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DILEMELE REDACTORULUI ŞEF 
 
 

dr. Mihai C.-M. ARDELEANU 
 
 

 
 
Dacă în preambulul primului număr al 

„Bucovinei medicale” (decembrie, 2015), mă 
întrebam, retoric, „qui prodest” o nouă revistă 
medicală la Suceava, astăzi mă încearcă o altă 
întrebare, în acelaşi spirit dilematic, legat de 
coperta IV a numărului trecut. Simt nevoia să 
explic acum, răspunzând unor posibile întrebări 
ale Cititorului.  

Doamna dr. în istorie Alis Niculică, 
secretarul de redacţie al recent (re)înfiinţatei 
publicaţii, mi-a semnalat după „botezul” revistei 
noastre, apariţia efemeră, în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial (1943), a „Bucovinei 
medicale” la Cernăuţi: o coincidenţă a titlului sau 
o picătură divină care a înlesnit acest arc peste 
timp, oricum, un alt „miracol” al spiritualităţii 
bucovinene. 

Pentru a nu fi acuzaţi de copy-paste sau alte 
„vini” neintenţionate, coperta fiind deja realizată 
de maestrul semiotician I. C. Corjan, am adăugat 
imediat „serie nouă”, după care am pornit într-o 
„aventură” arhivistică. 

Am aflat că numerele vechi ale „Bucovinei 
medicale” s-ar mai putea găsi doar la Cernăuţi şi 
Bucureşti. Deşi geografic distanţele sunt vizibil 

diferite, pentru eficienţă am ales locul cel mai 
apropiat şi m-am dus la... Bucureşti, în Templul 
Cărţii care este Biblioteca Academiei. Trec peste 
peripeţiile întocmirii unei legitimaţii de cititor (las 
şi altora bucuria de a alerga după un atelier foto, 
xerox şi scanner, care bineînţeles se află în zone 
cât mai îndepărtate una de alta, taxa, jenant de 
mică, de câţiva lei, dar care se plăteşte la 
Trezorerie); în final am biruit, şi, după vreo trei 
ore completam formularul de cerere al colecţiei de 
reviste. A urmat o mică plimbare de la Secţia 
Carte Veche la Secţia Publicaţii şi m-am pomenit 
în mână cu un volumaş tip A5 care cuprindea 
câteva numere de revistă, apărute în 1943, din 
ianuarie până în decembrie.  

Tematica articolelor era, evident, ceea ce 
preocupa cel mai mult corpul medical şi opinia 
publică a acelor vremuri: tifosul exantematic, 
războiul şi chirurgia, anestezia de campanie, 
problema făinei şi a pâinii etc. Vom reproduce 
Lămurirea ce aparţine directorului revistei, dr. I. 
Nandriş şi prezentarea contextului apariţiei 
Revistei, făcută de dr. P. Tomescu, Ministrul 
Sănătăţii din acel moment. 

 
 

O Lămurire 
 

Apariţia primei reviste medicale româneşti, azi 
în Bucovina a produs unele nedumeriri şi le înţelegem. 

Pământul Bucovinei atât de frământat în trecut, 
a fost greu încercat prin invazia bolşevică din 1940-
1941. Viaţa socială şi culturală a fost distrusă. 

Ţara se găseşte în plin războiu. Bucovina 
desrobită e în plină refacere. Toţi trebue azi să ne 
încordăm puterile pentru restabilirea, apărarea şi 
stătornicia hotarelor, pentru afirmarea Vitalităţii şi 
Spiritualităţii româneşti. 

Împrejurările nu sunt poate prielnice apariţii 
unei reviste medicale. Se cere un surplus de muncă, o 
mai mare cheltuială de energie, când numărul nostru 
este redus şi fiecărui medic i se cere o încordată 
activitate medicală impusă de războiu. Totuşi am 
îndrăznit să pornim la drum nou, cu gândul la efortul 
care se cere dela o ţară întreagă în timpurile de faţă. 

Astăzi şi aice în Bucovina noastră am socotit 
necesar să creiem un nou instrument de exprimare a 
muncii şi realizărilor româneşti. 
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„Bucovina medicală” va fi o difuzare a ştiinţei 
medicale româneşti în acest colţ de Ţară, şi un organ al 
corpului medical din Bucovina. 

* 
Bucovina a avut un trecut, are un prezent şi 

desigur va avea un viitor medical. 
Bucovina are prima şcoală de moaşe în anul 

1804. În anul 1866 printre primele victime ale holerei 
în Cernăuţi a fost apreciatul medic român Dr. 
Dimitrovici. Acest doctor Dimitrovici e identic cu 
studentul în medecină din Viena pe care îl găsim în 
revoluţia din 1848 luptând pe baricadele Vienei, alături 
de tânărul Gh. Asachi. 

În 1894 apare prima carte de moaşe în Bucovina 
a Dr. Volcinschi, boer şi medic român bucovinean. 

