator) (CI 95%) (%) (IV, aleator) (CI 95%)

Ghiduri clinice 

Rapoartele comitetelor consultative

Articolele de opinie 

Evaluările narative 

Total (CI 95%) 

Subtotal (CI 95%) 

Testul heterogenității: τ2=0.00; χ2=1.26, df=3, P=0.74; I2=0% 

Testul efectului global: Z=1.50, P=0.13 

Subtotal (CI 95%) 

Testul heterogenității: τ2=0.00; χ2=3.94, df=3, P=0.27; I2=94% 

Testul efectului global: Z=1.89, P=0.06 

Subtotal (CI 95%) 

Testul heterogenității: τ2=0.77; χ2=13.63, df=3, P=0.003; I2=78% 

Testul efectului global: Z=1.78, P=0.07 

Subtotal (CI 95%) 

Testul heterogenității: τ2=0.002; χ2=4.90, df=3, P=0.18; I2=39% 

Testul efectului global: Z=1.69, P=0.09 

Testul heterogenității: τ2=0.02; χ2=24. 31, df=15, P=0.06; I2=38% 

Testul efectului global: Z=3.22, P=0.001 

Testul diferențelor de subgrup: τ2=2.08, df=3, P=0.56; I2=0%
COI mai puțin 
favorabile

COI mai  
favorabile
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Întrebarea studiului  Care sunt angaja-
mentele de achiziționare ale principa-
lilor producători de vaccinuri împotriva 
bolii coronavirusului 2019 înaintea 
comercializării acestora în țările desti-
nate?  

Metode  Declarațiile companiilor către 
US Securities and Exchange Commis-
sion (Comisia Siguranței și Schim-
burilor din SUA), comunicatele de 
presă ale companiilor și fundațiilor, 
declarațiile de presă ale guvernului și 
rapoartele din media au fost analizate 
pentru a evalua angajamentele de 
achiziționare înainte de comercia-
lizare ale vaccinurilor anti-covid-19 
candidate. Volumul dozelor de vaccin 
rezervate, prețul unei cure de vacci-
nare, platforma vaccinului și stadiul 
cercetării și dezvoltării contribuie la 
caracterizarea potențialului de aprovi-
zionare cu aceste produse în întreaga 
lume. 
 
Răspunsul și limitele studiului  Mai 
multe țări au făcut angajamente de 
achiziționare înaintea comercializării, 
totalizând 7,48 miliarde de doze sau 
3,76 miliarde de cure de vaccinuri 
anti-covid-19 de la 13 producători de 
vaccinuri. Puțin peste jumătate (51%) 
vor ajunge în statele cu venituri mari, 
ce reprezintă 14% din populația lumii. 
Centrul COVAX – pilonul vaccinurilor 
din cadrul Acceleratorului Accesului la 
Instrumentele pentru COVID-19 (ACT) 
– al Organizației Mondiale a Sănătății 
a asigurat 500 de milioane de doze 
pentru accesul global, dar ar putea ră-
mâne până la 40% (sau 2,34 miliarde) 
de cure de vaccin de la producătorii 

principali pentru aceste țări, în funcție 
de extinderea și redistribuirea dozelor 
rezervate de statele cu venituri mari. 
Chiar dacă toate cele 13 companii 
vor reuși să ajungă la capacitatea lor 
de producție maximă proiectată, cel 
puțin o cincime din populația lumii 
nu va avea acces la un vaccin anti-co-
vid-19 până în 2022. Limitele includ 
dependența de datele comunicate 
public, transparența limitată a acestor 
acorduri și imposibilitatea de verifica-
re a capacității proiectate a producă-
torului.  

Ce aduce nou prezentul studiu Rezul-
tatele sugerează că țările cu venituri 
mari au încercat să își asigure provizii 
viitoare de vaccinuri anti-covid-19, lă-
sând o mare parte din restul lumii fără 
un acces cert. Vor fi necesare o trans-
parență mai mare și măsuri colective 
globale pentru a planifica o distribuție 
echitabilă a vaccinurilor anti-covid-19 
în întreaga lume. 

Finanțarea, conflictele de interese și 
comunicarea datelor Actualul studiu a fost 

sprijinit de Innovation+Design Enabling Access 
Initiative (Inițiativa de Facilitare a Accesului la 
Inovație+Design) de la Facultatea de Sănătate 
Publică Johns Hopkins Bloomberg, Johns Hopkins 
Alliance for a Healthier World (Alianța Johns 
Hopkins pentru o Lume mai Sănătoasă) și Open 
Society Foundation (Fundația pentru o Societate 
Deschisă). ADS a primit sprijin de la aceste 
organizații. JW este sponsorizat de Johns Hopkins 
Alliance for a Healthier World. În afară de lucrarea 
trimisă, ambii autori au furnizat servicii de 
consultanță neplătite pentru Pan American Health 
Organization’s Revolving Fund for Access to 
Vaccines (Fondul Rotativ pentru Acces la Vaccinuri 
al Organizației Pan Americane a Sănătății) și 
au primit în ultimii trei ani burse pentru lucrări 
fără legătură cu cea de față de la Organizația 
Mondială a Sănătății. Nu sunt disponibile date 
suplimentare.

Equitable global access to  
covid-19 vaccines 

ORIGINAL RESEARCH Cross sectional 
analysis 

Reserving coronavirus disease 2019 
vaccines for global access 
A se cita: BMJ 2020;371:m4750 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4750  

Rezervarea vaccinurilor 
împotriva bolii 
coronavirusului 2019 
pentru acces global 
So AD, Woo J 

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză transversală 

Capacitatea de produc-
ție proiectată până la 
sfârșitul anului 2021 a 
principalelor companii 
producătoare de vac-
cinuri împotriva bolii 
coronavirusului 2019. 
Se presupune că sunt 
necesare câte două 
doze pentru curele de 
vaccin, cu excepția ce-
lor de la CanSino, pen-
tru care este propusă o 
doză pe cură. Vaccinul 
candidat de la Johnson 
& Johnson/Janssen 
este în curs de testare 
atât pentru o cură de o 
doză cât și pentru una 
cu două doze, dar în 
scopul analizei acestui 
studiu s-a presupus 
că este un vaccin cu 
o cură de două doze. 
CEPI=Coalition for 
Epidemic Preparedness 
Innovations (Coaliția 
de Inovații pentru 
Pregătirea în vederea 
Epidemiilor) 

Acces echitabil global la vaccinurile anti-covid-19 
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Întrebarea studiului  Care sunt 
estimările globale, regionale și 
naționale ale dimensiunilor populației 
țintă pentru vaccinarea împtriva bolii 
coronavirusului 2019 (covid19) pe care 
să se bazeze strategiile de imunizare 
specifice de țară la o scară globală? 

Metode  Actualul studiu descriptiv a 
extras date pentru 194 de țări membre 
ale Organizației Mondiale a Sănătății. 
Estimările populației țintă pentru 
vaccinarea anti-covid-19 s-au bazat pe 
datele despre dimensiunile populației  
specifice de țară (stratificate după 
ocupație, vârstă, factori de risc pentru 
covid-19 sever, acceptarea vaccinului 
și producția globală a vaccinului) și 
pe obiectivele vaccinului (menținerea 
principalelor servicii esențiale ale 
societății, scăderea cazurilor de 
covid-19 sever, reducerea infecțiilor 
simptomatice și oprirea transmiterii 
virusului). 

Răspunsul și limitele studiului  
Dimensiunile populațiilor țintă pentru 
vaccinarea anti-covid-19 variază 
considerabil în funcție de scopul 
vaccinului și de regiunea geografică. 
Diferențele în privința structurii 
demografice, prezenței afecțiunilor 
de fond și numărului de lucrători 
esențiali conduc la o mare variabilitate 
a estimărilor populației țintă la nivel 
regional și statal. În mod special, 
Europa are cota cea mai mare de 
lucrători esențiali (63,0 de milioane, 
8,9%) și de persoane cu afecțiuni de 
fond (265,9 milioane, 37,4%); aceste 
două categorii sunt esențiale pentru 
menținerea funcțiilor societății și, 
respectiv, reducerea cazurilor severe de 
covid-19. În schimb, Asia de Sud-Est are 
cea mai mare cotă de adulți sănătoși 
(777,5 milioane, 58,9%), o țintă 
esențială pentru reducerea transmiterii 
comunitare. Reticența față de vaccin 
va avea, probabil, un impact asupra 
programelor de vaccinare anti-covid-19 
viitoare; pe baza unei analize a literaturii 
de specialitate, 68,4% (interval de 
încredere 95% 64,2%–72,6%) din 
populația globală dorește să primească 
vaccinul anti-covid-19. Astfel, se 
estimează că populația adultă care vrea 
să fie vaccinată cuprinde 3,7 miliarde de 
oameni (interval de încredere de 95% 
3,2–4,1 miliarde). Rezultatele ar putea 
fi limitate de nivelul de actualizare al 
datelor epidemiologice specifice de 

Estimările globale, 
regionale şi naţionale  
ale dimensiunilor 
populaţiei ţintă  
pentru vaccinarea  
anti-covid-19 
Wang W, Wu Q, Yang J și colab. 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu  
descriptiv URMÃRIRE RAPIDÃ

Estimări ale dimensiunilor populației țintă (intervale de încredere 95%) pentru 
vaccinarea anti-covid-19 în funcție de scopul programului de vaccinare 

  Regiunea OMS (milioane)
    Est   
    Medite-  Pacificul Asia de
 Toate Africa Americile raneană Europa de Vest Sud-Est
Menținerea 
serviciilor  258.3 25.4 44.5 31.9 63.0 58.8 3 4 . 8
esențiale  (241.7 la (19.1 la (41.9 la (27.8 la (62.2 la (58.7 la (31.9 la
pentru societate  279.7) 33.7) 47.5) 37.4) 64.0) 58.8) 38.2)
Reducerea cazurilor 
de covid-19 sever  2145.0  206.3  301.9  158.2  345.7  626.2  506.8
Reducerea infecțiilor 
simptomatice și  2761.0 304.2 373.1 231.6 303.0 771.5 777.5
oprirea transmiterii  (2739.6 la (295.9 la (370.1 la (226.1 la (302.0 la (771.5 la (774.1 la
virusului* 2777.6) 310.5) 375.6) 235.7) 303.7) 771.6) 780.5)
Total 5164.3 535.9 719.4 421.6 711.7 1456.5 1319.2
 (5126.3 la (521.2 la (713.8 la (412.0 la (710.0 la (1456.4 la (1312.9 la
 5202.3) 550.5) 725.0) 431.2) 713.5) 1456.6) 1325.5)
*Copiii și tinerii (cu vârste de 0-19) nu au reprezentat o prioritate directă ca populație țintă deoarece nu au fost recrutați 
până în prezent în niciun studiu clinic de fază III al unui vaccin anti-covid-19.
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țară despre covid-19 și al datelor 
demografice pentru 2020.

Ce aduce nou prezentul studiu  
Dimensiunile populației țintă pentru 
vaccinarea anti-covid-19 variază 
considerabil în funcție de scopul 
vaccinării și de regiunea geografică. 
Fiecare țară trebuie să evalueze 
strategii diferite și scheme de alocare 
bazate pe epidemiologia locală, 
pe starea de sănătate de fond a 
populației, pe estimări ale dozelor 
de vaccin disponibile și pe preferința 
pentru strategiile de vaccinare ce 

favorizează beneficii directe ori 
indirecte.
Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Finanțat de Fondul 
Național Chinez de Știință pentru Tineri 
Cercetători Remarcabili. Detalii complete cu 
privire la finanțare și la conflictele de interese 
se găsesc pe bmj.com. Nu sunt disponibile date 
suplimentare.

ORIGINAL RESEARCH Descriptive study

Global, regional, and national estimates 
of target population sizes for covid-19 
vaccination
A se cita: BMJ 2020;371:m4704   
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4704   

COMENTARIU  Distribuirea vaccinurilor va fi la fel de dificilă  
ca şi crearea lor

Ritmul și progresul cercetării și 
creării vaccinurilor anti-covid-19 
au fost extraordinare. Cel realizat 
de Pfizer/BioNTech a fost autorizat 
în Marea Britanie, Canada și SUA, 
cel produs de Oxford/AstraZeneca 
în Marea Britanie, iar cel realizat 
de Moderna în SUA. Având în 
vedere aceste produse și altele, ne 
apropiem rapid de un nou capitol 
al efortului de vaccinare globală, în 
care, pe baza aspectelor legate de 
distribuire, livrare și acces, se va sta-
bili cât de eficiente sunt vaccinurile 
respective în schimbarea traiectoriei 
pandemiei. 

În acest sens, două lucrări 
ilustrează scala și complexitatea 
considerabile ale producerii, achizi-
ționării, distribuirii și administrării 
vaccinurilor anti-covid-19, astfel 
încât să răspundă nevoilor globale 
într-un mod echitabil în rândul na-
țiunilor și populațiilor. So și colegii 
săi sintetizează informațiile publice 
referitoare la vasta rețea de acor-
duri, angajamente și rezervări de 
către guvernele naționale și orga-
nizațiile multinaționale în vederea 
achiziționării dozelor de vaccinuri 
candidate specifice pentru propriile 
populații și pentru eforturile globale 
de vaccinare, în unele cazuri prin 
organizații intermediare.4 Autorii au 
găsit o concentrare substanțială a 

rezervărilor de vaccinuri în rândul 
țărilor cu venituri mari, pentru un 
număr mic de vaccinuri candidate, 
ridicând semne de întrebare privind 
accesul la vaccinuri al statelor cu 
venituri mici și medii, în special 
dacă un candidat de frunte eșuează 
în timpul testării clinice ori dacă 
apar probleme de fabricație după 
aprobare. 

În completarea lucrării citate, 
Wang și colegii săi prezintă analize 
ale cererii și nevoii potențiale de 
vaccin. Ei au estimat populațiile 
țintă, la nivel global, regional și 
național, pentru care ar fi necesare 
vaccinurile pe baza strategiei de 
vaccinare concepute de autorită-
țile sanitare.5 Aceste estimări au 
variat foarte mult în funcție de zona 
geografică, de prioritățile pentru 
societate reflectate în planurile de 
vaccinare și de impactul ezitării față 
de vaccin asupra reducerii cererii. 
În toate cazurile, totuși, ele arată că 
sunt necesare miliarde de doze de 
vaccinuri sigure și eficiente, care să 
fie fabricate și distribuite strategic și 
echitabil populațiilor din întreaga 
lume, fără întârzieri inutile. 

Mesajul central al ambelor lucrări 
este clar: dificultățile operaționale 
ale programului global de vaccinare 
anti-covid-19 vor fi cel puțin la fel 
de mari ca și cele științifice asociate C
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cu crearea rapidă a unor vaccinuri 
sigure și eficiente.6 

Membrii comunității globale, 
incluzând guverne naționale, orga-
nisme internaționale și organizații 
neguvernamentale, și-au și exprimat 
un angajament lăudabil față de ac-
cesul echitabil global la vaccinurile 
anti-covid-19, cel mai vizibil fiind 
concretizat în implicarea și sprijinul 
lor față de COVAX Facility, de 
inițiativa coordonată de Gavi, de 
Vaccine Alliance (Alianța Vaccinuri-
lor), OMS și Coallition for Epidemic 
Preparedness (Coaliția Inovațiilor 
pentru Pregătirea în vederea Epide-
miilor), prin care, până la sfârșitul 
anului 2021, ar putea fi procurate și 
distribuite țărilor participante, indife-
rent de nivelul veniturilor, miliarde 
de doze de vaccinuri.7 

Realizarea unor aspirații 
COVAX și mecanismul său însoțitor 
pentru un angajament pe piață în 
avans sunt pași importanți spre un 
acces echitabil la vaccinuri în în-
treaga lume.8 Pentru a asigura, însă, 
realizarea acestor aspirații în lunile 
și anii ce urmează, este nevoie de 
vigilență, prin definirea și aplicarea 
planurilor ce reflectă aceeași defini-
ție a echității în acest context.9-11 

Printre numeroasele domenii ce 
necesită mai multă transparență și 
claritate se află succesiunea în care 

producătorii de vaccinuri vor onora 
comenzile făcute de guverne sau de 
organizațiile multinaționale și modul 
cum vor fi gestionate dificultățile 
suplimentare și costurile asociate cu 
programele de vaccinare (în afară 
de costul vaccinurilor), în special 
în țările cu venituri mici. Cerințele 
administrării a două doze și depozi-
tării la temperaturi scăzute a unora 
din principalele vaccinuri candidate 
îngreuiază și ele măsurile de efectu-
are a vaccinării din orice zonă, mai 
ales în statele cu venituri mici. 

Aplicarea eficientă și echitabilă a 
programelor de vaccinare anti-co-
vid-19 necesită o coordonare globală 
fără precedent și o alocare susținută 
a resurselor – financiare, logistice și 
tehnice – din țările cu venituri mari. 

Alegerea lui Joe Biden în SUA sem-
nalează reangajarea iminentă a țării 
în comunitatea mondială, incluzând 
OMS și în prioritățile sănătății glo-
bale.12 Participarea SUA la eforturile 
de vaccinare va fi inestimabilă în 
contextul dificultăților viitoare și în 
asigurarea accesului global al tuturor 
populațiilor la vaccinurile anti-co-
vid-19, care ne vor ajuta, în final, să 
punem capăt acestei crize devasta-
toare a sănătății globale.

Jason L Schwartz  
jason.l.schwartz@yale.edu 

Detalii despre autor pe bmj.com 

COMMENTARY Vaccines will be as challenging 
to deliver as they were to develop
A se cita: BMJ 2020;371:m4735   
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4735 

D
A

N
 C

H
A

R
IT

Y/
TH

E 
S

U
N

/P
A

Transpunerea în practică echitabilă a programelor de vaccinare  
anti-covid-19 necesită o coordonare globală fără precedent 

Întrebarea studiului  Ce diferențe sunt 
în privința manifestărilor și evoluției 
clinice între boala coronavirusului din 
2019 (covid-19) și gripa sezonieră?   

Metode  Actualul studiu de cohortă a 
inclus veterani din SUA spitalizați cu 

covid-19 între 1 februarie și 17 iunie 
2020 (n=3 641) și cu gripă sezonieră 
între 2017 și 2019 (n=12 676). Riscu-
rile de manifestări clinice, de utilizare 
a resurselor medicale și de deces au 
fost estimate mai întâi prin crearea 
scorurilor de propensiune, care au 

fost apoi folosite, alături de cova-      
riate, pentru a ajusta modelele  
rezultatelor.  
 
Răspunsul și limitele studiului  În 
comparație cu gripa sezonieră, 
covid-19 a fost asociat cu un risc mai 
mare de leziune acută renală, tera-
pie de substituție renală incidentă, 
folosire incidentă a insulinei, șoc 
septic sever, utilizare a vasopresoa-
relor, embolism pulmonar, tromboză 
venoasă profundă, accident vascular, 
miocardită acută, aritmii și moarte 

Evaluarea comparativă a manifestărilor clinice şi a 
riscului de deces la pacienţii spitalizaţi cu covid-19 şi la 
cei cu gripă sezonieră
Xie Y, Bowe B, Maddukuri G, Al-Aly Z 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de cohortă
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subită cardiacă, creștere a troponinei, 
a aspartat-aminotransferazei și a ala-
nin-aminotransferazei, precum și de 
rabdomioliză. În comparație cu gripa 
sezonieră, covid-19 a fost asociat cu 
un risc mai accentuat de deces, de 
folosire a ventilatorului mecanic, de 
internare în terapie intensivă și de 
spitalizare mai îndelungată. Diferen-
țele dintre ratele de deces per 100 

de pacienți cu covid-19 și cu gripă 
sezonieră au fost cele mai pronunțate 
la persoanele cu vârste mai mari de 
75 de ani cu boală cronică renală 
sau cu demență și la cele de etnie 
africană cu obezitate, diabet ori boală 
renală cronică. Au fost investigate nu-
mai primele cinci luni ale pandemiei 
continue; pe măsură ce devin dis-
ponibile noi tratamente și vaccinuri, 

evoluția celor afectați de covid-19 s-ar 
putea îmbunătăți.

Ce aduce nou prezentul studiu În 
comparație cu gripa sezonieră, 
covid-19 a fost asociat cu un risc mai 
mare de disfuncție a organelor extra-
pulmonare și de deces, precum și cu 
o utilizare mai intensă a resurselor 
medicale. Rezultatele pot ghida efor-
tul continuu de a gestiona  pandemia 
globală de covid-19.

Finanțarea, conflictele de interese și 
comunicarea datelor Cercetarea a fost finanțată 
de US Department of Veterans Affairs (VA) 
Departamentul American pentru Problemele 
Veteranilor), Universitatea Washington din 
Saint Louis și American society of Nephrology 
(Societatea Americană de Nefrologie). Autorii nu 
au conflicte de interese. Datele studiului sunt 
disponibile via VA.

ORIGINAL RESEARCH Cohort study 

Comparative evaluation of clinical 
manifestations and risk of death in 
patients admitted to hospital with 
covid-19 and seasonal influenza
A se cita: BMJ 2020;371:m4677  
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4677 

Întrebarea studiului  Modernizarea 
cu termoizolarea casei reduce, oare, 
ratele spitalizării asociate frigului în 
rândul rezidenților? 

Metode  Pentru a evalua un program 
național de intervenție a fost utilizat 
un studiu de cohortă retrospectiv 
cvasi-experimental, folosind seturi 
de date corelate. Populația studiului 

a cuprins 994 317 de rezidenți din 
204 405 locuințe care au primit o 
subvenție pentru termoizolare prin 
programul de reconversie "Încălzirea" 
al Autorității pentru Eficiența și Con-
servarea Energiei din Noua Zeelandă, 
între iulie 2009 și iunie 2014. A fost 
aplicată o strategie a diferenței-în-di-
ferență pentru a compara modificarea 
spitalizărilor în grupul de intervenție 
înainte și după efectuarea termoizo-
lării cu cea a internărilor unui grup 
de control care nu a beneficiat de 
intervenție în aceeași perioadă.  

Răspunsul și limitele studiului  Ratele 
spitalizărilor post-intervenție au cres-

cut în grupul de intervenție și în cel de 
control, dar valorile lor au fost sem-
nificativ mai mici (11%) în grupul de 
intervenție față de cel martor (raportul 
ratelor relative 0,89, interval de încre-
dere 95% 0,88–0,90), reprezentând 
cu 9,26 (interval de încredere 95% 
de 9,05–9,47) mai puține spitalizări 
per 1 000 de persoane în populația 
din grupul de intervenție. Efectele 
au fost mai pronunțate pentru bolile 
respiratorii (0,85, 0,81–0,90), astm 
în toate grupurile de vârstă (0,80, 
0,70–0,90) și boala cardiacă ische-
mică la cei în etate de peste 65 de ani 
(0,75, 0,66–0,83). Corelarea seturilor 
de date existente a implicat o metodă 

Asocierea dintre 
termoizolarea locuinţei şi 
ratele spitalizărilor
Fyfe C, Barnard LT, Howden-Chapman P, Douwes J 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu retrospectiv de cohortă

Asigurarea�termoizolării�locuinţei�–�investiţie� 
în�sănătatea�publică�

Riscurile de deces 
și de folosire 
a resurselor la 
pacienții spitalizați 
cu covid-19 versus 
gripă sezonieră. 
Grupul cu gripă 
sezonieră a servit 
ca referință pentru 
fiecare model. 
Durata spitalizării 
a fost calculată la 
pacienții externați 
din spital 

 Covid-19 v   
 gripa sezonieră Rezultate în exces
 Risc relativ  per 100 de  
  Rezultat ajustat  (IC 95%)  pacienți (CI 95%)

 Durata spitalizării Durata spitalizării 
  Grup ajustată (zile)  suplimentare (zile) (CI 95%)

Deces

Folosirea ventilatorului mecanic

Internarea în unitatea de terapie 
intensivă

Gripa sezonieră 

Covid-19



         – Edi’ia în limba român[ | Nr. 2, 2021 | VOLUM 2860

de studiu cvasi-experimentală, ce poate accentua riscul 
de erori sistematice provocat de lipsa randomizării și de  
incapacitatea de a stabili o corespondență între locuințele 
din grupul de intervenție și cele din grupul martor. 
  
Ce aduce nou prezentul studiu  Modernizarea locuinței 
prin termoizolare a fost asociată cu o scădere a frecvenței 
spitalizărilor asociate cu frigul. Reducerea a fost mai pro-
nunțată pentru bolile respiratorii. 

Finanțarea, conflictele de interese și comunicarea datelor Nicio finanțare. 
Niciun conflict de interese. Nu sunt disponibile date suplimentare.

Housing as a public health investment 

ORIGINAL RESEARCH Retrospective cohort study
Association between home insulation and hospital admission 
rates

A se cita: BMJ 2020;371:m4571 
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4571

Diferența în diferență a rapoartelor ratelor pentru spitalizările specifice în funcție de boli între grupul de intervenție și cel de control înainte și  
după efectuarea termoizolării

COMENTARIU  Îmbunătăţirea eficienţei energiei înseamnă dividende atât pentru sănătatea  
oamenilor cât şi pentru cea a planetei

În multe țări dezvoltate se pare că a 
apus vremea în care spațiul loca-
tiv era perceput de guverne și de 
cetățeni ca o investiție în sănătatea 
publică și ca un factor protector 
al acesteia. Experții în domeniul 
sănătății și reprezentanții mediu-
lui academic continuă să explice 
corelațiile dintre condițiile de locuit 
și sănătate,1, 2 dar aceste argumente 
nu penetrează conștiința publică sau 
cea a politicienilor. Mai degrabă, 
locuințele sunt văzute fie ca "stâlpul 
șubred" al statului social,3 fie ca bun 
privat, în care investiția este justifica-
tă de profitul financiar.4 Atunci când 
statul acționează pentru a îmbună-
tăți condiții ca eficiența energiei în 
locuință, rezultatele sunt evaluate, cu 
precădere, în termeni financiari (de 
exemplu, impacturile asupra penuri-
ei de combustibili și a economiei5, 6), 
nu prin prisma implicațiilor pentru 

sănătate. Un nou studiu al unui 
program național de termoizolare a 
locuințelor,7 realizat de Fyfe și cole-
gii săi, ar putea ajuta la schimbarea 
acestei perspective. 

Actualul studiu din Noua Zeelan-
dă a folosit un model cvasi-experi-
mental pentru a examina impactul 
izolării tavanului și podelei asupra 
spitalizărilor pentru ocupanții de 
toate vârstele. Studiul rezolvă multe 
slăbiciuni ale cercetărilor anterioare 
în domeniu, identificate de o sinteză 
Cochrane.8 A fost de mari dimen-
siuni, cu evaluare de referință și 
perioade de urmărire de trei ani. 

Fyfe și colegii săi s-au axat pe spi-
talizările pentru boli acute asociate 

cu frigul, considerate a fi corelate cu 
condițiile de locuit.10 Analiza lor a 
comparat ratele spitalizărilor înainte 
și după lucrările de termoizolare și 
între grupul de intervenție și un grup 
de control de pe lista de așteptare. 
Rezultatele principale au indicat că 
ratele spitalizărilor au fost semnifica-
tiv reduse, cu 11%, în grupul de in-
tervenție față de cel martor, înregis-
trându-se diferențe mai mari pentru 
bolile respiratorii (rate de internare 
cu 15% mai scăzute), astm (cu 20% 
mai mici) și boală cardiacă ischemi-
că la cei cu vârsta peste 65 de ani 
(cu 25% mai reduse). Unul dintre 
puținele studii comparabile, efectuat 
în Țara Galilor, a raportat efecte mai 
puternice ale termoizolării pereților 
(nestudiate de Fyfe și colegii săi), 
spitalizările fiind diminuate cu 25% 
la toate vârstele și cu 20% la persoa-
nele de peste 60 de ani.11 

Eficientizarea energiei în locuințe 
ar trebui să devină o prioritate a 
infrastructurii naționale 

       Risc relativ (CI 95%)    Risc relativ (CI 95%)

Populația totală Cohorta de tip cuib a ocupării continue timp 
de șase ani 

AstraZeneca/Oxford University 

Novavax

Pfizer/BioNTech

Sanofi/GSK 

Johnson & Johnson/Janssen 

Moderna

SinoVac ;i CanSino
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Implicații politice 
Aceste rezultate au implicații pentru 
dezbaterile politice privitoare la 
serviciile de sănătate, la schimbarea 
climei și la spațiul locativ. Servici-
ile medicale și spitalele se află sub 
presiune în Marea Britanie și în alte 
regiuni ale lumii: o analiză a unei 
perioade de 13 ani, până în 2016, 
a arătat că, în Anglia, cuantumul 
internărilor în spital s-a triplat față 
de rata estimată, depășind creșterile 
finanțării în termen real după 2010.12 
În același timp, numerele paturi-
lor de spital au scăzut semnificativ 
timp de trei decenii, Marea Britanie 
având mai puține paturi pentru boli 
acute per populație în comparație 
cu țări similare. În ultimii ani, ratele 
de ocupare au depășit nivelurile de 
siguranță.13 

O comparație între Marea Britanie 
și alte nou\ țări din Organisation for 
Economic Co-operation and develo-
pment (Organizația pentru Coopera-
re și Dezvoltare Economică) a dus la 
concluzia că "majoritatea rezultatelor 
serviciilor de sănătate sunt sub me-
die" și a indicat dificultățile legate de 

capacitatea structurală și de menține-
rea unui nivel optim al îngrijirilor.14 
În acest context, intervențiile locati-
ve ce pot reduce spitalizările, în spe-
cial pentru boli respiratorii, ar putea 
contribui la efortul global de creștere 
a capacității serviciilor medicale în 
fața pandemiilor viitoare, ca boala 
coronavirusului 2019.15 Investiția 
în locuințe ar putea să se plătească 
parțial. De exemplu, costul estimat 
per locatar al îmbunătățirii eficien-
ței energiei în locuințele sociale (la 
aproximativ 21 000 £)16 și costul 
estimat de Climate Change Commit-
tee (Comitetul pentru Schimbarea 
Climei) pentru o locuință obișnuită, 
de circa 20 000 £,17 ar urma să fie 
compensat de economiile de până 
la 400 £ pentru fiecare vizită evitată 
și de 590 £ pentru o internare de 
scurtă durată.18 

Alături de capacitatea serviciilor 
medicale, schimbarea climei este 
cealaltă dificultate importantă cu 
care se confruntă guvernele și în 
care pot fi utile investițiile în locu-
ințe. În prezent, sectorul locuințelor 
este unul din cele 10 domenii de 

acțiune ale "revoluției industriale 
verzi" a guvernului britanic, pen-
tru a atinge neutralitatea la carbon 
până în 2050.19 Cu toate acestea, 
mulți nu sunt convinși de planurile 
și angajarea guvernului. Grupurile 
de campanie pentru mediu susțin că 
obiectivele naționale pentru eficiența 
energiei din domeniul casnic nu sunt 
suficient de ambițioase. Observato-
rii sectorului locuințelor pretind că 
fondul de decarbonizare al guvernu-
lui va acoperi doar o mică proporție 
a costurilor din sectorul locuințelor 
sociale și că mulți adminsitratori nu 
au niciun obiectiv.16 Royal Instituti-
on of Chartered Surveyors (Instituția 
Regală a Inspectorilor Experți) este 
de părere că "ritmul modernizării 
locuințelor este lent" și că eficiența 
energiei în locuințe trebuie să devină 
o prioritate a infrastructurii naționale 
pentru a extinde eforturile, inclu-
zând finanțare susținută, stimulente 
fiscale pentru proprietari și o regle-
mentare mai bună.20 

Dacă sectorul locuințelor va fi în 
competiție cu energia, agricultura, 
industria și transportul, ca un dome-
niu crucial al transformării pentru 
a combate schimbarea climei, sunt 
necesare mai multe cercetări de tipul 
celei efectuate de Fyfe și colegii săi. 
Dacă evaluarea realistă, folosind 
date corelate și metode combinate,21 
ar fi integrată în viitoarele programe 
pentru eficiența energiei în locuințe, 
alături de un studiu al raportului cali-
tate/preț, aceasta ar putea restabili 
considerarea locuințelor ca o inves-
tiție care să merite cheltuieli publice 
susținute pentru motive legate de 
sănătate și de climă.

Ade Kearns  
ade.kearns@glasgow.ac.uk 

Detalii despre autor pe bmj.com 

COMMENTARY Improving energy efficiency 
pays dividends in both human and 
planetary health
A se cita: BMJ 2020;371:m4775    
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4775  

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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comentarii
ANALIZĂ

Au�îmbunătăţit�trimiterile� 
pe�calea�rapidă�rezultatele� 
în cancerul de colon în  
Regatul Unit? 
Este necesară o stratificare mai exactă a riscului pentru a permite 
diagnosticul rapid al cancerului intestinal, evitând în același timp 
investigațiile inutile, susțin Michael Thompson și colegii

Politicile Ministerului Sănătății 
cu privire la îmbunătățirea su-
praviețuirii pacienților cu can-
cer de colon, prin intermediul 
ghidurilor de trimitere pentru 
medicii generaliști și al campa-
niilor de conștientizare publică, 
au mărit numărul de trimiteri 
urgente la spitale. Ca urmare, 
a apărut o cerere nesustenabi-
lă de colonoscopie și colono-
grafie CT, fără dovezi ale vreu-
nui beneficiu clinic. Aceste po-
litici ar putea fi îmbunătățite 
printr-o stratificare mai preci-
să a riscului de a avea cancer 
de colon pentru a obține un di-
agnostic mai degrabă prompt, 
decât mai rapid, evitând în ace-
lași timp excesul de trimitere 
și investigare a pacienților cu 
simptome tranzitorii din afecți-
uni benigne. 

Crearea ghidurilor de trimitere 
pentru medicii generalişti şi a 
clinicilor de servicii rapide 

Primul plan pentru cancer din 
Regatul Unit, realizat în anul 
2000 pentru a îmbunătăți re-

zultatele pacienților, a intro-
dus conceptul celor "două săp-
tămâni de așteptare" de la data 
trimiterii urgente, de către me-
dicii generaliști, la un doctor 
specializat, până la cea a pri-
mei consultații în ambulatoriu. 
În anul 2000, comitetul care a 
elaborat criteriile de trimite-
re pentru cancerul de colon1 a 
recomandat să fie trimiși nu-
mai cei cu simptome persisten-

te de șase săptămâni. Analiza 
ghidurilor, efectuată în 2005, 
de către National Institute for 
Health and Care Excellence 
(NICE – Institutul Național 
pentru Excelență în Sănătate și 
Îngrijiri), a aprobat, în cea mai 
mare parte, criteriile de trimi-
tere, care au identificat nouă 
din 10 cancere de colon și au 
avut o valoare predictivă pen-
tru cancer de 9-14%3, 4 (tabe-
lul). Clinicile de servicii rapide 
au scurtat timpul până la dia-
gnostic, dar nu și pe cel până la 
tratament.3, 4 În următorii nouă 
ani, numărul trimiterilor a cres-
cut cu 45% (tabelul), în timp ce 
valoarea predictivă pentru can-
cer a scăzut de la 14% la 8%3-7 
(tabelul).

Dat fiind faptul că, în Regatul 
Unit, supraviețuirea în cancer 
era în continuare mai mică de-
cât în majoritatea țărilor dez-
voltate,11 în 2011 au fost in-
troduse campaniile de conști-
entizare publică,12 iar NICE 
a publicat recomandări noi 
în 2015,13 liberalizând crite-
riile de trimitere cu un prag 

MESAJE ESENŢIALE

• Ca urmare a creșterii numărului 
de trimiteri la clinicile de servicii 
rapide pentru cancerul de colon, 
solicitările tot mai numeroase 
pentru imagistica întregului colon 
devin nesustenabile

• Există dovezi slabe că serviciile clinice rapide ar 
facilita diagnosticul cancerului de colon într-un 
stadiu incipient și ar îmbunătăți supraviețuirea

• Multe persoane fără cancer de colon sunt 
îngrijorate fără motiv și efectuează investigații 
potențial nocive

• Îmbunătățirea stratificării riscului de a avea 
cancer de colon ar putea ajuta la rezolvarea 
acestor probleme



– Edi’ia în limba român[ | Nr. 2, 2021 | VOLUM 28 63

de 3% pentru riscul de can-
cer. Modificările au fost apli-
cate cancerului de colon deși, 
conform unei analize publica-
te înainte de introducerea re-
comandărilor originale,1, 15 au 
fost găsite puține dovezi de be-
neficiu în urma unui diagnostic 
mai rapid al cancerului de co-
lon simptomatic. Campaniile 
de conștientizare a publicului 
au avut ca efect o creștere cu 
62-77% a cuantumului de tri-
miteri5-7 și o scădere a valori-
lor predictive pentru cancer la 
4-9%5-9 (tabelul). Noile criterii 
de trimitere ale NICE au deter-
minat o creștere a numțrului de 
trimiteri cu încă 78-100%,8, 9 va-
lorile predictive pozitive fiind 
reduse la 3%8-10 (tabelul). 

Unele subgrupuri de pacienți 
care primesc trimiteri la con-
sult de specialitate au un risc de 
cancer mult sub pragul de 3%, 
incluzându-i pe cei ale căror 
simptome au cedat sau care au 
avut o investigație anterioară a 
colonului normală.10 

Efectul asupra cabinetelor de 
medicină generală 

Campaniile de conștientizare a 
publicului, neluând complet în 
calcul conceptul de "iceberg" 
al simptomelor,17 au condus la 
creșterea substanțială a numă-
rului de oameni sănătoși îngri-
jorați, care și-au consultat me-

dicul de familie în sectorul de 
asistență primară.18 Numărul 
persoanelor care s-au prezentat 
la medicul generalist cu simp-
tome intestinale este doar o 
mică fracție din cel al oameni-
lor care prezintă astfel de simp-
tome. Astfel, chiar și creșteri 
mici ale proporției celor care 
consultă medicul pot genera 
un volum de muncă mai mare 
pentru doctorii generaliști. 

Efectul asupra serviciilor 
spitaliceşti 

Pentru a face față creșterii nu-
mărului de trimiteri pe cale ra-
pidă, spitalele au furnizat, ini-
țial, clinici ambulatorii supli-
mentare. La scurt timp, însă, 
capacitatea a fost depășită, ceea 
ce a condus la strategii pen-
tru reducerea consultațiilor fa-
ță-în-față, incluzând triaj la te-
lefon, clinici conduse de asis-
tenți medicali și programarea 
persoanelor direct la testare.8, 21 
Astfel de strategii nu au fă-
cut decât să transfere volumul 
mare de muncă de la clinici la 
departamentele de radiologie și 
endoscopie.9 Creșterea cereri-
lor de colonografie CT, care le 
depășesc, în prezent, pe cele de 
colonoscopie (într-o proporție 
de 2:1 în Portsmouth), impli-
că necesitatea subcontractării și 
instruirii specialiștilor  în radio-
grafie avansată.22 

Pragul de risc de 3% semnifi-
că faptul că, pentru a diagnos-
tica un cancer, un clinician ar 
trebui să examineze 32 de paci-
enți. Un număr standard de opt 
pacienți pe clinică ar însem-
na ca patru clinici să folosească 
un clinician timp de 20 de ore, 
fără a include timpul necesar 
pentru ca pacienții să efectueze 
imagistica întregului colon. 