Între anii 1880 şi 1920 apar o pleiadă de medici 
români, dintre cari vom aminti pe cei decedaţi: Dr. 
Volcinschi, Dr. Ţurcan, Dr. Onciul, Dr. Popescu, Dr. 
Procopovici, Dr. Dracea, Dr. Bodea, Dr. Cobilanschi, 
Dr. Gheorghian, Dr. Teofil Lupu, Dr. Bacinschi. 

Desigur, stăpânirea austriacă de atunci a căutat 
să înlăture elementele româneşti din posturile de 
conducere a vieţii publice. Totuşi aceşti medici români 
au avut toţi rol în conducerea vieţii medicale din 
Bucovina de altă dată. 

Astăzi medicii din Bucovina formează un corp 
medical ales, bine pregătit şi care în scurt timp au dat 
întreaga lor măsură şi putere de muncă, organizare şi 
competinţă în sectoarele vieţii medicale. 

Bucovina care are cea mai densă populaţie din 
Ţară, are şi cele mai numeroase spitale, raportate la 
populaţie şi suprafaţă. Bucovina are 11 spitale civile şi 2 
spitale militare, totalizând 3250 paturi. Oraşul 
Cernăuţi este unul din importantele centre spitaliceşti 
ale Ţării, care are 9 spitale mari cu serviciu pentru toate 
specialităţile medicinei de azi, înglobând 2810 paturi. 

Pe plan sanitar Bucovina a desvoltat o foarte 
frumoasă şi activitate. Satele s’au bucurat de o 
deosebită atenţie. Astăzi după 17 luni dela Reîntregirea 
Bucovinei, Asistenţa medicală şi socială la sate au 
înregistrat realizări vrednice de reţinut. Satele şi 
oraşele au azi în funcţiune 172 băi, 152 case de ocrotire 
şi 150 în construcţie, 89 cămine de zi în funcţiune şi 
124 în plină organizare. 

Aceste date şi informaţii scurte redau suficient 
organizarea, munca şi valoarea elementelor de 
susţinere ale vieţii medicale ce stau la temelia 
„Bucovinei Medicale”.  

Dr. I. Nandriş 

În: „Bucovina Medicală”, an I, nr. 1, ian. 1943, p. 8-9. 
 

 
 
 

Revista Medicală a Bucovinei 
 

Prof. Dr. P. Tomescu 
Ministrul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale 

 
Medicii din Bucovina au crezut că îndeplinesc o 

acţiune ştiinţifică şi patriotică în acelaşi timp, editând 
o revistă medicală proprie. 

Absolut de acord cu această idee, ţin să-i felicit 
călduros pentru că au avut-o şi să le urez cel mai 
desăvârşit succes în realizarea ei. 

Pentru a-l avea, noua revistă va trebui să aibă 
propria sa personalitate pe care medicii de mare valoare 
ştiinţifică şi profesională ai Bucovinei o pot creia. 

În acest scop, Revista Medicală a Bucovinei 
trebue să trateze pe lângă subiectele cu un aspect 
ştiinţific universalist, toate problemele medicale şi 
medico-sociale cari sunt specifice acestei regiuni. 

Ceva mai mult, cred că ea trebue scrisă integral 
numai de medicii cari lucrează în Bucovina, nu numai 
pentru problemele cu aspecte locale sau regionale, dar şi 
pentru subiectele de ştiinţă generală.  

Realizarea acestei idei o cred posibilă şi foarte 
utilă. 

Este posibilă pentru că ea va fi înfăptuită de medicii 
din Bucovina cari au reuşit în câteva luni după desrobirea 
acestei provincii româneşti, să reorganizeze spitalele, 
scoţându-le din mizeria în care au fost găsite, să le 
civilizeze şi să le dea o strălucire ştiinţifică importantă. 

Este utilă pentru că medicii din Bucovina vor 
arăta ţării întregi şi aliaţilor noştri marea vitalitate 
intelectuală a acestei provincii româneşti. 
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Medicina bucovineană este o mare şi frumoasă 
realitate prin admirabilele sale instituţii, prin oamenii 
remarcabili cari le conduc şi prin pleiada de medici 
tineri cari lucrează în ele. 

Activitatea medicală a Bucovinei se completează 
în mod fericit prin revista de faţă, care va oglindi 

această muncă rodnică, făcând-o cunoscută medicilor 
din toată ţara, cari o vor urmări cu cele mai afectuoase 
sentimente de sinceră simpatie. 

 
În: „Bucovina Medicală”, an I, nr. 1, ian. 1943, p. 10. 
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NONAGENARII MEDICINEI SUCEVENE 
 
 

dr. Mihai C.-M. ARDELEANU 
 
 

 
 

Datele statistice (seci) arată că nobila 
profesie medicală, ce împleteşte arta şi ştiinţa  
într-un tot armonios, nu oferă celor ce o practică o 
speranţă de viaţă confortabilă. Ar trebui o platoşă 
psihică mult mai solidă, decât cea cu care suntem 
de obicei înzestraţi, pentru a putea rezista 
asaltului atâtor probleme şi energii, cu care ne 
confruntăm zilnic. 

Dar, din fericire, există medici care, probabil 
alegându-şi bine bunicii – după vorba din popor – 
trăind şi muncind cumpătat, au reuşit să atingă 
vârste venerabile. Evocăm câteva personalităţi ale 
medicinei sucevene, cerându-ne scuze faţă de cei 
pe care nu i-am nominalizat doar dintr-un defect 
de informaţie, nu din alte considerente. 

 
 

Dr. Mihai AIOANEI 
 

S-a născut la 6.VII.1924 în localitatea 
Dumbrăveni, jud. 
Suceava, în familia 
agricultorilor Dumi-
tru şi Zoița. A termi-
nat Liceul „Ştefan 
cel Mare” din Sucea-
va în 1943 şi apoi a 
urmat Şcoala de 
Ofiţeri de Rezervă 
Artilerie Craiova, în 
perioada 1943-1945. 

A finalizat ulterior cursurile Facultăţii de 
Pediatrie din Iaşi, pe care a absolvit-o în 1950. A 
fost coleg de promoţie cu un alt mare pediatru 

sucevean, dr. Kreisel Marcu şi cu dr. Vexler Tili, 
de la Clinica I Pediatrie Iaşi. Îşi începe activitatea 
profesională la Dispensarul Iara (jud. Cluj), în 
1950. Din 1952 lucrează la Sanatoriul de Copii 
Câmpulung Moldovenesc, iar din 1953 devine 
medic pediatru la Secţia Sanitară a Raionului 
Suceava. În acea perioadă a lucrat şi la Colonia de 
Copii coreeni aflată la Siret. 

De la 15.VII.1956 este angajat ca medic 
specialist pediatru, ulterior ca medic primar 
pediatru la Spitalul Suceava. Trebuie precizat că din 
cercetarea arhivelor l-am găsit iniţial ca aparţinând 
de Maternitatea Suceava, fiind astfel, după 
informaţiile găsite, primul neonatolog al Sucevei. 

În 1960 se căsătoreşte cu Coca PALAGHIE, 
economist la UJECOOP şi au o frumoasă căsnicie 
de 54 de ani, rezultând o fiică, dr. Manuela 
Brândușa AIOANEI, medic primar stomatologie 
generală la UPU Suceava, din oct. 2003. 

Pregătirea profesională şi-a întregit-o prin 
numeroase cursuri de perfecţionare: 

- „Organizare sanitară”, 1953; 
-  „Perfecţionare nou-născuţi”, 1955, 1961 –

Bucureşti, Tg. Mureș; 
- „Perfecţionare pediatrie”, 1965, 1972-

1973, 1978 – Bucureşti, Iaşi. 
A fost detaşat în acţiunile de combatere a 

mortalităţii infantile în zonele: Săveni, Botoșani, 
Suceava şi Fălticeni, în perioada 1971-1973. 

A fost evidenţiat în Munca Medico-Sanitară 
(1967); a primit medalia „Meritul Sanitar” (1970) şi 
„Crucea Comemorativă a celui de-al Doilea 
Război Mondial (1941-1945)” şi a primit şi 
calitatea de veteran de război. 
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Dr. Jana BERLINSCHI (n. GRIGORAȘ) 
 

S-a născut la 3.X.1923 în mun. Buzău. 
Părinţii erau Ioan şi Maria. A urmat cursurile 
Facultăţii de Medicină 
Iaşi, promoţia 1948, cu 
examenul de absolvire 
susţinut în 1949, ceea 
ce – conform Legii 
Învăţământului de 
atunci le conferea 
titlul de „Doctor în 
Medicină şi Chirur-
gie”. I-a avut drept 
colegi pe Gh. Adomni-
căi, viitorul profesor de anatomie, Vasile Alucăi, 
primul gastroenterolog al Iașului, Vladimir 
Bejan, balneolog de renume al Moldovei, soţul – 
dr. Constantin Berlinschi, distinsa internistă dr. 
Ortansa Berneagă, dr. Veceslav Carasevici, dr. 
Neculai Chircu, viitorul ginecolog al Sucevei, 
viitorul profesor de urologie Nicanor Mânecan, 
prestigiosul ORL-ist dr. Gh. Siminel. 

Activitatea medicală şi-a început-o în febr. 
1949 la Dispensarul Albotești Botoşani, iar din 
iunie 1950 vine la Dispensarul Solca. Între 1951-
1956 devine medic consultant Boli Interne la 
Spitalul Suceava, iar între 1956 şi 1968 lucrează la 
Secţia Sanitară a Oraşului Suceava. 

De menţionat că în 1960 devine şi medic 
primar sănătate publică şi medic specialist 
medicină internă. Are şi calitatea de medic 
inspector la Direcţia Sanitară a judeţului 
Suceava, după noua  împărţire administrativ-
teritorială a României. Revine ca internist în 
Secţia de Boli Interne între 1969-1973, pentru ca, 
din 1973 până la pensionarea pentru limită de 
vârstă din 1990, să fie şefa Serviciului Judeţean 
de Expertiză a Capacităţii de muncă. 