Numeroase audituri pre-
zentate la British Society of 
Gastroenterology (Societatea 
Britanică de Gastroenterologie) 
și Association of 
Coloproctology of Great 
Britain and Ireland (Asociația 
de Coloproctologie a Marii 
Britanii și Irlandei) atestă agra-
varea acestor probleme.

Efectul asupra rezultatelor 
cancerului de colon

Recomandările NICE din 2000 
și 2005 au condus la o crește-
re a numărului de trimiteri, dar 
nu și la îmbunătățiri semnifica-
tive ale stadiului3-23 sau supra-
viețuirii în cancer.6, 24 Pragul de 
risc de 3% a fost introdus de 
NICE, în 2015, pentru o gamă 
de cancere, în vederea extinde-
rii depistării, pe baza presupu-
nerii că aceasta ar duce la un 
număr mai mare de trimiteri 
timpurii și ar facilita diagnosti-
cul de cancer într-un stadiu in-
cipient, cu șanse mai mari de 
vindecare.13-25 

Noul ghid s-a bazat, în prin-
cipal, pe studii observaționa-
le,25 care au sugerat că reduce-
rea întârzierii diagnosticului în 
asistența primară a ameliorat 
supraviețuirea. Totuși, dove-
zile pentru cancerul de colon, 
în comparație cu cele de sân 
și pulmonar, au fost mai puțin 
clare19, 2 și nu s-a dovedit că îm-
bunătățirile în privința supra-
viețuirii ar fi cost-eficiente.25 

Depistarea cancerului de co-
lon în Regatul Unit, prin testa-
rea sângerării oculte fecale26 și 
sigmoidoscopia flexibilă, este 
recomandată pacienților cu 

Pragul de risc 
de 3%
 semnifică 
faptul că,
pentru a 
diagnostica 
un cancer, un 
clinician 
ar trebui să 
examineze 
32 de pacienți 

Creșterea numărului de pacienți îndrumați spre clinicile cu trimitere în două săptămâni din 
Regatul Unit și scăderea valorilor predictive

Anul  Indicație  Nr. de  Creșterea  Valori 
studiului bibliografică participanți trimiterilor (%)  predictive (%)*
Introducerea ghidului de trimitere pentru medici generaliști:
2000–2005  Thorne (analiză) 20063  2440  —  10.3 (9-14)†
2000 v 2010§  Flashman 20044 v 2010§  695 v 1010  45  9.4† v 10.9†
Introducerea campaniilor de conștientizare a publicului în 2011:
2010§ v  2014  Flashman 20155  1010 v 1636  62  10.9† v 4.1‡
2005-2009 v  2011-2012 Aslam 20176  1676 v 2972  77  8.3† v 5.2‡
2009 v  2014  Vulliamy 20167  1706 v 2874  68  7.9† v 4.7‡
Introducerea analizei ghidului de trimitere pentru GP efectuate de NICE în 2015:
2015-2017  Christopher 20178  702 v 1251  78  8.5‡ v 3.5¶
2014-2018  Maclean 20209  709 v 1414  100  7.5‡ v 3.7¶
2018  Flashman 201910  866  —  3.1¶
*Procentajul valorilor predictive pentru trei perioade de timp:
†De la introducerea ghidului de trimitere pentru medici generaliști până la introducerea campaniilor de conștientizare a 
publicului: 2000-2011;  
‡După introducerea campaniilor de conștientizare a publicului, dar înainte de introducerea ghidului NICE din 2015: 2011-2015; 
¶După introducerea ghidului NICE din 2015: 2015-2019.  
§Datele personale Flashman pentru 2010.
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vârste cușrinse între 50 și 74 de 
ani. Un test pozitiv la screenin-
gul cancerului de colon, cu o 
confirmare de 10% a canceru-
lui, conduce la o îmbunătățire 
cost-eficientă relativ mică a su-
praviețuirii, de 15%.26 Este im-
probabil ca investigarea unui 
număr mai mare de pacienți cu 
un risc de 3% de-a avea cancer 
în stadii ulterioare ale istoricu-
lui lor natural,27 când mai mul-
te cazuri vor fi devenit incura-
bile, să determine beneficii si-
milare. 

După cinci ani de la extin-
derea acestor recomandări, un 
studiu a 14 026 de pacienți exa-
minați în clinici de servicii ra-
pide înainte și după introduce-
rea ghidului NICE din 2015 nu 
a arătat nicio îmbunătățire în 
privința stadiului cancerului.28 

Analiza efectuată în 2000,15 
înainte de introducerea clini-
cilor pentru trimitere în două 
săptămâni, a inclus un studiu 
prospectiv cu 5 173 de subiecți, 
care a arătat că aproape jumă-
tate din toate decesele în urma 
cancerului de colon au survenit 
la cei tratați fără întârziere, iar 
din cei 60% de supraviețuitori, 
mulți au avut temporizări mari. 
Aceasta sugerează că momen-
tul critic în care majoritatea 
cancerelor de colon devin incu-
rabile este fie înainte, fie mult 
după debutul simptomelor.27 
Au mai fost evaluate 39 de alte 
studii, dintre care 1 516 au ară-
tat o supraviețuire mai mică 
după un diagnostic mai preco-
ce,5 supraviețuire mai bună18 și 
nicio diferență. Analiza a men-
ționat, de asemenea, că tem-
porizările tratamentelor sunt 
similare în Regatul Unit și în 
țările care raportează o supra-
viețuire mai bună la cinci ani,15 
ceea ce face improbabilă întâr-
zierea ca o cauză semnificati-
vă a supraviețuirii mai mici în 
Regatul Unit. Decalajul dintre 
momentul debutului simptome-
lor și cel al tratamentului este 
mai mic la pacienții cu cancer 
de colon care sunt trimiși ca ur-

gență decât la departamente-
le ambulatorii (2,1 v 7,2 luni),15 
ceea ce susține opinia că facto-
rul principal în determinarea 
timpului până la diagnostic19, 29 
și a supraviețuirii îl constitu-
ie comportamentul biologic al 
unui cancer.29, 30 Deși s-a înre-
gistrat o reducere a internări-
lor în urgență din 2013,31 pro-
centul de 36% care necesită și 
chirurgie de urgență32 nu a scă-
zut și, cum majoritatea celor-
lați pacienți au deja întârzieri 
mai mici ale tratamentului15, 
este puțin probabil ca redirecți-
onarea lor spre clinicile pentru 
trimitere în două săptămâni să 
le îmbunătățească semnificativ 
șansele de supraviețuire.33

Managementul util şi eficient 
al pacienţilor simptomatici 

Diagnosticul cancerului de co-
lon simptomatic trebuie să fie, 
deopotrivă, eficient și util.34 
În vederea identificării celor 
cu risc mai mare, este esenția-
lă stratificarea precisă a riscu-
lui de cancer de colon, cu una 
din cele șapte caracteristici ti-
pice pentru trimitere promptă 
și investigare. Este importantă 
și identificarea persoanelor cu 
risc redus pentru un tratament 
mai îndelungat în asistența pri-
mară, cu trimitere ulterioară 
dacă simptomele persistă. 

Multe studii au identificat 
prezentările tipice ale cance-
rului de colon simptomatic, 
care sunt neschimbate de mulți 
ani.1 Combinațiile de simpto-
me au o valoare predictivă mai 
mare decât un singur simp-
tom.1, 35 Studiile din asisten-
ța primară1, 6, 36 și din cea se-
cundară,2 bazate pe un istoric 
structurat, arată că peste 85% 
din totalul cancerelor de colon 
se prezintă cu una din cele pa-
tru combinații vârstă/simptome 
(caseta, pag. 66). Jumătate din 
cazuri se prezintă cu o combi-
nație de sângerare rectală și o 
modificare persistentă a tranzi-
tului intestinal spre o frecvență 

crescută a defecației și scaune 
mai moi.2-36 Peste 90% dintre 
pacienți se prezintă cu una din 
trei combinații vârstă/simpto-
me și o tumoră abdominală sau 
rectală ori anemie prin deficit 
de fier.2 Numai 135 (1%) din 
12 605 pacienți trimiși la spital 
fără aceste caracteristici au avut 
cancer de colon.2 Aceste studii 
arată că a devenit posibilă stra-
tificarea pacienților în funcție 
de risc doar pe baza unui isto-
ric structurat, a examinării cli-
nice și a rezultatelor la un test 
de sânge pentru anemia prin 
deficit de fier, atât în asistența 
primară16, 36 cât și în cea secun-
dară.2

Investigațiile trebuie să 
fie folosite adecvat. Ideală 
este imagistica întregului co-
lon. Sigmoidoscopia flexi-
bilă în ambulatoriu identifi-
că aproximativ 85% din tota-
lul cancerelor de colon37 și, 
dat fiind faptul că majorita-
tea celor 15% din cancerele ră-
mase au o tumoră abdomina-
lă, anemie prin deficit de fier 
ori simptome precoce de ob-
strucție a colonului, rata de di-
agnostic produsă de imagisti-
ca întregului colon la pacienții 

Întârzierile 
tratamentului 
sunt similare 
în Regatul 
Unit și în 
țările care 
raportează o 
supraviețuire 
mai bună la 
cinci ani
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fără aceste caracteristici poa-
te fi de numai 0,1% (6/4 132).2 
Sigmoidoscopia flexibilă, cu 
imagistica înalt selectivă a în-
tregului colon și trimitere ulte-
rioară numai dacă simptome-
le persistă, ar putea reduce fără 
riscuri necesitatea unor astfel 
de investigații. 

Multe persoane din comuni-
tate cu simptome asociate can-
cerului pot beneficia de infor-
mații mai nuanțate, ce pot fi 
furnizate numai de instrumen-
te electronice de suport al deci-
ziei. În asistența primară și se-
cundară, suportul electronic al 
deciziei pe baza ghidurilor de 
trimitere, ce urmărește identifi-
carea sau excluderea celor șap-
te simptome și semne de alertă 
pentru cancerul de colon, i-ar 
putea ajuta pe specialiștii me-
dicali să identifice cu precizie 
pacienții cu risc mic de cancer 
și să le sugereze că este prefe-
rabil să "trateze, observe și aș-
tepte" și să accepte un oarecare 
grad de incertitudine38 decât să 
fie trimiși imediat la investigații 
invazive ce le-ar putea face rău. 
Simptomele multor pacienți 
dispar în decurs de șase săptă-
mâni.1 Dacă simptomele nu ce-

dează și riscul scăzut persistă, 
pacienții, în special cei care au 
avut imagistica întregului colon 
normală mai demult,10 ar trebui 
să fie trimiși la clinicile obișnu-
ite de gastroenterologice sau de 
chirurgie, pentru a primi asigu-
rări și sfatul specialistului pri-
vind tratamentul simptomelor 
lor. Oferirea de informații scri-
se pacienților poate întări me-
sajele leate de furnizarea unei 
variante de rezervă20 și nevoia 
clară de a cere îndrumări supli-
mentare dacă simptomele per-
sistă ori reapar. 

O altă metodă de stratifica-
re a riscului la pacienții simpto-
matici, ce devine rapid accep-
tată pe scară tot mai largă, este 
folosirea testului imunochimic 
fecal. NICE recomandă utili-
zarea lui la pacienții fără sân-
gerare rectală și cu simpto-
me neexplicate care nu înde-
plinesc criteriile de trimitere 
pentru suspiciune de cancer.39 
Lucrările recente sugerează că 
acest test poate efectiv să ex-
cludă cancerul, chiar și la paci-
enții cu simptome cu risc mai 
mare care îndeplinesc criterii-
le de trimitere.40 Un studiu ob-
servațional de mari dimensi-

uni a arătat o reducere a trimi-
terilor la asistența secundară 
a 15% în primul an de triaj pe 
baza unui test imunochimic fe-
cal, având o sensibilitate pen-
tru cancer de 90,5% și o specifi-
citate de 48,6%.41 Dat fiind fap-
tul că puțini dintre pacienții cu 
cancer au un test fals negativ, 
se menține necesitatea asigură-
rii, în cazul lor, a unei variante 
de rezervă pentru.20 

Este important ca pacienții și 
publicul să fie implicați în crea-
rea unor strategii de diagnostic 
sigure pentru cei cu un risc scă-
zut de a avea cancer. Pacienții, 
în special cei care au avut can-
cer de colon, pot contribui la 
crearea ghidurilor de trimitere 
și a suportului electronic al de-
ciziei.

Diagnosticul cancerelor 
asimptomatice 

De obicei, cancerul de colon 
are o fază asimptomatică de 
lungă durată. Multe cazuri de 
cancer devin incurabile înainte 
ca bolnavul să prezinte vreun 
simptom.27 În schimb, s-a do-
vedit că diagnosticul cancerelor 
prin screening26 a detectat can-
cere mai curabile, într-un sta-
diu mai incipient. Dacă ar pu-
tea fi crescută absorbția relativ 
slabă a screeningului și sen-
sibilitatea testului – de exem-
plu, prin testul imunochimic fe-
cal, s-ar putea reduce substan-
țial mortalitatea prin cancerul 
de colon. 

Concluzie 

Campaniile de conștientizare 
a publicului din Regatul Unit, 
din 2011, și analiza ghidurilor 
NICE de trimitere pentru me-
dicii generaliști, din 2015, au 
condus la creșterea substan-
țială a cuantumului de trimi-
teri la clinicile de servicii rapi-
de. Aceste trimiteri depășesc cu 
mult resursele spitalelor, fără a 
conduce la creșterea preconi-
zată a supraviețuirii. Politicile 

Campaniile de conștientizare a publicului 
pentru cancerul de colon au fost introduse 
în Regatul Unit în 2011
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nu au ținut cont de prevalența 
crescută a simptomelor colonu-
lui în absența cancerului și nu 
au reușit să asigure trimiterea 
rapidă pentru investigare ur-
gentă la spital numai a celor cu 

simptome și semne persistente 
cu risc mai mare.

Prin îmbunătățirea straficării 
riscului și a suportului electro-
nic al deciziei pentru public și 
medici ar putea fi evitate întâr-
zierile excesive în diagnostic, 
reducând în același timp, fără 
riscuri, numărul persoanelor 
fără cancer supuse investigații-
lor inutile. Testarea imunochi-
mică fecală ar putea contribui 
la îmbunătățirea selecției paci-
enților în viitor. 

Screeningul identifică paci-
enții cu cancer de colon înain-
te ca ei să prezinte simptome, 
fiind o activitate clinică foarte 
valoroasă. 

Cu 40 de ani în urmă, 
Cochrane34 a subliniat cât de 
important este ca îngrijirile me-
dicale să fie, deopotrivă, efici-

ente și utile. Acum, mai mult 
decât oricând, alegerea testu-
lui potrivit pentru pacientul co-
respunzător, la momentul adec-
vat, constituie un obiectiv im-
portant pentru toți.

Michael Thompson,  
medic specialist chirurgie colorectală,  
Queen Alexandra Hospital, Portsmouth  
michaelrthompson@me.com 

În numele următorilor: Daniel O’Leary, 
Iona Heath, Lynn Faulds Wood,  
Brian Ellis, Karen Flashman, Neil Smart, 
John Nicholls, Neil Mortensen,  
Paul Finan, Asha Senapati,  
Robert Steele, Peter Dawson,  
James Hill, Brendan Moran

ANALYSIS    
Have increases in fast track referrals 
improved UK bowel cancer outcomes?  
A se cita: BMJ 2020;370:m3273

ANALIZĂ

De�ce�nu�le�punem�pacienţilor�mai�multe�
întrebări�despre�determinanţii�sociali�ai�
sănătăţii?��
Circumstanțele socioeconomice ale pacienților ar trebui să fie consemnate de rutină în fișa lor 
medicală, susțin Andrew Moscrop și colegii săi

Șapte caracteristici tipice ale cancerului de colon2

•	 >50% din toți pacienții cu cancer de colon se prezintă 
cu sângerări rectale în combinație cu o modificare 
persistentă și neîntreruptă a tranzitului intestinal, cu 
creșterea frecvenței defecației și scaune moi 

•	 >20% au o modificare similară a tranzitului intestinal, 
fără sângerare rectală 

•	 >12% au sângerări rectale persistente, fără simptome 
anale și fără vreo schimbare a tranzitului intestinal 

•	 <2% au dureri abdominale ca simptom unic, care este 
întotdeauna provocat de mâncare, determinând scădere 
ponderală

• 25% au o tumoră rectală
• 12% au o tumoră abdominală
• 8% au anemie cu deficit de fier cu sau fără simptome 

de colon

Inegalitățile în îngrijirile medicale se înrăutățesc 
peste tot în Mare Britanie. Datele de la Office 
for National Statistics (ONS – Biroul Național 
de Statistică) arată că bărbații din zonele cele 
mai sărace ale Angliei mor cu aproape un dece-
niu mai devreme decât cei care trăiesc în cartie-
re bogate.1 

La femei, speranța de viață scade în regiuni-
le defavorizate. În timpul pandemiei de corona-
virus, strânsa corelație apărută între rata morta-
lității prin covid-19 și gradul de sărăcie al zonei 
raportate de ONS2 și de Public Health England 
(Sănătatea Publică din Anglia)3 a arătat exacer-
barea inegalităților existente și a evidențiat ne-
cesitatea unor seturi de date comprehensive 
pentru a le înțelege și a le reduce. 

Determinarea și descrierea inegalităților în să-
nătate și sociale tinde să se bazeze mai mult pe 

MESAJE ESENŢIALE

• Factori socioeconomici ca educația, locul de muncă, ocupația, 
locuința și venitul familiei afectează sănătatea pacienților, ca și 
accesul lor la îngrijirile medicale și rezultatele pentru sănătate 

• Acești determinanți sociali nu sunt consemnați de rutină în 
unitățile de îngrijiri medicale din Regatul Unit

• Evaluările socioeconomice individuale realiste ar putea facilita 
intervenții de sprijin pentru cei cu risc de sănătate precară din 
cauza condițiilor sociale

• Trimiterile sociale în asistența primară ar fi mai echitabile și 
eficace dacă ar fi combinate cu consemnarea de rutină a situației 
socioeconomice a pacienților 

• Monitorizarea accesului la îngrijirile medicale și a rezultatelor 
pentru sănătate prin datele socioeconomice de nivel individual ar 
crea o bază pentru o asistență medicală mai echitabilă
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date de la nivelul zonelor geografice decât pe cele individuale. 
Examinăm limitele folosirii datelor geografice și modul în care 
colectarea datelor socioeconomice ale fiecărei persoane, de că-
tre sistemele de asistență medicală, ar putea ajuta atât la furniza-
rea unei îngrijiri în măsură să răspundă contextului social al pa-
cienților cât și la cercetarea și urmărirea echității în sectorul ser-
viciilor medicale.