 

Dr. Sonia GEMENEANU (n. USCATU) 
 

A văzut lumina zilei în mun. Roman, la 17 
apr. 1923. A absolvit liceul la Roman, în 1942. 
Facultatea de Medicină a urmat-o la Bucureşti, 

între 1942-1948. După 
absolvirea facultăţii lu-
crează la un punct de 
tratare a malariei la 
Brăila, apoi urmează un 
curs de eradicare a 
tuberculozei, boli ce 
făceau ravagii în soci-
etatea românească de 
după război. Întemeie-

torul Şcolii Româneşti de Ftiziologie, cel care 
avea să dea numele Institutului din şos. Viilor era 
prof. Marius Nasta. 

În 1950 vine în Suceava şi este repartizată 
la Dispensarul de combatere a tuberculozei, 
ulterior la Policlinica Suceava; tot atunci se 
căsătoreşte cu Vianor Gemeneanu, cu care va 
întemeia o frumoasă familie. Dr. Vianor 
Gemeneanu, sucevean de origine (născut în 
Stroiești) a activat iniţial în Sanatoriul dr. 
Silvestru Strugariu; ulterior a lucrat în Secţia 
TBC Suceava, fiind şeful secţiei până la decesul 
survenit în 24.IV.1975. 

Doamna dr. Sonia Gemeneanu a continuat 
să lucreze cu eficienţă şi discreţie, a efectuat gărzi 
în Secţia Interne a Spitalului Judeţean până la 
pensionarea sa, survenită în 30.IV.1993. În zilele 
scrierii acestor rânduri, când autorul acestei 
evocări era în corespondenţă cu fiul cel mare al 
Doamnei Doctor, ing. Alexandru Gemeneanu, a 
survenit decesul său neaşteptat, în data de 
18.I.2016. 
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Dr. Adriana IACOMI (n. SIRETEANU) 
 

S-a născut la 4.IX.1924 la Iași, părinţii, 
Constantin şi Ortansa 
fiind funcţionari CFR. 
A urmat Facultatea de 
Medicină la Iaşi între 
1943-1949, absolvind 
prin examen de stat, cu 
echivalarea titlului de 
doctor – medic. A 
susţinut şi examenul-
concurs de externat, 
astfel încât în 1948 

lucra ca medic intern la Spitalul CFR Iaşi. Iniţial 
a lucrat la Dispensarul Ilişeşti, iar din 1952 vine 
ca medic consultant pediatru la Spitalul Suceava. 
Aşa cum am relatat în File din istoria Spitalului 
Suceava, secţiile de Maternitate şi Pediatrie erau 
situate în actuala clădire a Bolilor Infecţioase 
(pavilioanele Spitalului Vechi). Secţia Pediatrie 
era condusă pe atunci de dr. Drezner Melita, 
ajutată de dr. König Lea. Tot în secţia Pediatrie 
lucra cu ½ normă şi dr. Aurelian Buculei, tot din 
promoţia 1949 a Facultăţii de Pediatrie Iaşi. 

S-a căsătorit cu colegul de generaţie de la 
Medicină Generală, dr. Neculai Iacomi, ajuns 
medic primar radiolog prin concurs naţional. S-a 
pensionat la 1.V.1991, după 47 ani, 5 luni 29 de 
zile de activitate. 
 
 

Dr. Maria-Draga ROZOPOL (n. ONICESEI) 
 

A văzut lumina zilei la Cernăuți, la 
2.XII.1926, părinţii fiind Constantin şi Lucreţia.  
S-a simţit atrasă de ştiinţele biologice, urmând 

un an de Biologie şi cinci ani de Medicină, iniţial 
la Iaşi, terminând studiile la Bucureşti. În 1952 
era deja medic la Mediaş, unde îl va cunoaşte pe 
cel care-i va deveni 
soţ, dr. Gh. Rozopol. 
În 1967 vine ca medic 
la Spitalul Suceava, în 
laboratorul proaspăt 
dotat din clădirea 
Spitalului Nou. Deja 
probele biologice se 
lucrau după criterii 
ştiinţifice, iar 
examenul de medic 
primar laborator clinic i-a conferit autoritatea şi 
poziţia de medic şef laborator clinic. La examenul 
de primariat naţional a avut cea mai mare medie 
pe ţară. 

S-a pensionat la 1.II.1991. 
 