Problema codurilor poştale 

Între extremele speranței de viață expuse de datele ONS de mai 
sus, cercetătorii din Regatul Unitau au descris un "gradient social 
în sănătate."4 Ca urmare, o poziție socioeconomică mai joasă sau 
un grad de sărăcie mai ridicat se asociază cu o valoare mai mare 
a mortalității cardiovasculare și prin cancer5, 6 și cu mai multe 
probleme de sănătate mintală.7 

Determinanții sociali recunoscuți ai sănătății, precum deține-
rea sau nu a unui loc de muncă, ocupația, educația, condițiile de 
locuit și venitul familiei, nu afectează numai sănătatea oameni-
lor8 și experiențele legate de sănătate9, ci și accesul lor la asisten-
ța medicală, rezultatele îngrijirilor și implicarea în activitățile de 
protecție a sănătății.10-13 Și totuși, National Health Service (NHS 
– Serviciul Național de Sănătate) din Regatul Unit nu are niciun 
sistem pentru înregistrarea curentă a circumstanțelor socioeco-
nomice ale pacienților. Determinanții sociali nu sunt investigați, 
consemnați sau codificați de rutină în unitățile clinice. Pentru 
sectorul serviciilor medicale, de fapt, acești determinanți sociali 
ai sănătății și îngrijirilor medicale sunt invizibili.

Atunci când e nevoie de date socioeconomice la nivel de pa-
cient sunt folosite, de obicei, scorurile compuse ale gradului de 
sărăcie, bazate pe date zonale medii deduse din codul poștal al 
adresei fiecărui pacient. Astfel de scoruri sunt apoi aplicate in-
divizilor și utilizate în cercetarea clinică, în evaluarea serviciilor 
(incluzând sondajul pacienților privitor la medicii generaliști din 
NHS din Anglia) și chiar în luarea unor decizii clinice (incluzând 
metodele pentru calcularea riscului cardiovascular). 

Datele geografice și scorurile gradului de sărăcie bazate pe 
zonă pot fi adecvate pentru compararea grupurilor, însă nu se 
pretează pentru caracterizarea membrilor acelor grupuri.14 A trăi 
într-o "zonă defavorizată" nu este același lucru cu a fi defavori-

zat. Din acest motiv și din altele 
(caseta 1), codul poștal al unui pa-
cient nu este un indicator credibil 
al situației sale socioeconomice. 
Astfel, este subminată și credibili-
tatea componentelor socioecono-
mice ale cercetării, evaluării și de-
ciziilor clinice care folosesc datele 
codurilor poștale.

Datoria de-a asigura egalitatea 

Faptul că în unitățile de asisten-
ță medicală nu există o evalua-
re socioeconomică realistă la ni-
vel individual arată că medicii nu 
pot identifica persoanele ale căror 
condiții socioeconomice le accen-
tuează riscul unor influențe noci-
ve asupra stării de sănătate sau pe 
cel al unor eșecuri terapeutice. În 
consecință, nu este posibilă nici 
identificarea celor care ar putea 
beneficia de pe urma planurilor 
de îngrijiri adaptate la contextul 
lor social, nici monitorizarea cre-
dibilă a inegalităților socioecono-
mice în asistența medicală. 

Organizația Mondială a 
Sănătății a subliniat cât de im-
portant este să existe un control 
al acoperirii echitabile a servici-
ilor în cadrul gradienților de bu-
năstare și educație, ca parte a in-
stituirii asigurării de sănătate cu 
caracter universal.17 Și Michael 
Marmot, unul dintre cercetăto-
rii de frunte din sănătatea publică 
ai Regatului Unit, a pledat pentru 
folosirea markerilor egalității în 

Caseta 1 | Probleme în folosirea datelor socioeconomice derivate din codul poștal

• Datele din "codul poștal" al Regatul Unit sunt aferente zonelor geografice mai mari pentru care 
sunt disponibile statistici – de obicei, zone de ieșire superioară a stratului inferior (LSOA). Un 
cod poștal conține, în medie 15 gospodării; o LSOA medie conține 672.15 Efectele de mediere 
mai mari fac ca datele să fie mult mai predispuse la extremele dure ale bogăției și sărăciei, 
aplatizând în același timp efectele lor măsurate 

• Scorurile compuse ale gradului de sărăcie (incluzând indicii lipsurilor multiple, scorurile 
Townsend, scorurile zonelor subprivilegiate și indicele Carstairs) derivate din codurile 
poștale ascund cauzele sociale ale efectelor pentru sănătate și maschează punctele 
potențiale de intervenție

• Datele regionale pot identifica o zonă defavorizată, dar nu arată gradul de sărăcie al 
cuiva din acea zonă 

• Confuzia cu efectele zonale: codurile poștale pot fi corelate cu sărăcia, dar pot fi 
asociate independent și cu alți determinanți ai sănătății din mediu 

• Lipsa credibilității acolo unde populațiile sunt heterogene sau supuse schimbărilor  
demografice rapide 

• Neaplicabilitatea la comunitățile mobile fără adăpost sau care au condiții de locuit 
vulnerabile în Regatul Unit16

Lipsa unei evaluări realiste la 
nivel individual arată că nu este 
posibilă monitorizarea credibilă 
a inegalităților socioeconomice
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sănătate (poziția socioecono-
mică și educația) pentru a su-
praveghea sănătatea și asisten-
ța medicală, ca un prim pas în 
confruntarea inegalităților.18 
British Medical Association 
(BMA – Asociația Medicală 
Britanică) sugerează că medi-
cii ar trebui să evalueze paci-
enții în contextul factorilor so-
ciali, notând efectele adverse 
pentru sănătate ale condițiilor 
de locuit deficitare, șomajului, 
sărăciei și performanțelor sla-
be în educație.19 Aceste reco-
mandări nu au fost încorpora-
te, însă, în politica Regatului 
Unit și nu au generat nicio 
schimbare semnificativă a 
practicii medicale. 

Ironia este că, și atunci când 
nu sunt recunoscute deschis, 
condițiile socioeconomice 
ale pacienților și efectele 
lor asupra sănătății sunt 
inevitabile, în special în 
asistența primară.20 Medicii 
generaliști folosesc o mare 

parte din timpul dedicat 
consultației pentru rezolvarea 
unor probleme nemedicale, 
legate de beneficiile de 
asistență socială, locuință sau 
șomaj,21 însă circumstanțele și 
dificultățile socioeconomice 
discutate sunt înregistrate 
rar sau doar inconstant. 
Întrebările specialiștilor din 
sănătate și "istoricul social" 
consemnat de ei vizează în 
continuare comportamentele 
influențate social ca dieta, 
exercițiile fizice, consumul de 
alcool și fumatul. 

 Prin faptul că nu își ches-
tionează pacienții cu privi-
re la situația lor socială ori nu 
le consemnează datele socio-
economice, medicii contribu-
ie la ignorarea acestor proble-
me de către opinia publică și 
agenda politică. Sunt opțiuni 
morale importante, dar ade-
sea neconștientizate (caseta 2). 
A pune punct complicității 
profesiei medicale la inegali-
tățile din sănătate și din asis-
tența medicală presupune să 
se înceapă colectarea datelor: 
consemnarea contextelor soci-
ale ce afectează sănătatea pa-
cienților și rezultatele îngriji-
rilor, evidențiind astfel inega-
litățile, ajutând la cercetarea 
cauzelor acestora și monitori-
zând schimbările.

Învăţând de la SUA şi Canada 

Sistemele de îngrijiri medicale din alte 
țări încep să ia în considerare mai serios 
contextele socioeconomice ale pacienților. 
În SUA, în timpul reformelor realizate de 
Obama în asistența medicală, s-a admis 
că identificarea și satisfacerea nevoilor 
sociale ale pacienților ar putea să limiteze 
cheltuielile cu îngrijirile medicale și să 
îmbunătățească rezultatele pentru sănătate. 
Academia Națională de Medicină din SUA a 
furnizat recomandări specifice pentru medici 
privind evaluarea și înregistrarea nivelului 
de educație al pacienților și experiența lor cu 
dificultăți financiare.23 

Cercetarea ulterioară a arătat fezabilitatea 
evaluării de rutină a acestor determinanți so-
ciali ai sănătății și ai altora în unitățile de asis-
tență medicală din SUA.24 Clinicienii au ra-
portat adaptări utile în planurile de îngrijiri 
ale pacienților,25 îmbunătățirea comunicării26 
și faptul că pacienții trimiși mai departe prin 
rețelele de trimiteri sociale beneficiază de un 
acces mai bun la resursele comunității.27, 28 

În SUA sunt așteptate și în prezent do-
vezi cu privire la efectele finale ale evaluări-
lor socioeconomice și trimiterilor sociale a-
supra sănătății și costurilor. Cu toate acestea, 
medicii din Regatul Unit ar putea lua amin-
te. Trimiterea socială a ajuns să facă par-
te din planul pe termen lung al NHS pentru 

Dacă nu își chestionează 
pacienții cu privire la 
condițiile lor sociale,  
medicii contribuie la 
ignorarea acestor  
probleme de către opinia 
publică și agenda politică

Caseta 2 | Alegeri morale implicite în 
îngrijirile de rutină: QRISK 
National Institute for Health and Care Ex-
cellence (NICE – Institutul Național pentru 
Excelență în Sănătate și Îngrijiri) le reco-
mandă clinicienilor "să folosească metoda 
de evaluare a riscului QRISK2 pentru CVD în 
scopul prevenției primare a CVD la persoan-
ele până la vârsta de 84 de ani inclusiv."22 

Cea mai mare parte a populației din 
Regatul Unit va avea, astfel, evaluări periodice QRISK în cabinetele de medicină 
generală. Algoritmurile QRISK folosesc codurile poștale ale pacienților pentru 
a stabili scorul de sărăcie local, ce influențează riscul CVD calculat și deciziile 
ulterioare cu privire la necesitatea unui tratament medicamentos.

Lăsând la o parte problemele legate de folosirea codurilor poștale pentru a 
defini lipsurile individuale, aceasta este implicit o încercare de a ameliora riscul 
de boală determinat social, utilizând intervenții clinice, cu un risc crescut de 
efecte adverse și nocive pentru persoanele mai defavorizate. Deși a fost sublini-
ată, recent, importanța luării în comun a deciziilor, evaluarea riscului se face, de 
regulă, fără ca pacientul și medicul să aibă o discuție despre determinanții sociali 
ai sănătății.
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Anglia.29 Caracterizată ca înglobând totul, de 
la consilierea insolvenților privind datoriile 
până la lecțiile de dans pentru cei singuri, tri-
miterea socială este destinată conectării paci-
enților cu resursele nemedicale potrivite din 
sectorul de voluntariat sau comunitar, cu sco-
pul de a răspunde nevoilor sociale, reducând 
în același timp presiunile asupra serviciilor 
de îngrijiri primare. Pentru ca această inițiati-
vă să satisfacă nevoile celor mai defavorizate 
persoane și să răspundă în mod util la inega-
litățile și condițiile sociale adverse, sunt nece-
sare date socioeconomice credibile de nivel 
individual. 

În Toronto, Canada, colectarea de rutină a 
datelor sociale ale pacienților, incluzând con-
dițiile de locuit și venitul familiei, a fost in-
trodusă în patru organizații mari de sănăta-
te (incluzând echipa pentru sănătatea famili-
ei de la Spitalul St. Michael, unde lucrăm doi 
dintre noi). Medicii au folosit aceste date ală-
turi de un instrument online pentru a identi-
fica beneficiile sociale pentru care pot fi eligi-
bili pacienții,30 abordând aspectele legate de 
venit și pe cele similare direct în clinică (ca-
seta 3). Datele socioeconomice sunt folosite și 
pentru a monitoriza accesul la asistența me-
dicală și rezultatele pentru sănătate, creând 
o bază îmbunătățită pentru reducerea inega-
lităților din îngrijirea sănătății.31 Cercetătorii 
au folosit datele pentru a arăta că pacienții cu 
venituri mici au o probabilitate semnificativ 
mai mică de a participa la depistarea cance-

rului (de remarcat că această 
asociere nu a fost găsită atunci 
când au fost folosite pentru 
analiză numai datele de ni-
vel de vecinătate).32 Relevanța 
pentru Regatul Unit este cla-
ră, evidențiată de mortalitatea 
mai mare prin cancer în rân-
dul pacienților din zonele de-
favorizate, atribuită "factorilor 
din sistemul de asistență me-
dicală," incluzând întârzierea 
diagnosticului și accesul defi-
citar la tratamentul optim.33

Propuneri de măsuri 

Echipele de îngrijiri medicale 
din Toronto au adoptat o sin-
gură întrebare de screening: 
"Aveți (vreodată) dificultăți fi-
nanciare la sfârșitul lunii ?" 
Răspunsurile afirmative s-au 
dovedit a fi un bun factor pre-
dictiv al sărăciei.34 Întrebări 
suplimentare ar putea abor-
da ocupația, șomajul actu-
al sau recent, nivelul de edu-
cație, deținerea unei locuințe 
(sau lipsa ei) și venitul famili-
ei. Asistența primară pare a fi 
locul potrivit pentru a începe 
să li se pună întrebări pacien-
ților despre acești factori so-
cioeconomici. Informațiile pot 
fi adunate prin formularele de 
înregistrare sau de către furni-
zorii îngrijirilor de sănătate, a-
vând grijă ca pacienții să se 
simtă confortabil și să dețină 
controlul în discuție.

Trebuie să existe proce-
duri clare cu privire la folo-
sirea datelor și la modul de a 
răspunde nevoilor pacienților 
identificați ca având dificultăți 
socioeconomice. 

Odată identificați, cei cu 
risc de sănătate precară din 
cauza condițiilor socioecono-
mice pot fi selectați pentru 
planuri de îngrijiri intensive și 
vizați de intervenții specifice. 
De exemplu, li se pot oferi tri-

mitere în cadrul rețelelor soci-
ale locale, monitorizare inten-
sivă pentru gestionarea bolilor 
cronice și informații și încura-
jări suplimentare pentru a se 
angaja în inițiative de protec-
ție a sănătății, ca depsitarea 
cancerului și vaccinurile; de a-
semenea, li s-ar putea acorda 
consultații prelungite pentru 
discutarea problemelor de să-
nătate. În spitale, pacienții cu 
factorii de risc socioeconomic 
ar putea primi un plan îmbu-
nătățit la externare pentru a li-
mita perspectiva unor noi in-
ternări. Alte echipe de îngrijiri 
medicale folosesc informațiile 
socioeconomice pentru plani-
ficarea îngrijirii pacienților și 
evaluarea echității serviciilor. 

Ar putea fi necesare cer-
cetări suplimentare pentru a 
confirma cele mai bune stra-
tegii, de exemplu, care sunt 
cele mai adecvate întrebări 
și cât de des ar trebui să fie 
puse. Va fi important de aflat 
care sunt opiniile unui nu-
măr mare de pacienți. Vor 
fi necesare, totodată, formu-
lare tip de fișe electronice și 
coduri clinice adecvate pen-
tru a înregistra informațiile 
socioeconomice. În asisten-
ța primară, ar putea fi utiliza-
tă Schema Cadru a Calității și 
Rezultatelor, pentru a încura-
ja colectarea de date socioeco-
nomice (așa cum s-a întâmplat 
mai demult pentru datele des-
pre etnie), concepând mate-
riale și mesaje pentru a comu-
nica scopul atât pacienților cât 
și personalului, îndrumări cu 
privire la cel mai bun mod de 
audit și de folosire a datelor și 
subliniind valoarea informații-
lor socioeconomice în pregăti-
rea postuniversitară. 

Medicii pot face posibile a-
ceste schimbări. Atunci, de ce 
nu au făcut-o până acum și de 
ce evaluările socioeconomi-

Moașele din Regatul Unit chestionează în mod curent fiecare 
viitoare mamă cu privire la siguranța financiară, la ocupație, 
educație și condițiile de locuit
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ce au fost neglijate în cea mai mare 
parte? E posibil ca omisiunea să nu 
fie complet neintenționată. Lipsa 
procedurilor pentru investigarea și 
consemnarea condițiilor socioeco-
nomice ale pacienților poate reflec-
ta prioritățile profesionale învățate, 
percepția limitată a rolului asisten-
ței medicale și poate chiar privile-
giul socioeconomic relativ al medi-
cilor.35 

Au fost semnalate unele precauții 
și limite legate de întrebările cu pri-
vire la circumstanțele socioecono-

mice.36 Acestea includ îngrijorarea 
legată de lipsa timpului și acorda-
rea de prioritate factorilor biomedi-
cali față de determinanții sociali. O 
altă problemă frecventă este presu-
punerea că pacienții ar obiecta, deși 
până în prezent există puține do-
vezi în acest sens în SUA și Canada. 
În plus, moașele din Regatul Unit 
chestionează în mod curent fiecare 
viitoare mamă cu privire la siguran-
ța financiară, la ocupație, educație și 
locuință. Este un eșec colectiv faptul 
că unii copii născuți de unele din-

tre aceste mame vor avea o durată 
a vieții cu până la 10 ani mai scurtă 
din cauza condițiilor socioeconomi-
ce. Este momentul ca medicii să ac-
ționeze, știind că determinanții soci-
ali afectează sănătatea oamenilor.

Andrew Moscrop, medic generalist,  
Luther Street Medical Centre for the 
Homeless and Vulnerably Housed, Oxford  
andrewmoscrop@post.harvard.edu 

Sue Ziebland, profesor de sociologie 
medicală, University of Oxford 

Gary Bloch, medic de familie

Janet Rodriguez Iraola,  
reprezentantă a pacienților,  
St Michael’s Hospital Department of  
Family and Community Medicine and  
Inner City Health Associates, Toronto 

ANALYSIS    
Why don’t we ask patients more about social 
determinants of health?  

A se cita: BMJ 2020;371:m4150

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Caseta 3 | Perspectiva pacientului – este logic să vorbim despre venituri 
"Pentru mine, menținerea stării de sănătate îmi consumă cea mai mare parte a timpului și a 
venitului disponibil. Când am venit la echipa pentru sănătatea familiei de la spitalul St. Michael 
din Toronto am fost chestionat cu privire la bolile mele fizice, la medicamente, ca de obicei. Dar 
doctorul mi-a pus și întrebări referitoare la serviciu (nu am mai lucrat de câțiva ani), la sursele 
mele de venit, la modul cum îmi plătesc tratamentele, la viața mea socială și emoțională. "Am 
plecat din cabinetul medicului cu toate rețetele mele obișnuite, plus o programare la un asis-
tent social clinic și un nutriționist. Furnizorii de servicii medicale discută despre alimentație 
cu pacienții diagnosticați cu diabet de tip 2, cu colesterol crescut sau care au suferit un infarct 
miocardic: de ce să nu avem o discuție despre "mâncare" cu cineva care este șomer ori lucrează 
ca muncitor necalificat sau trăiește din ajutorul pentru dizabilitate?"
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educaţie
LA ZI ÎN PRACTICA CLINICĂ

Evaluarea şi managementul dislocării umărului
Lukas PE Verweij,1, 2, 3 David N Baden,4 Julia MJ van der Zande,5 Michel PJ van den Bekerom5, 6  

Dislocările umărului sunt dureroase și afectează atât 
activitățile de zi cu zi cât și practicarea sporturilor. 
Majoritatea dislocărilor (>95%) survin în direcția an-
terioară și sunt, de obicei, consecința unei traume.1-3 O 
conduită optimă poate să prevină dislocările repeta-
te și să scadă costurile sociale.4-6 Pacienții care au pen-
tru prima dată dislocări primesc, adesea, informații in-
suficiente pentru a lua o decizie în privința gestionă-
rii lor.7 Luarea în comun a deciziei trebuie să țină cont 
de preferințele pacienților pentru chirurgie sau fiziote-
rapie, așteptările lor și probabilitatea recidivei.6 În ac-
tuala sinteză clinică prezentăm o strategie inițială pen-
tru furnizorii de îngrijiri primare și de urgență privind 
evaluarea și managementul pacienților cu dislocare an-
terioară traumatică a umărului.