 

 
Dr. Virginia TĂLOI (n. BRAHA) 

 
S-a născut la 3.X.1925 

în Lipcani, aflat astăzi în 
Republica Moldova. Părinţii 
erau Ioan, învăţător, şi 
Ecaterina, moaşă. A urmat 
Facultatea de Medicină la 
Bucureşti, absolvind în 
1953. Timp de 10 ani a 
lucrat ca medic pediatru la 
Spitalul Rădăuţi, iar de la 

1.VIII.1963, până la data pensionării, 1.I.1991, ca 
medic specialist ftizio-pediatru la Secţia 
Pneumologie a Spitalului Suceava.  
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INFARCTUL MIOCARDIC ACUT ÎN URGENŢĂ 

 
 

dr. Liviu CÎRLAN 
 
 

 

 
 
 

 
  Dr. Liviu Cîrlan 

Născut: 21.VII.1967, loc. Moara, jud. Suceava. 
Liceul „Ştefan cel Mare” Suceava, profil chimie-
biologie, absolvent 1985. 
Facultatea de Medicină la UMF „Iuliu Haţieganu” 
Cluj-Napoca, 1996. 
1997-2000: rezidenţiat Medicină de Urgenţă; 
2000: medic specialist Medicină de Urgenţă; 
2001: competenţă ecografie; 
2003: competenţă Termografie medicală; 
          competenţă Management sanitar; 
2005: medic primar medicină de urgenţă; 
2008: masterat Administraţie Publică 
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava; 
2009: medic specialist Gastroenterologie; 
2015: atestat în Management Sanitar. 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamentul optim al IMA este bazat pe 
implementarea unui sistem medical de urgenţă 
care include o reţea între spitalele cu diferite 
nivele de competenţă, interconectate prin 
serviciul eficient de ambulanţă sau elicopter, prin 
definirea clară a ariilor geografice de interes, 
protocoale comune, bazate pe prioritizarea 
riscului şi asigurarea transportului cu 
autosanitare dotate cu echipamentul şi echipele 
corespunzătoare.  

Un astfel de sistem de îngrijire, bazat pe 
diagnosticul în prespital, triajul şi transportul 
rapid spre cel mai important centru, este cheia de 
succes al tratamentului şi îmbunătăţeşte 
semnificativ şansele pacientului. 

În ambulanţele moderne echipate cu 
electrocardiografe există posibilitatea 
diagnosticului precoce a IMA şi începerea 
tratamentului analgezic (de diminuare a durerii 
toracice) şi antianginos. 

 

 
La spital, la departamentul de urgenţă se 

precizează diagnosticul prin examenul clinic, 
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electrocardiograma şi recoltarea enzimelor 
cardiac, apoi pacientul este transportat în 
unitatea de supraveghere coronariană unde se 
începe monitorizarea şi tratamentul specific al 
infarctului de miocard acut. 

Diagnosticul precoce poate fi salvator de 
viaţă, iar o acţiune rapidă, bazată pe cele mai noi 
tipuri de intervenţii minim invazive asupra 
pacientului aduc după sine un prognostic 
favorabil. 

Acesta se bazează de obicei pe istoricul de 
durere/disconfort toracic cu durata de 10-20 
min., sau mai mult (care nu răspunde complet la 
nitroglicerină). Sunt posibile şi alte localizări 
precum regiunea epigastrică sau interscapulo-
vertebrală. Indicii importante le reprezintă 
istoricul anterior de boală arterială coronariană şi 
iradierea durerii spre gât, mandibulă, membrul 
superior stâng. 

Pacienţii care au suferit un infarct 
miocardic de obicei sunt anxioşi, au tegumente 
palide şi transpira-te, pulsul este frecvent mărit, 
tahicardic; tensiunea arterială poate fi normală, 
scăzută sau crescută. 

De asemenea, aduce informaţii despre o 
posibilă cauză (sufluri cardiace şi vasculare, 
insuficienţă cardiacă). În plus, examinarea fizică 
este foarte importantă pentru excluderea altor 
boli care pot mima infarctul miocardic. 

Durerea poate să nu fie severă, şi în mod 
particular la pacienţii vârstnici, pot fi obişnuite 
alte forme de prezentare, precum fatigabilitatea, 
dispneea, lipotimia sau sincopa. Ameliorarea 
durerii este de importanţă vitală, nu numai din 
raţiuni umanitare, dar şi deoarece durerea se 
asociază cu vasoconstricţie şi creşterea efortului 
inimii. 

În cazul IMA, hipotensiunea arterială poate 
să apară imediat sau la câteva ore, precedată de o 
uşoară creştere a tensiunii arteriale. Când 
tensiunea arterială scade brusc pericolul şocului 
cardiogen este iminent. 

Calmarea anxietăţii are un rol foarte 
important. Discuţiile cu pacienţii şi aparţinătorii 
pot diminua semnificativ starea de nelinişte, 
eliminând agitaţia pacientului şi astfel a creşterii 
efortului inimii, ceea ce reduce, în final, 
posibilitatea extinderii leziunilor. 

Prima investigaţie în faţa unui pacient cu 
durere în piept este electrocardiograma. 
Modificările ECG stabilesc diagnosticul de infarct 
miocardic, momentul de debut al acestuia şi 
artera coronară implicată. În funcţie de 
modificările ECG se alege şi modalitatea de 
tratament.  