Detalii complete despre autori pe bmj.com 
Coresponden’a la: LPE Verweij  
l.p.verweij@amsterdamumc.nl

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• O primă dislocare anterioară traumatică a umărului are 
incidența maximă la bărbații cu vârsta cuprinsă între 16 și  
20 de ani și la femeile de 61-70 de ani. 

• Trimiteți pacienții cu suspiciune de dislocare la serviciile de 
urgență pentru reducere 

• Riscul de a prezenta dislocare repetată este mai mare la 
pacienții cu vârsta ≤40 de ani, la bărbați și la persoanele cu 
hiperlaxitate 

• Imobilizarea umărului timp de o săptămână este frecvent 
recomandată pentru a reduce durerea și a preveni recidiva, 
însă dovezile privitoare la durata imobilizării sunt incerte 

• Pacienții tineri, activi și cei care practică sporturi au o șansă 
mai mare de a beneficia de pe urma tratamentului operator, 
spre deosebire de cei mai vârstnici (fără leziuni asociate) sau 
de pacienții cu un nivel redus de activitate, la care terapia 
conservatoare poate fi suficientă

Fig. 1 | Un acromion proeminent (1, 3, 4) și un cap humeral 
palpabil (2) pot fi observate de partea afectată, capul 
humeral fiind deplasat înainte și în jos (anteroinferior). 
Imaginile 1 și 2 sunt reproduse cu permisiune după  
TH Staal; imaginile 3 și 4 au fost obținute de autori la 
secția de urgențe de la UMC Amsterdam 
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La cine apare dislocarea umărului? 

Peste 70% din totalul dislocărilor 
umărului apar la bărbați.1-3 Într-un 
studiu de cohortă cu 16 763 de pa-
cienți din Regatul Unit care au 
avut pentru prima dată o disloca-
re anterioară a umărului, inciden-
ța maximă a fost la subiecții de 
sex masculin din grupul de vârstă 
16-20 de ani (80,5 per 100 000 de 
ani-persoană) și la femeile în etate 
de 61-70 de ani (28,6 per 100 000 de 
ani-persoană).3 Aceste vârfuri de 
incidență sunt similare și în alte 
țări occidentale, precum Canada, 
SUA și Norvegia.2, 3 

La pacienții tineri, dislocările 
umărului apar, cel mai adesea, în 
timpul participării la sporturi de 
contact, cum ar fi rugby, fotbal și 
baseball,1, 2 pe când la cei mai în 
etate sunt frecvent provocate de o 
cădere acasă.2 Cauza vârfului de 
incidență la femeile vârstnice ră-
mâne neclară.1, 3 

Dislocările posterioare ale umă-
rului sunt mai rare; au o incidență 
de 1,1 per 100 000 de ani-persoană 
și aproximativ o treime din ele sur-
vin în urma unui eveniment atrau-
matic, precum o criză epileptică.8 
Dislocările inferioare ale umărului 
(luxatio erecta) sunt rare și au fost 
descrise numai în rapoarte de caz 
sau în serii de caz mici.

Cum se prezintă pacienţii? 

Pacienții se prezintă cu durere con-
siderabilă și afectarea mișcării în 
urma traumei implicând umărul. 
Brațul accidentat este ușor abdus 
și susținut de celălalt braț (fig. 1), 
aplecat înainte. O cădere pe bra-

țul întins sau o lovitură directă în 
umăr sunt cele mai frecvente acci-
dente raportate într-o primă dislo-
care anterioară, dar orice traumă 
a umărului poate provoca disloca-
rea.2-10

Cum este diagnosticată? 

Mecanismul traumatic și simpto-
mele furnizează importante indicii 
de diagnostic. 

La examinare, în dislocarea an-
terioară se observă un acromion 
proeminent și asimetria conturului 
umărului de partea afectată, capul 
humeral fiind deplasat înainte și în 
jos (anteroinferior, fig. 1).11 Într-o 
dislocare posterioară, capul hume-
ral nu este palpabil anterior (fig. 1). 
Capul humeral nepalpabil și meca-
nismul traumei pot fi indicii de dia-
gnostic într-o dislocare posterioară. 

La pacienții cu suspiciune de 
dislocare, cereți o radiografie 
anteroposterioară și scapulară 
în "Y" pentru a stabili direcția 
dislocării, a confirma diagnosticul 
și a detecta posibile fracturi 
(fig. 2).11, 12 Radiografia în Y 
folosește o vedere sagitală în 
care scapula este în formă de Y 
(fig. 2). Poate diferenția o dislocare 
anterioară de una posterioară 
sau inferioară. Fracturile marii 
tuberozități pot fi detectate cu 
o mare sensibilitate (94%) și 
specificitate (95%) prin radiografii 
(fig. 2).13

Ce complicaţii sunt asociate cu 
dislocarea umărului?

Deficitele neurologice, fracturi-
le marii tuberozități și rupturile 

coifului rotatorilor pot însoți dislo-
carea umărului.12, 14 Leziunea vas-
culară este foarte rară. Într-un stu-
diu prospectiv al unei bazei de 
date a traumelor (3 633 de paci-
enți) 14% din dislocările anterioa-
re traumatice erau însoțite de un 
deficit neurologic, 16% de o frac-
tură a marii tuberozități și 10% de 
o ruptură a coifului rotatorilor.14 
Riscul de fracturi ale marii tubero-
zități și de leziuni ale coifului rota-
torilor a crescut odată cu vârsta și a 
fost mai frecvent la pacienții peste 
40 de ani.14 Dislocarea pentru pri-
ma dată și trauma cu energie mare 
(de exemplu, o cădere de la înălți-
me) cresc probabilitatea fracturi-
lor asociate.11, 15 Rupturile coifului 
rotatorilor pot fi greu de diagnosti-
cat clinic. Durerea persistentă și in-
capacitatea de a redobândi funcția 
după fizioterapie pot fi consecința 
unei rupturi a coifului rotatorilor. 

Fig. 2 | Radiografie anteroposterioară  
(1 și 3) și o radiografie scapulară în "Y" (2). 
(1) Capul humeral este poziționat în fața 
glenoidului, ceea ce confirmă dislocarea. 
(2) Arată o vedere scapulară în "Y", ce 
ajută la diferențierea dislocării anterioare 
de una posterioară. Cercul punctat arată 
unde ar trebui să fie poziționat capul 
humeral pentru a confirma o dislocare 
posterioară. (3) Arată o dislocare 
confirmată a umărului cu o fractură a marii 
tuberozități. Radiografii reproduse de 
autori după baza de date Diakonessenhuis 

Fig. 3 | Sensibilitatea părții laterale superioare 
a brațului poate fi evaluată pentru leziunea 
potențială a nervului axilar. Imagine obținută 
cu permisiune de la PR Zwanenburg
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xarea musculară. Mușchii coifului rota-
torilor sunt tensionați în urma unei dis-
locări, iar relaxarea lor permite capului 
humeral să se întoarcă la poziția sa origi-
nală. Recomandăm aceste tehnici pentru 
reducerea umărului (tabelul 2, bmj.com).

Tehnicile de manipulare scapulară și 
FARES au fost cele mai eficiente în re-
ducerea umărului, având rate de succes 
de 97% și, respectiv, 92%, într-o sinteză 
sistematică (1 377 de pacienți, nouă stu-
dii controlate randomizate și patru studii 
comparative) privitoare la tehnicile de re-
ducere închisă efectuate în departamen-

Evaluați leziunile structurilor neurovasculare.12 Verificați 
pulsul radial și reumplerea capilară. Leziunile neuronilor motori 
pot fi evaluate rapid, cerându-i-se pacientului să-și extindă dege-
tele (nervul radial), să desfacă degetele (nervul ulnar) și să opu-
nă degetul mare (nervul median).16 Leziunea nervului axilar este 
caracterizată de durerea de umăr, pierderea sensibilității păr-
ții laterale superioare a brațului (fig. 3) și slăbiciunea mușchiu-
lui deltoid (abducție).17 Pierderea sensibilității se rezolvă adesea 
după reducerea dislocării. 

Riscul de leziuni nervoase crește odată cu vârsta, fracturile și 
hematoamele asociate.18 Majoritatea pacienților se recuperea-
ză spontan în interval de an și își redobândesc forța musculară 
și senzațiile, dar gama mișcărilor poate fi ușor limitată în umă-
rul accidentat.17 Mai puțin de 1% dintre pacienți au leziuni per-
sistente ale plexului brahial și nervilor periferici mai mult de 
un an, conform unui studiu multicentric retrospectiv (15 739 de 
pacienți).19

Care este conduita iniţială? 

În funcție de mecanismul accidentării, urmați protocoalele lo-
cale pentru evaluarea și managementul inițial al traumei, de 
exemplu Advanced Trauma Life Support. Analgezia și rela-
xarea adecvate sunt importante, majoritatea departamentelor 
de urgențe având protocoale procedurale de sedare și analge-
zie pentru pacienții cu dislocarea umărului. Ghidurile elabo-
rate de British Orthopaedic Association (Asociația Britanică 
de Ortopedie) recomandă trimiterea pacienților care au pen-
tru prima dată o dislocare la departamentul de urgențe11-16 pen-
tru reducerea acesteia. Și la pacienții tineri (<40 de ani), cu un 
istoric de dislocări frecvente, consecutive unor traume minime, 
fără suspiciune de fracturi sau de leziuni neurovasculare, poa-
te fi luată în considerare reducerea imediată într-o unitate de 
îngrijiri primare.16 Nu sunt înregistrate studii clinice privitoare 
la reducerea umărului în unitățile de îngrijiri primare. Uneori, 
pacienții cu dislocări repetate își pot reduce umărul singuri, 
neavând astfel nevoie de trimitere în absența complicațiilor.11, 16

Reducerea

Majoritatea tehnicilor de reducere a umărului au o rată mare 
de succes. Nu există un consens în privința metodei cele mai 
adecvate.20 În mod obișnuit ar putea fi încercate mai multe teh-
nici pentru o reducere cu succes. Metoda hippocratică și meto-
da Kocher se bazează pe tracțiune și pârghie.20 Tehnicile biome-
canice – de exemplu, manipularea scapulară, tehnica FARES 
("Repede, eficient și sigur") și Cunningham – se axează pe rela-

Cine trebuie trimis la un specialist ortoped
• Pacienții care au pentru prima dată o dislocare și care doresc să ia în considerare atât 

opțiunea chirurgicală cât și pe cea nechirurgicală  
• Atleții și pacienții activi 
• Pacienții cu suspiciune de leziuni neurovasculare 
• Pacienții cu fractura marii tuberozității 
• Dacă tratamentul conservator nu a avut succes și pacientul prezintă dislocări repetate 
• Pacienții >40 de ani cu durere persistentă, care nu își pot redobândi funcția (posibilă 

ruptură a coifului rotatorilor)

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ

• Când suspectați o dislocare anterioară a 
umărului? 

• Cum ați discuta opțiunile de management  
cu un pacient care are dislocare recidivată? 

• Când ați trimite un pacient cu dislocarea 
anterioară a umărului la un specialist  
în umăr?

Fig. 4 | Poziția brațului în imobilizarea din rotația 
internă (1) și imobilizarea din rotația externă (2). 
Fotografii făcute de autori în departamentul de urgențe 
de la Diakonessenhuis
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nomiodeză sau o procedură mai invazivă, în 
care o grefă osoasă este adăugată la glenoid 
(augmentare osoasă).34, 35 Rata recidivei este 
mai mică, dar chirurgia poate avea com-
plicații. O sinteză sistematică (56 de studii, 
4 336 de pacienți) a arătat o rată grupată a 
recidivei de 16% (2 693 de pacienți) în urma 
reparării labrumului, 9% (219 pacienți) după 
repararea labrumului cu ramplisaj (tenomi-
odeza tendonului infraspinos) și 6% (905 pa-
cienți) după procedura de augmentare osoa-
să. Aceste rate ale recidivei sunt bazate, în 
principal, pe pacienții care primesc trata-
ment operator în urma dislocărilor repeta-
te.35 Complicațiile au apărut la 5% dintre su-
biecții cu augmentare osoasă în compara-
ție cu <2% la repararea labrumului. Eșecul 
mecanic, lipsa unificării/fractura grefei, he-
matomul și leziunea temporară a nervului 
sunt complicații frecvente în urma procedu-
rilor de augmentare osoasă, iar rigiditatea 
umărului este cea mai frecventă complicație 
după reparările labrumului.35 

Luarea în comun a deciziilor 
Punerea în balanță a beneficiilor și riscurilor 
fizioterapiei și tratamentului operator după 
o primă dislocare a umărului poate fi difici-
lă atât pentru pacienți cât și pentru persona-
lul medical. Practicarea sporturilor de con-
tact (rugby, fotbal, baschet și hochei) măreș-
te riscul recidivei.

Conflicte de interese: niciunul de declarat.

CLINICAL UPDATES 
Assessment and management of shoulder dislocation
A se cita: BMJ 2020;371:m4485 

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4485

tele de urgență. Aceste tehnici au fost mai pu-
țin dureroase (1,47 și 1,59 pe o scală analogă 
vizuală de la 1 la 10) în comparație cu tehni-
cile de tracțiune și/sau pârghie (scală analogă 
vizuală >4).20-24 Lipsesc dovezile de bună cali-
tate care să evalueze metoda cea mai eficien-
tă și mai puțin dureroasă.16-25

Imobilizarea umărului 
Practica standard este de a imobiliza umărul 
după reducerea închisă pentru a atenua du-
rerea și a permite vindecarea țesuturilor moi 
sau a fracturilor (fig. 4). Durata și tipul opti-
me de imobilizare sunt incerte și nu este clar 
dacă imobilizarea previne recidiva. O sinte-
ză sistematică a arătat că, la pacienții mai ti-
neri de 30 de ani, imobilizarea timp de peste 
o săptămână nu a fost benefică în prevenirea 
recidivei.30 Aproximativ o treime din paci-
enți au o recidivă a dislocării indiferent dacă 
imobilizarea este în rotație internă ori exter-
nă,29 conform unei sinteze Cochrane (șapte 
studii, 704 pacienți) în care durata imobili-
zării a fost de trei sau patru săptămâni.30

Ce factori cresc riscul de recidivă? 

Conform unei sinteze sistematice (10 stu-
dii de cohortă, 1 324 de pacienți), până la 
40% dintre pacienți au o recidivă (defini-
tă ca o dislocare completă sau subluxație) la 
≥12 luni după prima dislocare.10 Cei tineri 
(≤40 de ani) au o probabilitate de recidivă 
de 13 ori mai mare, bărbații de trei ori mai 
mare și pacienții cu hiperlaxitate de trei ori 
mai mare (tabelul 1, bmj.com). Pacienții cu 
fractura marii tuberozității au avut o proba-
bilitate mai mică de recidivă.10 Într-un stu-
diu de cohortă prospectiv (252 de pacienți 
cu vârste <35 de ani), peste 85% din dislo-
cări au recidivat în interval de doi ani.32

Ce implică managementul pe termen lung?

Oferiți trimitere la un specialist ortoped 
pentru management în continuare, conform 
criteriilor prezentate în casetă. 

Managementul conservator sau cel 
chirurgical
Managementul conservator constă în fiziote-
rapie cu exerciții ale scapulei și coifului rota-
torilor.31, 33 Un studiu de cohortă prospectiv 
cu monitorizare timp de 25 de ani (255 de 
pacienți) a arătat o rată a recidivei de 60% 
după fizioterapie.31 

Chirurgia constă în repararea artroscopică 
a capsulei și complexului labrum cu/fără te-

CUM AU FOST IMPLICAŢI PACIENŢII ÎN 
REALIZAREA  
PREZENTULUI ARTICOL

Pacienta Julia MJ van der Zande a fost invitată să 
contribuie la articol în calitate de coautor. Ne-a sprijinit 
la redactarea lucrării, ne-a împărtășit experiența sa cu 
o dislocare de umăr și considerații privind tratamentul 
din perspectiva unui pacient. Patru pacienți au citit o 
schiță a acestei lucrări și au sugerat discuții despre 
complicațiile asociate. În plus, un pacient a revizuit 
lucrarea pentru The BMJ și a propus abordarea 
opțiunilor de tratament conservator și chirurgical. Am 
încercat să le avem în vedere, deși articolul vizează mai 
ales managementul inițial. Mulțumim pentru aceste 
contribuții.
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ÎNDRUMĂRI PRACTICE 

Reluarea activităţii fizice după covid-19
David Salman,1, 2 Dane Vishnubala,2, 3 Peter Le Feuvre,1, 5 Thomas Beaney,2 Jonathan Korgaonkar,4 
Azeem Majeed,2 Alison H McGregor1

Care sunt riscurile legate de reluarea activităţii fizice 
după covid-19? 

La ora actuală este destul de limitată înțelegerea recu-
perării după covid-19, însă cercetările preliminare au 
scos în evidență câteva probleme esențiale. Prima, po-
sibilitatea producerii unei leziuni cardiace, inclusiv ca 
urmare a miocarditei virale, este importantă, dat fiind 
faptul că practicarea unei activități fizice în prezența 
miocarditei este asociată cu morbiditate și mortalita-
te crescute.15 

Și complicațiile tromboembolice – de pildă, embo-
lia pulmonară – sunt asociate cu covid-19.18-20 În pre-
zent nu se cunosc efectele pe termen lung asupra func-
ției pulmonare, dar datele epidemiei de sindrom respi-
rator acut sever cu coronavirus (SARS-CoV) din 2003 
sugerează că supraviețuitorii au alterări persistente ale 
funcției pulmonare și ale capacității de efort fizic.21 

Sunt binecunoscute beneficiile pentru să-
nătate ale activității fizice, de la cele car-
diovasculare la efectele asupra sănătății 
mintale.5, 6 Înainte de pandemia covid-19, 
peste o treime din cetățenii Regatului Unit 
nu erau suficient de activi fizic pentru a 
avea o stare de sănătate bună.8 Există do-
vezi privind un declin în continuare al ac-
tivității fizice de la începutul pandemiei, la 
persoanele cu boli cronice precum obezi-
tatea și hipertensiunea,9 afecțiuni asociate 
cu rezultate mai proaste în urma covid-19.10 
Îndrumările din asistența primară îi pot 
ajuta pe oameni să practice o activitate fi-
zică, date fiind impacturile ei pozitive asu-
pra sănătății pe toată durata vieții, iar pe 
cei care se recuperează după boală să ajun-
gă din nou la nivelul de activitate fizică an-
terior sau să îl depășească.11

1MSk Lab, Imperial College London 
2Department of Primary Care and Public Health, 
Imperial College London 
3Hull-York Medical School, York 
4Imperial College Healthcare NHS Trust, London 
5HQ Army Medical Services, Robertson House, 
Camberley 
Coresponden’a la: D Salman  
d.salman11@imperial.ac.uk

Există un număr de persoane care prezintă o 
convalescență prelungită după o formă ușoară 
de covid-19 suspectată, în special atunci când 
încearcă să reia exercițiile fizice. În plus, sunt tot 
mai mult recunoscute complicațiile potențiale pe 
termen lung ale covid-19, incluzând simptomele 
persistente (covid "post-acut" sau "lung"), boala 
cardiopulmonară și sechelele psihologice la unele 
persoane.1-4 Articolul de față oferă o strategie 
pragmatică pentru a ajuta pacienții să reia fără 
riscuri activitatea fizică după infecția simptomatică 
provocată de SARS-CoV-2, vizându-i în special pe 
cei care fie și-au pierdut condiția fizică, fie au avut 
o perioadă prelungită de inactivitate, dar fără să 
aibă o boală persistentă covid-19 post-acută.

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Stratificați riscul pacienților înainte de a recomanda 
reluarea activității fizice la cei care au avut covid-19. 
Bolnavii cu simptome persistente sau care au avut fie o 
formă severă de covid-19, fie un istoric sugestiv de afectare 
cardiacă necesită evaluare clinică suplimentară 

• Reluați exercițiile după minimum șapte zile fără simptome 
și începeți cu cel puțin două săptămâni de efort minim 

• Folosiți automonitorizarea pentru a urmări progresul, 
incluzând momentul în care este nevoie de solicitarea unui 
sprijin
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sau pe opinia experților. European Federation 
of Sports Medicine Associations (Federația 
Europeană a Asociațiilor de Medicină Sportivă) 
recomandă o evaluare de către un medic 
specialist în medicină sportivă și exerciții fizice, 
după infecțiile cu simptome ușoare, iar dacă sunt 
prezente simptome cardiopulmonare, investigații 
care să includă ecocardiografia și testarea func-

În fine, au fost identificate fenomene psihiatrice 
primare (de exemplu, psihoza) ca simptom 
potențial de covid,19, 22 iar după infecție pot 
rămâne sechelele psihologice precum sindromul 
de stres posttraumatic, anxietatea și depresia.23 

În condițiile în care practica medicală nu 
dispune de dovezi din studii bine puse la punct, 
toate ghidurile actuale se bazează pe consens 

Reluarea sugerată a activității fizice după covid-19: stratificarea riscului pentru a exclude trăsături sugestive de miocardită sau de covid-19 post-acut și  
reluarea treptată a activității fizice după șapte zile fără simptome28

Pentru orice greutate în respirație anormală 
pentru un nivel dat de activitate sau revenirea 

simptomelor, incluzând  febra, letargia sau 
durerea în piept, cereți ajutor medical

Cereți îndrumare medicală

Urmăriți-vă dispoziția! Dacă aveți o stare 
de anxietate sau depresivă, vorbiți cu 

cineva și cereți îndrumare medicală dacă 
sunteți îngrijorat(ă)

Scorul Borg pentru efortul perceput (RPE) 

6    Niciun efort
7    Extrem de ușor
8 
9    Foarte ușor
10 
11  Ușor
12 
13  Oarecum greu

14
15  Greu (intens) 
16
17  Foarte greu
18
19  Extrem de greu 
20  Efort maxim

Altă patologie cardiacă
Reabilitare cardiacă prin 

serviciile locale

Dacă se confirmă 
miocardita: 3-6 luni de 

restricție a exercițiilor, cu 
reevaluare periodică

Simptome adverse 
psihologice sugestive 
de sindrom de stres 

post-traumatic

Serviciu psihologic local 
sau serviciu de reabilitare 

covid-19 
Pot fi necesare: terapia 

cognitiv-comportamentală 
sau desensibilizarea și 

reprocesarea prin mișcări 
oculare

Opinia serviciului de  
cardiologie sau de reabili-

tare post-covid-19 
Pot fi necesare:  

electrocardiografie, panel 
de teste de sânge de spe-
cialitate, ecocardiografie 
sau testarea exercițiului 

cardiopulmonar

 Alte simptome 
persistente post-

covid-19: respiratorii, 
gastrointestinale, 

reumatologice sau altele

Simptome cardiace 
în timpul bolii: durere 
pectorală, palpitații, 
dispnee severă sau 

sincopă

Boala necesită tratament 
în spital 

Asimptomatici timp de 
cel puțin șapte zile

Serviciu de reabilitare 
covid-19 local 

Da

Nu Nu Nu Nu

Da Da Da

Serviciu local de reabilitare 
covid-19

Minimum șapte zile pentru fiecare fază    Întoarcere la faza anterioară dacă are dificultăți    Nu avansează decât dacă sunt îndeplinite criteriile de progres

Reluarea treptată a activității fizice

Pacienții doresc îndrumări pentru reluarea activității după infecția covid-19

Evaluare suplimentară în asistența primară, incluzând examinare și investigații, dacă este cazul

Efectuați exerciții numai dacă: vă simțiți recuperat după ziua anterioară, fără niciun simptom nou sau vreunul vechi reapărut
Petreceți cel puțin câteva minute încălzindu-vă și relaxându-vă la începutul și, respectiv, la sfârșitul fiecărei ședințe

Faza 1 
Obiectiv: pregătirea reluării 
exercițiilor fizice 

Exerciții: repaus, 
exerciții de respirație, 
flexibilitate/întinderi, 
echilibru, plimbare ușoară 

Scorul efortului perceput 
(RPE) sugerat: 6-8

Faza 5 
Obiectiv: exercițiile inițiale 
Exerciții: reluarea tipulul de 
exerciții obișnuit inițial

RPE sugerat: >15 în funcție 
de toleranță

Faza 2
Obiectiv: activitate de 
intensitate redusă, ca 
mers pe jos și exerciții 
ușoare de yoga, precum și 
activități gospodărești și de 
grădinărit ușoare 

Exerciții: creșteri treptate cu 
10-15 min/zi 

RPE sugerat: 6-11 
Progres: șapte zile, iar atunci 
când poate merge pe jos  
30 de minute la RPE 11

Faza 4  
Obiectiv: exerciții aerobice 
și de solicitare a forței de 
intensitate moderată cu 
aptitudini de cooordonare 
și funcționare

Exerciții: 2:1 zile de 
antrenament: recuperare 

RPE sugerat: 12-14 
Progres: șapte zile ;i când 
gradul de oboseală este 
normal

Faza 3  
Obiectiv: exerciții aerobice 
și de solicitare a forței de 
intensitate moderată 

Exerciții: un exemplu ar fi 
două intervale de cinci 
minute de exerciții aerobice 
separate de un interval de 
recuperare. Adăugați un 
interval pe zi în funcție de 
toleranță 

RPE sugerat: 12-14 
Progres: șapte zile ;i când 
tolerează ședințe de 
30 de minute și se simte 
recuperat după o oră
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evenimente tromboembolice.15, 20 Recomandăm 
ca reabilitarea lor treptată să fie gestionată 
în colaborare sau după discuții cu serviciile 
post-covid-19 locale. 

Cei care nu au nevoie de tratament în spital, 
dar au avut simptome sugestive de leziune mi-
ocardică în timpul bolii ar trebui să fie evaluați 
printr-o examinare fizică și avuți în vedere pen-
tru investigații suplimentare. 

În fine, este persoana gata, din punct de vedere 
psihologic, să se angajeze într-un program 
de activitate fizică? Pot fi căutate eventuale 
sechele psihologice ale infecției cu covid-19 
în cadrul consultației. Puneți întrebări despre 
starea de dispoziție, somn, apetit și motivație. 
Ascultați, recunoașteți și arătați că ați înțeles 
problemele pacientului. Dacă este necesar suport 
suplimentar, pacienții pot fi îndrumați către 
resurse pentru autoîngrijiri, servicii comunitare și 
grupuri de sprijin reciproc. În unele cazuri poate 
fi necesară coordonarea cu serviciul de suport 
psihologic local ori cu serviciile de reabilitare 
post-covid-19.1, 21

Ce îndrumări pot da unui pacient pentru a-şi 
relua activitatea fizică? 

Reluarea activității fizice ar trebui să fie treptată, 
individualizată și bazată pe toleranța subiectivă 
a activității. Odată ce pentru un pacient s-a 
făcut stratificarea riscului și nu a avut simptome 
timp de cel puțin șapte zile, poate fi folosită 
o strategie în etape pentru a crește nivelul 
activității fizice, fie până la nivelul anterior 
normal, fie la cel recomandat de ghid, fie peste 
acesta.21 Dacă persoana nu a fost activă fizic 
înainte de covid-19, acesta ar fi momentul 
oportun pentru a discuta cum poate deveni mai 
activă. Revenirea simptomelor sau apariția unora 
noi – incluzând tusea, dispneea, palpitațiile, 
febra și anosmia – indică nevoia de a se opri, de 
a cere sfatul medicului, dacă este cazul, și de a 
relua practicarea activității fizice după dispariția 
simptomelor.27 Un progres gradat include 
creșteri ale volumului (timpului) și intesității 
activității. 

Începeți prin a cere permisiunea de a 
discuta subiectul și apreciați nivelul actual de 
activitate al persoanei. Evaluați-i perspectivele 

ției pulmonare.24 Societatea Olandeză de 
Cardiologie afirmă că, la persoanele cu simptome 
sistemice, incluzând febra, trebuie avută în 
vedere o testare electrocardiografică înainte de 
reluarea activității.25 În prezent nu se cunoaște 
incidența leziunii miocardice sau a complicațiilor 
tromboembolice după boala covid-19 ușoară ori 
moderată în comunitate, dar se crede că este 
mică. Din acest motiv este necesar un echilibru 
între interzicerea activității fizice la o populație 
deja inactivă și riscul potențial de consecințe 
cardiace sau de alt tip la o minoritate. Noi 
pledăm în favoarea unei strategii pragmatice, 
pentru a permite reluarea treptată a activității 
fizice, diminuând în același timp riscurile.

Cum aflu dacă pacientul meu poate relua 
activitatea fizică fără riscuri? 

O strategie de stratificare a riscului poate aju-
ta la maximizarea siguranței. În primul rând, 
este persoana gata să-și reia activitatea din punct 
de vedere fizic? În evoluția naturală a covid-19, 
deterio rarea care denotă o infecție severă sur-
vine, frecvent, la aproximativ o săptămână de 
la debutul simptomelor. De aceea, este unanim 
agreat faptul că reluarea exercițiilor sau a acti-
vității sportive ar trebui să aibă loc numai după 
o perioadă asimptomatică de cel puțin șapte 
zile,21, 24, 26, 27 regula fiind aplicabilă la orice activi-
tate fizică intensă (figura). Ghidurile elaborate de 
English and Scottish Institute of Sports (Institutul 
Sportului din Anglia și Scoția) sugerează că, îna-
inte de reînceperea sportului în cazul atleților, ac-
tivitățile zilnice ar trebui să fie ușor de realizat, 
iar persoana să poată merge 500 de metri pe su-
prafață plată, fără a avea vreo senzație de obosea-
lă excesivă sau de lipsă de aer.27 Recomandăm, 
însă, luarea în considerare a condiției fizice a per-
soanei înainte de boală și adaptarea îndrumărilor 
în consecință. E posibil ca unii să nu fi putut mer-
ge 500 de metri fără senzație de lipsă de aer nici 
înainte de boala covid-19 și nu ar trebui să fie îm-
piedicați să înceapă activitatea fizică (vedeți fi-
gura, fazele 1 – 3). 

Al doilea factor este acela că simptomele, indi-
ferent de sistem, pot fi sugestive pentru covid-19. 
Aceasta va necesita evaluare inițială în asisten-
ța primară și conectare potențială cu serviciile 
locale de reabilitare post-covid-19.1, 21 Evaluarea 
și managementul bolii covid-19 post-acute sunt 
abordate într-o altă lucrare.1 În prezent nu e clar 
dacă activitatea fizică progresivă are un rol ca 
tratament în această afecțiune. 

Se consideră că oamenii care au avut o 
formă de covid-19 mai severă (de exemplu, cei 
care au fost spitalizați) au un risc mai mare 
de complicații cardiace12, 13, 21, 24, 25, 27 și de 

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ

• Cât de des credeți că puteți recomanda, în practica clinică, 
îndrumări cu privire la activitatea fizică?

• Cum justificați inegalitățile sociale atunci când discutați la 
cabinet despre factorii legați de modul de viață, ca activitatea 
fizică sau alimentația?
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de 10-15 minute pe zi la același RPE, dacă 
sunt tolerate. 

Fazele 3-4 
Avansați spre activități de mișcare mai 
solicitante, în funcție de capacitatea 
anterioară bolii. Acestea ar putea include 
două intervale de cinci minute de activitate, 
precum mersul pe jos rapid, urcatul și 
coborâtul scărilor, joggingul, înotul ori 
mersul pe bicicletă, separate de o pauză de 
recuperare. Persoana nu ar trebui să simtă 
că exercițiile sunt "grele", iar noi sugerăm să 
se lucreze pe un RPE de 12-14 (de intensitate 
medie, în care să nu "i se taie respirația" și să 
poată susține o conversație). Adăugați apoi 
un interval pe zi, dacă este tolerat. 

Faza 4 ar implica mișcarea mai complexă, 
care să solicite coordonarea, forța și 
echilibrul – de exemplu, alergatul cu 
schimbări de direcție, pași laterali, variații 
și circuite de exerciții pentru greutatea 
corpului, dar tot astfel încât să nu fie 
resimțite ca grele. După încheierea fazei 4, 
persoana ar trebui să se simtă capabilă să-și 
reia nivelul inițial de activitate (pre-covid) 
ori să-l depășească. 

Propuneți un minimum de șapte zile 
pentru fiecare fază pentru a preveni 
creșterile bruște ale volumului de exerciții. 
Este de dorit ca pacienții să rămână în 
faza în care se simt confortabil cât timp 
este necesar. Ei ar trebui să monitorizeze 
orice incapacitate de recuperare fizică la 
o oră după exerciții și în ziua următoare, 
dificultățile de respirație, ritmul cardiac 
anormal, oboseala excesivă ori letargia și 
indicatorii tulburării sănătății mintale. În 
cazul în care acestea apar sau persoana 
nu reușește să facă progrese conform 
așteptărilor sale, ar trebui să se întoarcă la 
o fază anterioară de activitate și să ceară 
îndrumare medicală, dacă nu este sigură. 
Ținerea unui jurnal cu privire la progresul 
exercițiilor poate fi de ajutor pentru 
monitorizare.

Conflicte de interese: niciunul de declarat.

PRACTICE POINTER 
Returning to physical activity after covid-19
A se cita: BMJ 2020;372:m4721

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4721

și obiectivele legate de activitatea fizică 
și vedeți dacă ar dori să facă un efort mai 
mare. Sugerați-i să stabilească obiective 
și să-și monitorizeze progresul – de pildă, 
folosind un jurnal. Ajutați-o să înlăture 
barierele (de exemplu, subliniind faptul că și 
perioadele scurte de activitate sunt eficiente 
pentru îmbunătățirea sănătății,31 activitățile 
în gospodărie și grădină contribuie și ele, 
iar deplasările active sunt, adesea, un mod 
fezabil de a încorpora activitatea fizică în 
fiecare zi).

Cum să începeţi

Fazele 1-2 
Începeți cu o activitate de intensitate ușoară 
pentru cel puțin două săptămâni.13, 21 Scala 
Borg de evaluare a efortului perceput 
(RPE) este o apreciere subiectivă a efortului 
resimțit de cineva și poate fi utilă în a-i 
ajuta pe pacienți să aleagă activitățile 
de efectuat pe măsură ce progresează 
prin fazele creșterii activității fizice. Ei 
își evaluează senzația de efort complet 
subiectivă, incluzând dispnee și oboseală, 
pe o scală de la 6 (niciun efort) la 20 (efort 
maxim).28 Exercițiul de intensitate ușoară 
este echivalent cu RPE sub 11 (figura), 
în care o persoană simte un efort de la 
minim la ușor. La acest nivel ar trebui 
să poarte fără dificultate o conversație 
întreagă. Activitățile ar putea include 
sarcini gospodărești și de grădinărit ușoare, 
plimbări ușoare și exerciții de echilibru sau 
yoga.32 Mai pot fi încorporate exerciții de 
respirație, de întindere și activități ușoare de 
întărire.21 Recomandăm șapte zile (faza 1) 
cu activități de intensitate foarte scăzută 
(RPE 6-8), incluzând exerciții de flexibilitate 
și de respirație, atât timp cât persoana 
se simte capabilă să le facă, urmate de 
încă șapte zile (faza a doua) în care se 
încorporează activitatea de intensitate 
ușoară (RPE 6-11) (de pildă, plimbări și 
exerciții ușoare de yoga), cu creșteri treptate 

CUM AU FOST IMPLICAŢI PACIENŢII ÎN 
REALIZAREA PREZENTULUI ARTICOL

Mulțumim pacienților care ne-au furnizat informații 
personale cu privire la boala lor și la perioada de 
recuperare (vedeți articolul complet pe bmj.com), 
precum și la modul în care aceasta le-au afectat reluarea 
activității fizice. Relatările lor, împreună cu cele ale 
altor câțiva pacienți, ne-au stimulat să scriem aceste 
îndrumări, accentuând importanța acestei lucrări și 
ghidând realizarea ei.
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RECOMANDĂRI RAPIDE 

Remdesivir pentru covid-19: un ghid OMS 

ent. Comitetul a acordat o valoare scăzută beneficiilor mici și 
incerte, în condițiile în care se menține posibilitatea manifes-
tării unor efecte nocive. În plus, a luat în considerare factorii 
contextuali (resursele, fezabilitatea, acceptabilitatea și echi-
tatea) pentru toate țările și sistemele de îngrijiri medicale. 

În atenția cititorilor  Această a doua versiune este pri-
ma actualizare a ghidului publicat în 20 noiembrie 2020 
(BMJ 2020;370:m3379). La citarea articolului de față adăugați, 
pentru claritate, numărul actualizării și data accesării.

O meta-analiză de rețea actualizată, asociată cu acest 
ghid (menționată în casetă, alături de alte publicații co-
relate), va încorpora date noi din studiile clinice odată 
cu lărgirea bazei de dovezi și va permite analiza eficien-
ței comparative a mai multor tratamente anti-covid-19.4 
Infograficul furnizează o sinteză a noilor recomandări. 

Întrebare clinică  Care este rolul intervențiilor medi-
camentoase în tratamentul pacienților cu covid-19? 

Recomandare nouă  Ultima versiune a acestui 
ghid OMS actualizat se axează pe remdesivir, 
ca urmare a publicării, înainte de tipărire, pe 
15 octombrie 2020, a rezultatelor studiului clinic 
SOLIDARITY al OMS. Conține o contraindicație 
slabă sau condiționată a folosirii remdesivirului la 
pacienții spitalizați cu covid-19. 

Recomandări  Prima versiune a acestui ghid actua-
lizat a vizat corticosteroizii. Recomandarea cortico-
steroizilor sistemici la pacienții cu forme de covid-19 
severe și critice și contraindicația slabă sau condi-
ționată a folosirii lor la cei spitalizați cu forme de 
covid-19 fără gravitate au rămas neschimbate. 