Există situaţii în care modificările ECG pot 
fi echivoce, situaţie în care e nevoie de 
electrocardiograme seriate şi investigaţii 
suplimentare. Recoltarea sângelui pentru dozarea 
enzimelor cardiace este o altă investigaţie care stă 
la baza diagnosticului de infarct miocardic. În 
prezent se utilizează pentru evidenţierea necrozei 
miocardice troponinele şi creatin kinaza. Dozarea 
acestora în dinamică arată evoluţia infarctului. 

Evoluţia cazuisticii de la introducerea 
protocolului naţional unic pentru infarct (2009) 
sugestionează utilitatea acestui protocol, utilitate 
tradusă în scăderea deceselor cu acest tip de 
afecţiune pentru pacienţii care s-au prezentat la 
spital. 

Deşi la nivel mondial cauza principală de 
deces sunt afecţiunile cardiovasculare, la nivel de 
UPU, situaţia a cunoscut îmbunătăţiri 
remarcabile, prin scăderea semnificativă a 
transferurilor către alte spitale şi scăderea 
importantă a deceselor. 

Statistica ilustrată de la începutul 
introducerii Protocolului naţional unic pentru IM 
arată creşterea an de an a numărului cazurilor 
pacienţilor cu acest tip de afecţiune, dar şi 
scăderea semnificativă a transferurilor către alte 
spitale şi a deceselor datorate IMA. 

 

0
50

100
150
200
250

2010 2011 2012 2013 2014 2015
deces e

total

Infarc t Mioc ardic  Ac ut

deces e trans ferati internati total
 



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an II, nr. 1 (5) / 2016 

         9

În anul 2015 s-au înregistrat 247 cazuri clare 
de infarct, din care au beneficiat de 
coronarografie 237 de pacienţi, s-au internat în 
spital în compartimentul TI – Coronarieni 245 
pacienţi şi au fost îndrumaţi către spitale de 
cardiologie din centrul universitar Iaşi 2 pacienţi. 

 

 

Înfiinţarea „Centrului de excelenţă în 
cardiologie şi radiologie intervenţională” unde se 
realizează tratamentul infarctului miocardic acut 
şi posibilitatea efectuării coronarografiilor din 
U.P.U. a avut de asemenea un rol foarte 
important în tratamentul IMA, reducând până la 
înlăturare totală transferurile către spitalele de 
specialitate din centrul universitar Iaşi, dar şi 
rezolvând în mare parte prin stent-are afecţiunile 
cardiace ale pacienţilor care au beneficiat de 
aceste intervenţii.  

Acest tip de intervenţie este folosită atât 
pentru a diagnostica anumite condiţii patologice 
cardiace cât şi pentru tratamentul local al 
leziunilor. 
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Coxartroza, numită şi artroza coxo-femurală 
sau artroza şoldului, este o afecţiune cronică ce se 
caracterizează prin distrugerea progresivă a 
cartilajului articular, asociată unor leziuni 
proliferative ale ţesutului osos subcondral de la 
nivelul articulaţiilor coxo-femurale. 

 
Etiologie şi incidenţa. 

Coxartroza este o boală cu un debut lent, ce 
apare în medie după vârsta de 50 de ani, cu o 
evoluţie progresivă, ireversibilă, continuă, care 
duce în final la anchiloza (blocarea) articulaţiei 
şoldului, fiind însoţită de dureri foarte mari 
Coxartroza este una din cele mai frecvente 
afecţiuni ortopedice, reprezentând eminamente o 
uzură a articulaţiei şoldului, care depinde de 
vârsta pacientului, greutate, gradul de activitate 
din timpul vieţii (sport, muncă), istoria 
traumatismelor suferite la nivelul şoldului sau 
membrului inferior respectiv, prezenţa unor 
afecţiuni congenitale sau colaterale. În ţările 
civilizate, coxartroza este considerată o problemă 
naţională şi i se acordă atenţie sporită, precum şi 
fonduri importante pentru a fi tratată.  

Deşi există numeroşi factori favorizanţi, în 
anumite cazuri de coxartroză bilaterală nu sunt 
cunoscute cu exactitate cauzele apariţiei acestei 
suferinţe (coxartroză idiopatică sau primară).   

Formele secundare apar mai frecvent la 
persoane de peste 50-60 de ani şi în special la 
femei, acestea fiind predispuse la diverse forme de 
displazie congenitală de şold (modificări ale 
raporturilor normale dintre oase, modificări de 
formă a articulaţiei şoldului). Poate apărea şi la 
tineri sau copii cu diferite forme de malformaţii 
congenitale ale articulaţiei coxo-femurale, a 
traumatismelor şoldului (epifizioliza) sau după 
administrare îndelungată de corticoizi, atunci 
când apare osteonecroza, respectiv distrugerea 
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progresivă a capului femural, determinând 
apariţia, în timp scurt, a artrozei. Trebuie făcută 
diferenţa între momentul în care boala debutează 
şi momentul în care pacientul percepe 
simptomele, fiind două etape complet diferite. 
Traumatismele ca accidentele rutiere sau căderile 
de la înălţime, care determină fracturi ale oaselor 
bazinului (de col femural, fracturi de cotil, de 
masiv trohanterian, cap femural sau luxaţii de 
şold), pot determina ulterior apariţia coxartrozei 
la orice vârstă. Formele primare apar şi se 
manifestă după 60 de ani, în schimb formele 
secundare apar şi se manifestă în general mai 
precoce (între 40 şi 60 ani). 
 