Înțelegerea noii recomandări  Comitetul ghidului a 
scos în evidență dovezile care nu au sugerat niciun 
efect semnificativ asupra mortalității, nevoii de 
ventilație mecanică, timpului scurs până la amelio-
rarea clinică și altor rezultate importante pentru 
pacienți. Luând în considerare certitudinea redusă 
sau foarte redusă a dovezilor pentru toate rezulta-
tele, comitetul nu a interpretat că ele demonstrea-
ză ineficiența remdesivirului ci, mai degrabă, că 
pe baza datelor disponibile nu poate fi dovedită 
îmbunătățirea rezultatelor importante pentru paci-

Detalii complete cu privire la autori pe bmj.com 
Coresponden’a la: Bram Rochwerg  
rochwerg@mcmaster.ca 
Michael Jacobs  
michael.jacobs@ucl.ac.uk

Acest ghid actualizat răspunde dovezilor furnizate continuu 
de studiile controlate randomizate (RCT) privind tratamentele 
medicamentoase existente și cele noi pentru covid-19. Au fost 
înregistrate sau sunt în curs de desfășurare peste 2 800 de studii 
clinice despre intervențiile pentru covid-19. Este necesar ca, pentru 
a oferi informații realiste clinicienilor, pacienților, guvernelor, 
ministerelor și directorilor medicali, dovezile ce apar într-un ritm 
rapid să fie interpretate într-o manieră credibilă și să constituie 
suportul unor îndrumări prompte pentru practica clinică. 

Resurse asociate acestui grup de Recomandări Rapide BMJ
• Rochwerg B, Agoritsas T, Lamontagne F, et al. A living WHO guideline on drugs for covid-19 [Update 1].  

BMJ 2020;370:m3379 
• World Health Organization. Therapeutics and COVID-19. Living guideline. 20 Nov 2020.  

https://www.who.int/publications/i/ item/therapeutics-and-covid-19-living-guideline.  
Also Corticosteroids for COVID-19. Living guidance. 2 Sep 2020.  
https:// www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Corticosteroids-2020.1 

• Siemieniuk RAC, Bartoszko JJ, Ge L, et al. Drug treatments for covid-19: living systematic review and 
network meta-analysis [Update 1]. BMJ 2020;370:m2980, doi: 10.1136/bmj.m2980 – Datele preprint pentru 
actualizarea 2 sunt disponibile în anexa ghidului OMS actualizat  

• Izcovich A, Siemieniuk RAC, Bartoszko JJ, et al. Adverse effects of remdesivir, hydroxychloroquine, and 
lopinavir/ritonavir when used for COVID-19: systematic review and meta-analysis of randomized trials. 
Versiunea preprint disponibilă la: https://www. medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.16.20232876v1 

• MAGICapp (https://app.magicapp.org/#/guideline/nBkO1E) – Versiune extinsă a metodelor, procedurilor 
și rezultatelor, cu recomandări pe mai multe niveluri, rezumate ale dovezilor și îndrumare decizionale 
utilizabile pe toate dispozitivele
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Rezumatul vizual al recomandărilor

Populație

Aceste recomandări se 
aplică numai persoanelor cu 
următoarele caracteristici:

Intervenții

Severitatea bolii

Fără gravitate 

Pacienții 
cu covid-19 
confirmat 

Moderată Critică

Absența semnelor 
de boală severă 
sau critică

SpO2<90% în aerul 
din cameră

Necesită tratament 
pentru susținerea 
funcțiilor vitale

Frecvența respirato-
rie >30 la adulți 

Frecvența respirato-
rie crescută la copii

Semne de detresă 
respiratorie severă

Sepsis 

Șoc septic

Sindrom de detresă 
respiratorie acută 

Corticosteroizi

Remdesivir
Contraindicație (slabă)

Contraindicație 
(slabă)

Recomandare favorabilă 
(puternică)

În favoarea îngrijirilor de 
susținere obișnuite

În favoarea îngrijirilor de 
susținere obișnuite

Nicio diferență 
semnificativă

Nicio diferență 
semnificativă

Nicio diferență semnificativă

Nicio diferență semnificativă

Nicio diferență semnificativă

Nicio diferență semnificativă

Nicio diferență semnificativă

Nicio diferență semnificativă

Nicio diferență semnificativă

Nicio diferență semnificativă

Nicio diferență semnificativă

Nicio diferență semnificativă

Nicio diferență semnificativă

Nicio diferență semnificativă

Nicio diferență semnificativă

În favoarea remdesivirului

În favoarea remdesivirului

Profilul remdesivirului pe baza dovezilor

Profilul corticosteroizilor pe baza dovezilor

Mortalitatea 

Ventilația mecanică

Evenimente adverse serioase

Clearance viral la șapte zile

Leziune acută renală

Delir

Timpul până la ameliorarea clinică 

Durata spitalizării

Durata ventilației mecanice

Moderată

Moderată

Moderată

Redusă

Redusă

Redusă

Redusă

Redusă

Redusă

Redusă

Redusă

Redusă

Redusă

Redusă

Redusă

Foarte redusă

Foarte redusă

Evenimente per 1 000 
de persoane

Evenimente per 1 000 
de persoane

Medie zile 

Mortalitate: boala critică

Mortalitate: boala severă

Mortalitate: boala fără gravitate

Sângerare gastrointestinală

Suprainfecții

Hiperglicemie

Slăbiciune neuromusculară

Efecte neuropsihiatrice

cu 87 mai puțini 

cu 67 mai puțini 

cu 39 mai puține 

cu 46 mai puține 

Calitatea dovezilor

Calitatea dovezilor

Calitatea dovezilor

Remdesivir

Corticosteroizi

Administrarea via perfuzie intravenoasă 

Poate fi relativ costisitor, iar 
disponibilitatea poate fi limitată

Momentul optim, durata și dozarea 
rămân neclare 

Schemele recomandate sunt 
disponibile la nivel global și au 
costuri relativ mici 

Contraindicațiile absolute pentru 
curele de 7–10 zile de corticoterapie 
sunt rare

Nu există diferențe clare în privința 
eficacității sau efectelor adverse ale 
diferiților corticosteroizi  

Nu este un inductor sau inhibitor 
semnificativ al enzimelor CYP, dar ar 
trebui să fie monitorizat dacă este 
administrat împreună cu inductori 
sau inhibitori puternici  

Pentru a ajuta la garantarea accesului 
la terapie al pacienților cu forme 
severe și critice de covid-19, este 
rezonabil să se evite administrarea 
corticosteroizilor la cei care au mai 
puține șanse să obțină beneficii

Principalele aspecte practice 

Valori și preferințe

Remdesivir

Comitetul a ajuns la concluzia că majoritatea 
pacienților nu preferă tratamentul 
intravenos cu remdesivir, date fiind 
dovezile de certitudine redusă. Beneficiile 
remdesivirului, dacă există, sunt, probabil, 
slabe, iar posibilitatea unor efecte adverse 
importante persistă. A fost recunoscută, 
însă, probabilitatea ca valorile și preferințele 
să varieze și ca unii pacienți și medici să 
alege remdesivirul pentru că dovezile nu au 
exclus posibilitatea beneficiului

Corticosteroizii

Comitetul a conchis că toți sau aproape 
toți pacienții cu forme severe sau critice 
de covid-19, complet informați, ar alege 
tratamentul cu corticosteroizi. Luând în 
considerare contraindicațiile potențiale, 
clinicienii trebuie să stabilească dacă 
ele justifică privarea unui bolnav de un 
tratament care are potențialul de a-i salva 
viața 

Comitetul a ajuns la concluzia că majoritatea 
oamenilor cu boală fără gravitate, complet 
informate, nu ar dori să primească tratament 
cu corticosteroizi, dar mulți ar putea avea în 
vedere această intervenție la luarea deciziei 
împreună cu medicul lor curant. În privința 
tratamentului pacienților cu boală non-
severă, chiar după șapte zile de simptome, 
comitetul a conchis că este preferabil să nu 
se administreze corticosteroizi ca să se evite 
eventuale urmări nedorite.

Declinarea responsabilit[’ii: Acest infografic nu este un ajutor de decizie clinică validat. Aceste informații sunt 
furnizate fără nicio reprezentare, condiție sau garanție că sunt exacte și actualizate. BMJ și licențiatorul său nu 
își asumă nicio responsabilitate pentru niciun aspect al tratamentului administrat cu ajutorul acestor informații. 
Utilizatorii care se bazează pe aceste informații o fac strict pe propria răspundere. Găsiți textul integral referitor la 
declinarea răspunderii în secțiunea de termeni și condiții a BMJ: http://www.bmj.com/company/legal-information/

Consultați versiunea 
interactivă a acestui 
grafic online 
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ză pentru pacienți, precum reducerea mortalității, 
nevoia de ventilație mecanică, timpul scurs până la 
ameliorarea clinică și altele. Nu au existat date care 
să ateste vreun risc crescut de evenimente adverse 
serioase la bolnavii tratați cu remdesivir, cel puțin la 
cei din studiile clinice incluse. Pentru confirmare se 
impune în continuare farmacovigilență, având în ve-
dere faptul că, adesea, evenimentele adverse grave 
sunt subraportate, iar cele rare sunt omise, chiar și 
în RCT mari. 

Datele din meta-analiza de rețea au indicat că 
un subgrup de persoane cu boală necritică ar pu-
tea avea beneficii de pe urma tratamentului cu rem-
desivir. Comitetul a apreciat, însă, că această anali-
ză are o credibilitate insuficientă pentru a da reco-
mandări de subgrup.13 Decizia a fost luată pe baza 
unor factori importanți, precum lipsa stabilirii a pri-
ori, de către investigatorii studiului, a unei ipoteze a 
direcției efectului pentru subgrup, lipsa sau numă-
rul prea mic de dovezi anterioare pentru rezultatele 
subgrupului și folosirea unor limite de separare rela-
tiv arbitrare pentru examinarea subgrupurilor de in-
teres; au avut o influență și dovezile cu o certitudine 
în general redusă privind beneficiile și efectele no-
cive ale remdesivirului, determinate de erorile sis-
tematice și de imprecizia limitelor (urmăriți ghidul 
OMS și MAGICapp pentru a vedea toate detaliile). 
Comitetul a subliniat faptul că, deși a dat o contrain-
dicație condiționată, susține continuarea RCT-urilor 
ce vizează evaluarea remdesivirului, în special pen-
tru a furniza dovezi de certitudine mai mare pentru 
subgrupuri specifice de pacienți. 

Valori și preferințe 
Comitetul a dedus că majoritatea pacienților vor fi 
reticenți față de remdesivir, dată fiind marea incer-
titudine a dovezilor în privința impactului asupra 
mortalității și a altor rezultate prioritare, mai ales 
că, deocamdată, acest tratament pare să ofere be-
neficii reduse și să aibă în continuare efecte adverse 
semnificative. Comitetul a recunoscut, totuși, că va-
lorile și preferințele variază, probabil, de la persoană 
la persoană și că unii pacienți și clinicieni vor alege 
să folosească remdesivirul, dat fiind faptul că dovezi-
le nu au exclus posibilitatea unor beneficii. 

Implicațiile asupra resurselor, fezabilitatea, echitatea 
și drepturile omului 
În mod obișnuit, o terapie nouă necesită dovezi pri-
vitoare la avantajele importante ale remdesivirului 
cu un grad de certitudine mai mare decât cel al da-
telor disponibile în prezent, preferabil susținute, pe 
cât posibil, de o analiză a cost-eficienței. În absența 
unor astfel d informații, comitetul a ridicat problema 
costurilor de oportunitate și a importanței de a nu a 
abate atenția și resursele de la cel mai bun tratament 
de susținere sau de la folosirea corticosteroizilor în 
formele severe de covid-19. S-a menționat că, în pre-

Ce anume a condus la această versiune a ghidului? 

Această a doua versiune a ghidului actualizat al 
OMS abordează utilizarea remdesivirului la paci-
enții cu covid-19, conform studiului SOLIDARITY 
al OMS, publicat anterior tipăririi, în 15 octombrie 
2020, ce prezenta rezultatele terapiei cu remdesivir, 
hidroxiclorochină și lopinavir-ritonavir la bolnavii 
spitalizați cu covid-19.2 Rolul acestor medicamente 
în practica clinică a rămas incert, dovezile anterioa-
re  fiind limitate. SOLIDARITY adăugă 11 266 de 
pacienți randomizați (2 570 la remdesivir, 954 la hi-
droxiclorochină și 1 411 la lopinavir-ritonavir, 6 331 
la îngrijirile obișnuite), având potențialul de a schim-
ba practica.2 

Remdesivir este un pro-medicament nou, ana-
log al adenozin-monofosforamidatului, metaboli-
zat într-o formă activă de tri-fosfat, ce inhibă sinteza 
ARN-ului viral. Remdesivir are activitate antivirală 
in vitro și in vivo împotriva mai multor virusuri, in-
cluzând SARS-CoV-2. Este utilizat pe scară largă în 
multe țări, iar câteva ghiduri îl recomandă în cazul 
bolnavilor cu forme severe sau critice de covid-19.5, 6

Ghidul pentru remdesivir

Recomandarea pentru remdesivir s-a bazat pe rezul-
tatele unei sinteze sistematice și meta-analize de re-
țea în care au fost explorate datele din patru studii 
clinice randomizate, cu 7 333 de participanți spitali-
zați pentru covid-19.2, 10-12 Este de menționat că la ni-
ciunul dintre RCT incluse nu au luat parte copii sau 
adolescenți cu vârsta sub 19 ani, iar rezultatele per-
soanelor mai vârstnice nu au fost raportate separat, 
deși au participat la studii. În plus, nu există date 
farmacokinetice sau de siguranță cu privire la rem-
desivir pentru copii; de aceea, în cazul lor este incer-
tă, actualmente, aplicabilitatea acestei recomandări. 

Înțelegerea recomandării privitoare la remdesivir
Sugestia noastră este de a nu se administra remdesi-
vir împreună cu tratamentul obișnuit pentru bolna-
vii spitalizați cu covid-19, indiferent de severitatea 
afecțiunii (contraindicație slabă sau condiționată). 

Atunci când s-a trecut, ca urmare a dovezilor, la 
contraindicarea condiționată a folosirii remdesiviru-
lui la pacienții cu covid-19, comitetul ghidului le-a 
evidențiat pe cele care atestau lipsa posibilă a efectu-
lui asupra unei game de rezultate importante pentru 
pacient, în ciuda certitudinii lor reduse; totodată, a 
menționat variabilitatea anticipată a valorilor și pre-
ferințelor pacienților, precum și a altor factori con-
textuali, ca resursele, accesibilitatea, fezabilitatea și 
impactul asupra echității în sănătate (vedeți mai jos). 

Ponderea beneficiilor și a efectelor adverse 
Comitetul a constatat o lipsă a dovezilor de amelio-
rare, de către remdesivir, a rezultatelor care contea-
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diferit scurs de la debutul bolii (zile), copiii sau 
adulții vârsnici, femeile gravide, durata terapiei 

• rezultatelor pe termen lung (de pildă, rezultatul 
final după un an) examinând mortalitatea sau 
calitatea vieții pe termen lung 

• siguranței pe termen lung și efectelor secundare 
rare, dar semnificative 

• rezultatelor raportate de pacient (de exemplu, 
impactul simptomelor) 

• rezultatelor în cazul folosirii în combinație cu alți 
agenți, precum corticosteroizii, dar nu numai 

• impactului asupra eliminării virusului, 
clearance-ului viral și infecțiozității pacientului.

Conflicte de interese: disponibile pe bmj.com

RAPID RECOMMENDATIONS  
Remdesivir for covid-19: a WHO guideline
A se cita: BMJ 2020;370:m3379 

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3379   

zent, remdesivir se administrează numai pe cale in-
travenoasă și are o disponibilitate globală limitată. 

Aspecte practice 
Este contraindicat la bolnavii cu disfuncție hepatică 
(ALT > cinci ori valoarea normală inițial) ori renală 
(eGFR <30 ml/minut). Deocamdată poate fi admi-
nistrat numai intravenos și are o disponibilitatea re-
lativ limitată.

Incertitudini 

Prezentăm aici incertitudinile esențiale cu privire la 
remdesivir, identificate de grupul care a realizat ghi-
dul. Ele ar putea sta la baza cercetărilor viitoare – în 
veederea obținerii unor dovezi mai relevante și cre-
dibile, pe care să se poată baza politica și practica. 

Acestea includ efectele asupra: 
• principalelor ezultate de interes, în special cele cu 

impact asupra alocării resurselor, precum nevoia și 
durata ventilației mecanice, lungimea perioadei de 
spitalizare

• subgrupurilor specifice – de exemplu, diferitele 
grade de severitate a bolii, intervalul de timp 

CUM AU FOST IMPLICAŢI PACIENŢII ÎN REALIZAREA 
PREZENTULUI ARTICOL

Comitetul ghidului a inclus patru pacienți care au avut covid-19. 
Punctele lor de vedere au fost esențiale pentru evaluarea valorilor și 
preferințelor legate de remdesivir și de corticosteroizi.

EDITORIAL

Remdesivir: un du-te-vino într-o pandemie 
Noul ghid contestă folosirea medicamentului la pacienții cu covid-19

În această privință, ghi-
dul actualizat al Oganizației 
Mondiale a Sănătății referi-
tor la medicamentele folosi-
te pentru covid-19 este actua-
lizat ca răspuns la rezultatele 
intermediare ale studiului cli-
nic SOLIDARITY pentru te-
rapiile antivirale reconvertite 
(pag. 79).1 În această versiune, 
OMS și partenerii săi furnizea-
ză o contraindicație slabă a ad-
ministrării remdesivirului la pa-
cienții cu orice grad de seve-
ritate a covid-19. Aceasta este 

tru utilizarea lui remdesivirului 
la bolnavii cu forme severe de 
covid-19, care a fost dată cu ur-
mătoarele restricții: beneficii-
le clinice incerte și cost-eficien-
ța agentului pot exacerba ine-
chitățile existente în sănătate și, 
dată fiind această incertitudine, 
ar trebui continuată înrolarea 
activă în studii clinice controla-
te randomizate.2 

Intrați în SOLIDARITY, 
un studiu clinic deschis, mul-
tinațional, pragmatic, adapta-
tiv, sponsorizat de OMS, care 

modificarea recomandării slabe 
anterioare a comitetului pen-



– Edi’ia în limba român[ | Nr. 2, 2021 | VOLUM 28 83

a randomizat pacienți spitalizați 
la patru terapii antivirale recon-
vertite (hidroxiclorochină, rem-
desivir, lopinavir/ritonavir, in-
terferon-b1a) sau la tratamentul 
standard.3 Brațele cu hidroxiclo-
rochină, lopinavir/ritonavir și in-
terferon-b1a au fost întrerupte 
pentru inutilitate. În rândul celor 
aproape 5 500 de pacienți ran-
domizați la remdesivir sau la tra-
tament standard nu s-a observat 
nicio diferență în ceea ce priveș-
te rezultatul primar al mortalită-
ții intraspitalicești. În plus, nu au 
existat diferențe în privința re-
zultatelor secundare, incluzând 
deteriorarea până la stadiul de 
ventilație mecanică sau timpul 
scurs până la externare. 

Aceste date au fost dezamă-
gitoare pentru clinicienii încu-
rajați, inițial, de un studiu clinic 
controlat cu placebo, dublu-orb 
(ACTT-1), în care pacienții spi-
talizați, randomizați la o cură de 
10 zile cu remdesivir, au avut un 
timp de recuperare mai scurt în 
comparație cu placebo.4 În pri-
vința mortalității nu au exis-
tat diferențe semnificative în-
tre remdesivir și placebo, dar s-a 
sperat că studiul SOLIDARITY, 
mai mare, va demonstra un be-
neficiu în ceea ce privește mor-
talitatea. Din păcate, nu a fost 
așa. 