Anatomie patologică 

Coxartroza se caracterizează în principal 
prin leziuni ale cartilajului articular (distrofie, 
eroziune), pierderea formei, a conturului 
suprafeţelor articulare, prin turtirea sau 
aplatizarea capului femural, modificări de 
structură osoasă la nivelul capului femural şi a 
cavităţii cotiloide (osteofitoză, osteoscleroză). Se 
asociază cu remanieri osoase, cu depuneri 
anormale de ţesut osos la periferia suprafeţelor 
articulare (osteofite) şi fibrozarea (îngroşarea) 
capsulei articulare, cu scăderea cantitativă a 
lichidului sinovial (lichid prezent în mod normal 
la nivelul tuturor articulaţiilor sinoviale), ceea ce 
duce la scăderea lubrefierii articulare şi, implicit, 
la un coeficient de frecare mai mare. Efectele 
secundare ale acestor modificări sunt: alterări 
semnificative ale capului femural şi ale cavităţii 
acetabulare, distrugerea cartilajului articular, cu 
impact direct asupra celor două funcţii principale 
ale articulaţiei şoldului: stabilitatea şi mobilitatea, 
fiind însoţite de dureri foarte mari. 
 
Semne clinice şi simptome 

Durerea este simptomul principal al 
coxartrozei. Ea poate fi localizată inghinal cel mai 
frecvent, dar poate apărea şi la nivel fesier, pe faţa 
internă a coapsei, pe faţa externă a şoldului sau la 
nivelul genunchiului. 

Durerea care se accentuează la mers 
prelungit, mers pe teren accidentat, urcat şi 
coborât scări şi care se ameliorează la repaus este 
o caracteristică a coxartrozei. 

Coxartroza este o boală cu debut lent, 
insidios şi ireversibil. Durerea este resimţită la 
început după un moment de repaus, mai ales 
dimineaţa când pacientul se dă jos din pat, sau 
după ce se ridică de la masă, se dă jos din maşină. 
Pacientul descrie redoarea matinală (este cel mai 
important, cel mai frecvent şi caracteristic 
simptom al acestei boli), sau redoarea apărută 
după un moment de repaus şi faptul că această 
redoare dispare „după încălzirea articulaţiei”. Cu 
timpul durerea devine invalidantă. Pacientul 
trebuie să înţeleagă că simptomele bolii, sau 
modul în care percepe el boala nu sunt în 
concordanţă cu stadiul bolii. Sunt pacienţi care 
tolerează foarte bine boala, chiar dacă ea este în 
stadii foarte avansate, dar există şi pacienţi care se 
vaită foarte tare din stadii incipiente. Toţi aceşti 
pacienţi ar trebui sa meargă la medicul ortoped, să 
se informeze şi să înţeleagă opţiunile terapeutice. 

Alte simptome: cracmente (zgomote) la 
mobilizarea articulaţiei, reducerea mobilităţii 
articulare (mai ales la extensie, rotaţie interne şi 
abducţie), poziţie vicioasă a coapsei (flexie, 
adducţie, rotaţie externă), semnul pantofului 
Duvernay (încălţare pe la spate cu genunchiul 
flectat, pacientul neputându-se apleca), diferenţa 
de lungime a membrelor, prin scurtarea 
membrului afectat. 

Semnele radiologice sunt edificatoare 
pentru coxartroza, radiografia standard de bazin 
fiind investigaţia de elecţie, de cele mai multe ori 
nefiind nevoie de alte investigaţii (CT, RMN). 
Radiologic. se observă modificări atât la nivelul 
formei oaselor articulaţiei coxo-femurale, cât şi la 
nivelul structurii osoase. Coxartroza apare ca un 
proces de deteriorare articulară care începe la cei 
doi poli ai articulaţiei – superior şi inferior – care 
sunt şi zonele de solicitare maximă – şi fundul 
cotilului. Se vor observa osteofitoza (calcificări 
osoase anormale) la periferia articulaţiei sub 
diverse forme, osteoporoza geodică (chisturi 
osoase) în zonele portante (de presiune) şi 
osteoscleroza cu îngroşarea conturului suprafeţei 
articulare şi subţierea liniei interarticulare. 