Eficiența în practică 
Cum pot fi puse de acord rezul-
tatele din studiul ACTT-1 și din 
SOLIDARITY? Cu toate că, de 
obicei, protocolul de lucru în re-
gim dublu-orb este considerat 
standardul de aur pentru studi-
ile clinice, prin natura sa prag-
matică, deschisă, SOLIDARITY 
oferă o perspectivă asupra efici-
enței remdesivirului în practica 
clinică în comunitatea globală, 
ceea ce este crucial într-o pan-
demie. 

Este dificilă aplicarea rezulta-
telor ambelor studii oriunde, în 
afara centrelor în care s-au des-
fășurat: de exemplu, valoarea 
reducerii intervalului de timp 
până la recuperare – un benefi-

ciu demonstrat convingător în 
ACTT-1, dar pentru a cărui eva-
luare, protocolul de lucru al stu-
diului SOLIDARITY nu a fost 
optim – va avea variații pe plan 
global și trebuie să fie interpreta-
tă în contextul cheltuielilor sub-
stanțiale cu tratamentul. 

În fine, beneficiile remdesivi-
rului observate în ACTT-1 au 
fost aparent determinate pe baza 
subgrupului de bolnavi care au 
necesitat numai oxigen supli-
mentar cu flux redus în momen-
tul înrolării. Acest beneficiu nu a 
fost observat în studiul controlat 
randomizat efectuat de Wang și 
colab.,6 unde populația de paci-
enți a constat, în mare parte, din 
subgrupul la care au fost eviden-
țiate cele mai mari beneficii în 
ACTT-1, deși e posibil ca acest 
studiu să nu fi avut o putere su-
ficientă. Atunci când rezultatele 
tuturor celor patru studii rando-
mizate, controlate, ale remdesi-
virului sunt analizate colectiv, nu 
putem accepta beneficiul poten-
țial al tratamentului la pacienții 
cu risc redus fără a recunoaște, 
în același timp, că remdesivirul 
poate avea efecte adverse la cei 
cu risc crescut.3,4,6,7 

Remdesivirul a avut cele mai 
mari șanse de succes dintre te-
rapiile antivirale disponibile în 
prezent pentru covid-19. Cu toa-
te acestea, rezultatele echivoce 
de până în prezent nu sunt sufi-
ciente pentru a justifica folosirea 
lui pe scară largă. Noua reco-
mandare a OMS este întemeiată 
din punct de vedere științific și 
economic, având în vedere fap-
tul că este puțin probabil ca uti-
lizarea extinsă a remdesivirului 
la bolnavii spitalizați să salveze 
vieți, că poate împiedica evalu-
area altor terapii experimentale 
în studiile clinice și că ar putea 
avea consecințe economice de-
vastatoare. 

Impactul acestor recomandări 
este, probabil, neuniform: uti-
lizarea remdesivirului în trata-
mentul covid-19 a fost foarte li-
mitată, în majoritatea țărilor, din 
cauza restricțiilor de aprovizio-
nare, costurilor mari ale medi-
camentului și lipsei dovezilor că 
reduce mortalitatea. Din acest 
motiv, bilanțul va fi inconfor-
tabil în țări ca SUA, unde rem-
desivirul a devenit de facto trata-
mentul standard. 

Dată fiind complexitatea co-
vid-19 și a schimbărilor constan-
te ale perspectivei terapeutice, 
beneficiile progresive ale varia-
telor intervenții, incluzând rem-
desivirul, agenții imunomodu-
latori, strategiile de ventilație și 
anticoagulantele, sunt încă necu-
noscute pentru întregul spectru 
al bolii și ar putea rămâne la fel 
în următorii ani. Povestea terapi-
ei standard pentru covid-19 încă 
nu s-a încheiat. Între timp, ghi-
dul OMS apreciază în mod just 
că remdesivirul este un trata-
ment potențial, a cărui explora-
re ar trebui să continue în cadrul 
unor studii clinice randomizate.

Ilan S Schwartz,  
medic specialist boli infecțioase, 
University of Alberta, Edmonton, 
Canada 

Emily L Heil,  
farmacist specializat în boli 
infecțioase, University of Maryland 
School of Pharmacy, Baltimore, 
Maryland 

Erin K McCreary,  
farmacist specializat în boli 
infecțioase, UPMC Health System and 
the University of Pittsburgh School of 
Medicine  
mccrearye3@upmc.edu

EDITORIAL
Remdesivir: a pendulum in  
a pandemic
A se cita: BMJ 2020;371:m4560 
Gāsiţi versiunea completā, cu  
bibliografie, la:  
 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4560

Traducere: Dr. Roxana }ucra 

Bilanțul va fi inconfortabil în 
țări ca SUA, unde remdesivirul 
a devenit de facto tratamentul 
standard
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"A
m fost implicat ac-
tiv în WONCA 
Europe din primul 
an de rezidenți-
at în medicină ge-

nerală, ceea ce mă umple de en-
tuziasm", spune Stuart Holmes. 
"Nimic nu îți alimentează adap-
tabilitatea ca posibilitatea de a 
cunoaște colegi din alte țări care 
îți împărtășesc entuziasmul față 
de specialitatea aleasă." 

Holmes a constatat că 
apartenența la o organizație in-
ternațională i-a îmbunătățit viața 
profesională. "M-a ajutat să îmi 
dezvolt sentimentul vocației în 
calitatea mea de medic genera-
list", spune Holmes. "În Regatul 

Unit există, uneori, o atitudine 
negativă față de medicii genera-
liști – chiar în rândul acestora; 
antidotul perfect îl constituie im-
plicarea în comunitatea europea-
nă a breslei. De fiecare dată când 
particip la un eveniment mă simt 
revigorat." 

Era într-o tură de noapte 
când s-a hotărât pentru prima 
dată să se înscrie în WONCA – 
World Association of National 
Colleges, Academies, and 
Academic Associations of 
General Practitioners and 
Family Physicians (Organizația 
Mondială a Colegiilor Naționale, 
Academiilor și Asociațiilor 
Academice ale Medicilor 
Generaliști și ale celor de 
Familie) sau World Organisation 
of Family Doctors (Organizația 
Mondială a Medicilor de 
Familie). 

DE CE...�lucrez�împreună�cu�colegi�
din Europa 
Medicul rezident în medicină generală Stuart Holmes discută cu Helen Jones despre 
colaborarea cu colegii de pe întregul continent european

CARIERE

De fiecare dată când particip  
la un eveniment mă simt 
revigorat

CUM�SĂ�TE�IMPLICI

• Oricine face parte din Royal College of General Practitioners este și membru al 
WONCA 

• Nivelul participării la WONCA și mișcarea tinerilor medici, Vasca da Gama 
Movement (VdGM), variază. "Unii pot merge doar o dată pe an la conferința 
anuală, în timp ce alții pot fie să adere la rețele pentru a colabora cu colegii din 
diferite țări europene, fie să se implice în proiecte în domeniile lor specifice de 
interes" spune Holmes 

• Pentru a afla mai multe despre WONCA și VdGM vizitați:  
www. woncaeurope.org și www.vdgm.eu
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Ian Proctor are un aer de 
detectiv. Histopatolog la 
University College London 
Hospital (UCLH), asemuiește 
procesul examinării țesutului 
la microscop cu munca de 
investigație, fiindcă implică 
"găsirea unor răspunsuri." 

"Ganglionul cervical la care 
te uiți ar putea fi orice, de la un 
limfom sau carcinom metastatic 
la tuberculoză. Totul se reduce 
la histopatologie", spune el. 
"Iar partea captivantă a muncii 
mele este că, adesea, sunt prima 
persoană care identifică un 
diagnostic la un pacient. În ciuda 
importanței și dificultății ei, 
histopatologia este o specialitate 
rămasă puțin în anonimat." 

Ian Proctor     
Histopatologul îi explică  
lui Kathy Oxtoby de ce  
este specialitatea sa  
atât de plină de satisfacții

MODEL DE URMAT

Proctor spune că îi place să 
lucreze într-o specialitate îngustă 
pentru că "te face să te simți un 
pic special. Este nevoie de tine." 

În calitatea lui de director 
al programului de rezidențiat 
pentru nordul și centrul Londrei 
și de supraveghetor șef al 
procesului educațional din 
cadrul UCLH, își comunică 
bucuros cunoștințele celor pe 
care îi îndrumă. Dragostea 
pentru învățamânt și posibilitatea 
de a-i inspira pe rezidenții 
anatomopatologi izvorăsc din 
pregătirea insuficientă de care 
crede că a avut parte ca student 
la facultatea de medicină. 

"Modul în care era asigurată 
pregătirea medicilor stagiari în 

anii '90 era haotic. Mulți dintre 
instructorii mei nu păreau 
interesați de educație, iar eu 
nu mă simțeam în mod special 
inspirat de ei", povestește el. 
"Stilul «privește, fă, predă» li 
se potrivește unora cărora le 
place viteza, dar nu mie. Provin 
dintr-un mediu academic foarte 
metodic și care mi-a cerut un 
nivel înalt de pregătire." 

Una dintre dificultățile cu care 
se confruntă specialitatea este 
aceea că studenții la facultatea 
de medicină și medicii stagiari 
"nu fac histopatologie – unii nici 
măcar nu știu că există", spune 
Proctor. "Adesea, abia când 
devin rezidenți de histopatologie 
ajung să examineze pentru prima 

Partea captivantă 
a muncii mele este 
că, adesea, sunt 
prima persoană 
care identifică un 
diagnostic la un 
pacient

"Am avut puțin timp liber și m-am 
gândit că trebuie neapărat să existe un 
gen de grup internațional pentru rezi-
denții în medicină generală", spune el. 
"Am găsit un link cu WONCA în pa-
gina de internet a Royal College of 
General Practitioners (Colegiul Regal 
al Medicilor Generaliști) și am văzut 
un anunț pentru un schimb de expe-
riență, așa că mi-am trimis și eu cere-
rea." 

Holmes a stat trei zile în gazdă la un 
medic generalist portughez din Porto, 
observând practica locală, după care a 
participat la o conferință a WONCA. 
"Schimburile de experiență cu colegii 
de breaslă îți permit și să-ți dai seama 

direct cum poate fi practicată speciali-
tatea ta într-un alt context," spune el. 

Conferințele și atelierele de lucru ale 
WONCA oferă și o perspectivă asu-
pra unor domenii ce depășesc granițe-
le experiențelor obișnuite ale partici-
panților. "De exemplu, m-am înscris la 
un atelier de lucru pe tema sinuciderii 
asistate de medic, condus de un doctor 
generalist din Olanda. Este genul de 
lucruri despre care nu poți învăța nici-
odată în Regatul Unit."

WONCA din Europa este for-
mată din diferite rețele ce abordea-
ză o gamă de domenii, permițându-le 
membrilor să se implice în variate pro-
iecte. "Conținutul științific al acestor 

întâlniri tinde să fie furnizat de parti-
cipanți, astfel încât este o extraordina-
ră posibilitate de a colabora cu colegii 
și de a trimite spre publicare rezumate 
de lucrări", spune el. 

"A fi membru al WONCA nu în-
seamnă doar muncă. Amestecul pane-
uropean aduce moduri noi și variate 
de a gândi pe care nu le găsești parti-
cipând la evenimentele exclusiv brita-
nice."

Helen Jones, Londra, UK

CAREERS
WHY I . . . work with European colleagues   
A se cita: BMJ 2021;372:m4829
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dată la microscop un fragment 
de țesut. Li se poate părea 
intimidant, dar și interesant", 
spune el. 

Interesul său pentru 
examinarea la microscop 
– pe care o descrie ca pe o 
"tehnologie veche de 300 de 
ani" – i-a fost trezit în școală", 
deși pe vremea aceea mă uitam 
la cojile de ceapă." 

Pentru Proctor, viața în 
afara laboratorului înseamnă a 

petrece timp cu soția și copiii 
săi și mersul la cinematograf. 
"Urmăresc orice gen de filme, 
de la cele de artă la peliculele 
de acțiune", declară el. "Este 
vorba doar despre evadare – 
sunt o persoană anxioasă și mă 
preocupă diagnosticele care le 
schimbă viața pacienților de la 
capătul acelor lame pe care le 
primesc. Cinematograful este 
un mod de deconectare." 

În viitor, lui Proctor i-ar 
plăcea să fie decanul unei 
facultăți de medicină și se 
gândește să-și perfecționeze 
oficial aptitudinile de predare. 
Între timp, îi pregătește pe 
rezidenți pentru examenele 
finale, încurajând generațiile 
viitoare de medici potențiali 
să ia în considerare  
histopatologia ca pe o opțiune 
de specialitate. El participă la 
școala de vară a UCLH pentru 

studenții de nivel A care doresc 
să afle mai multe despre o 
carieră în medicină, ceea ce 
înseamnă și o posibilitate de a 
susține specialitatea îndrăgită. 

"Pentru a le stimula dorința 
de-a afla mai multe despre 
histopatologie, îmi place să le 
stârnesc interesul, punând în 
context ceea ce fac", spune el. 
"Un ganglion cervical poate fi 
orice, iar histopatologii sunt cei 
care găsesc în final răspunsurile 
– exact ca detectivii."

Kathy Oxtoby, Londra, UK 

ROLE MODEL 
Ian Proctor       

A se cita: BMJ 2020;371:4722

Traducere: Dr. Roxana }ucra

NOMINALIZAT DE SABINA MISTRY 

Dr. Proctor este implicat și dedicat educației 
rezidenților histopatologi. Este un profesor excelent, 
antrenant și cred, realmente, că face foarte multe 
pentru rezidenții pe care îi are în grijă. Își găsește 
timp pentru absolut fiecare rezident și îl ascultă, 
dar are și capacitatea unică de a-i face pe toți să se 
simtă apreciați. 

Sabina Mistry este medic stagiar în histopatologie







CHESTIONAR
martie, 2021/www.bmj.ro

Din: Louise Mewton, Briana Lees, Rahul Tony Rao. 
Alcoolul și sănătatea creierului.  
The BMJRo 2021;2:45-46.

1. Efectele neurotoxice ale alcoolului sunt mai exprimate în 
următoarele trei perioade de modificări dinamice ale creierului 
uman:
A. În copilăria timpurie
B. În perioada de gestație
C. În adolescența timpurie
D. În adolescența tardivă (15-19 ani)
E. La adulții peste 65 de ani

2. Conform studiilor longitudinale, consumul abuziv de alcool 
în adolescență s-a corelat cu:
A. Reducerea volumului neocortical
B. Deficite mici-moderate ale unor funcții cognitive
C. Tulburări de comportament
D. Demența timpurie
E. Atenuarea dezvoltării substanței albe

Din: Daltveit DS, Klungsøyr K, Engeland A și colab. 
Defectele congenitale majore și cancerul.  
The BMJRo 2021;2:51-53.

3. Riscul de dezvoltare a cancerului la vârstă adultă s-a 
menținut crescut în rândul pacienților cu următoarele defecte 
congenitale:
A. Defecte congenitale ale crestei neurale
B. Defecte congenitale cardiace
C. Anomalii cromozomiale
D. Displazia scheletului
E. Displazia pulmonară

Din: Xie Y, Bowe B, Maddukuri G, Al-Aly Z.  
Evaluarea comparativă a manifestărilor clinice și a 
riscului de deces la pacienții spitalizați cu covid-19  
și la cei cu gripă sezonieră. The BMJRo 2021;2:58-59.

4. În comparație cu gripa sezonieră, infecția cu covid-19 s-a 
asociat cu un risc mai mare de:
A. Leziune renală acută
B. Şoc cardiogen
C. Şoc septic sever
D. Embolism cerebral
E. Tromboză venoasă profundă și embolism pulmonar

Din: Michael Thompson. Au îmbunătățit trimiterile 
pe calea rapidă rezultatele în cancerul de colon în 
Regatul Unit? The BMJRo 2021;2:62-66.

5. Reprezintă caracteristici tipice ale cancerului de colon:
A. 8% au anemie prin deficit de fier cu sau fără simptome de colon
B. 50% au o tumoră rectală
C. Mai mult de jumătate dintre pacienții cu cancer de colon se 
prezintă cu sângerări rectale în asociere cu o modificare persistentă 
și neîntreruptă a tranzitului intestinal
D. Sub 2% au dureri abdominale ca simptom unic
E. O mică proporție de pacienți sunt complet asimptomatici

Din: Lukas PE Verweij, David N Baden,  
Julia MJ van der Zande, Michel PJ van den Bekerom. 
Evaluarea și managementul dislocării umărului.  
The BMJRo 2021;2:71-74.

6. Următoarele afirmații sunt exacte în ceea ce privește 
dislocarea umărului:

A. Majoritatea dislocărilor de umăr apar în direcția anterioară și 
sunt secundare unor traumatisme
B. Cel mai frecvent dislocarea umărului se produce în direcție 
posterioară
C. Există un vârf al incidenței la femeile tinere și la bărbații vârstnici
D. Incidența maximă a dislocării de umăr este la bărbații tineri  
(cu vârste între 16-20 de ani)
E. Dislocarea umărului nu se însoțește de complicații

7. O complicație rară asociată dislocării de umăr este 
reprezentată de:
A. Leziunea vasculară
B. Deficitul neurologic
C. Fractura marii tuberozități
D. Ruptura coifului rotatorilor
E. Ruptura musculară

8. Următoarele categorii de pacienți cu dislocare de umăr  
ar trebui îndrumați spre specialistul ortoped:
A. Pacienții sub 40 de ani, cu durere persistentă, dar care își 
păstrează mobilitatea
B. Cei cu suspiciune de leziuni neurovasculare
C. Vârstnicii
D. Cei cu fractură a marii tuberozități
E. Atleții și pacienții activi

Din: David Salman, Dane Vishnubala, Peter Le Feuvre  
și colab. Reluarea activității fizice după covid-19.  
The BMJRo 2021;2:75-78.

9. Care dintre următoarele principii fac parte din strategia de 
reluare a activității fizice după infecția cu SARS-CoV-2?:
A. Înainte de reluarea activității fizice se recomandă o stratificare a 
riscului pacienților bazată pe forma de boală pe care au avut-o
B. Reluarea activității fizice se recomandă după șapte zile lipsite de 
simptome, indiferent de forma de boală și indiferent de stratificarea 
riscului
C. În cazul pacienților care prezintă simptome cardiopulmonare 
la reluarea efortului minim se recomandă investigații precum 
ecocardiografia și testarea funcției pulmonare
D. Se recomandă o gradare a activității fizice din punct de vedere al 
intensității ei, cu minimum șapte zile pentru fiecare fază
E. Este recomandabilă automonitorizarea pentru a urmării 
progresul la trepte de efort

Din: Bram Rochwerg, Michael Jacobs. Remdesivir 
pentru covid-19: un ghid OMS.  
The BMJRo 2021;2:79-82.

10. Concluziile ghidului recomandat de OMS în legătură cu 
utilitatea administrării Remdesivirului la pacienții cu covid-19 
sunt:
A. Administrarea Remdesivirului nu a avut un efect semnificativ 
asupra mortalității pacienților cu covid-19 
B. Administrarea Remdesivir a redus considerabil nevoia de 
ventilație mecanică la pacienții cu covid-19 în stare critică
C. Administrarea Remdesivirului nu a avut un efect semnificativ 
asupra timpului scurs până la ameliorarea clinică a pacienților 
infectați cu covid-19
D. Efectele nocive ale Remdesivirului sunt notabile și contraindică 
administrarea lui la pacienții cu covid-19
E. Administrarea Remdesivirului nu a avut un efect semnificativ 
asupra cleareance-ului viral la șapte zile când a fost administrat 
pacienților cu covid-19
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