 
Evoluţie şi prognostic 

Coxartroza, odată instalată, are un caracter 
lent progresiv şi ireversibil, determinând în final, 
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după 15-20 de ani de la debut, blocarea articulaţiei 
şoldului. Evoluţia este lentă, ducând la 
deformarea bazinului, scurtarea membrului 
afectat (2-5 cm), inflamaţii la nivelul coloanei 
lombare, a celeilalte articulaţii coxo-femurale prin 
suprasolicitare a articulaţiei genunchiului pe 
aceeaşi parte, atitudine vicioasă (membrul este 
flectat, rotat extern), simptome care duc la 
invalidarea pacientului prin scăderea 
perimetrului de mers, imposibilitatea de a se 
încălţa, de a se îmbrăca, de a se spăla, iar în final 
boala determinând imobilizarea individului la 
pat. Mersul, la început normal, devine şchiopătat, 
ulterior pacientul putându-se deplasa doar cu 
ajutorul unui baston, cârja sau cadru. Pentru unii 
pacienţi, mersul devine imposibil de realizat. 

Dintre toate artrozele, coxartroza are 
caracterul cel mai ireversibil şi cel mai invalidant, 
de unde şi prognosticul rezervat. Pacientul ajunge 
să fie imobilizat la pat, cu atât mai mult cu cât 
boala este bilaterală.  

 
Tratamentul coxartrozei 

Tratamentul are ca obiective: scăderea durerii, 
menţinerea şi creşterea mobilităţii articulare, precum 
şi limitarea invalidităţii. Deşi efectele coxartrozei 
sunt ireversibile, tratamentul nechirurgical început 
devreme poate ameliora durerea, poate amâna 
instalarea incapacităţii de mişcare şi poate încetini 
progresia bolii. Chirurgia vine în sprijinul dvs. dacă 
boala este deja în fază avansată. 

 
Tratamentul nechirurgical 

În cazul în care coxartroza se află în fază 
incipientă, primele măsuri care trebuiesc luate sunt: 

1. Măsuri igienice şi dietetice: scăderea 
duratei activităţilor solicitante (ridicarea 
greutăţilor, urcatul şi coborâtul scărilor, 
ortostatismul şi mersul prelungit, mersul pe teren 
accidentat), adoptarea unor posturi mai puţin 
nocive, tratarea tulburărilor vasculare şi endocrine, 
scăderea în greutate, utilizarea unei încălţăminte 
mai confortabile. Aceste măsuri au un rol foarte 
important, aducând îmbunătăţiri semnificative 
dacă sunt iniţiate în fazele incipiente ale bolii. Unul 
dintre cei mai importanţi parametri este scăderea 
în greutate, ceea ce ar duce atât la scăderea 
durerilor, creşterea mobilităţii şi a perimetrului de 

mers, dar ar ajuta şi medicul ortoped în 
eventualitatea unui tratament chirurgical. 

 
2. Terapia farmacologică (generală şi locală 

în cazul persoanelor slabe cu antiinflamatoare, 
antialgice, decontracturante musculare): constă în 
antiinflamatoare locale (unguent sau gel), cu 
aplicare locală fără a masa zona dureroasă, fiind 
recomandate doar persoanelor normoponderale. 
În cazul în care simptomatologia persistă, sau 
dacă durerile se accentuează, se recomandă  
folosirea periodică a antiinflamatoarelor 
nesteroidiene (AINS) neselective sau selective. 
Tratamentul poate fi completat cu un 
decontracturant muscular, în cure de 7-10 zile, cu 
o pauză de 2-3 săptămâni, urmând a fi reluată 
administrarea lor. În plus, există şi suplimente 
alimentare pe bază de acid hialuronic care, 
administrate timp îndelungat (3-6 luni), pot 
ameliora simptomele în stadiile incipiente sau 
moderate ale bolii. 

3. Infiltraţii intraarticulare cu soluţii vâsco-
elastice sterile, corticosteroizi sau PRP. În stadiile 
iniţiale ale bolii, sunt recomandate infiltraţiile cu 
PRP, adică autotransfuzia cu propriul sânge 
centrifugat al pacientului, prin care se obţin 
trombocitele ce conţin factorii naturali de regenerare 
ai ţesuturilor, implicit şi ai cartilajului articular. 
Soluţiile sterile vâsco-elastice sunt produsele pe bază 
de acid hyaluronic, care se injectează direct 
intraarticular sub control radiologic. 

4. Programul complex de recuperare 
balneofizicală şi kinetoterapeutică: termoterapie, 
hidrotermoterapie, hidrokinetoterapie, kineto-
terapie, masaj, balneoclimatoterapie, rontgen-
terapie, acupunctură. 

 
Tratamentul chirurgical 

Progresele chirurgiei ortopedice din ultimii 
25 de ani, oferind soluţii adesea spectaculare în 
toate stadiile bolii, au făcut ca afecţiunea să devină 
chirurgicală, operaţia fiind momentul central 
terapeutic. Tipuri de intervenţii chirurgicale: 

a. Osteotomiile de corecţie a viciilor 
arhitectonice, sunt indicate în toate anomaliile de 
dezvoltare ale şoldului (congenitale sau câştigate), 
atât în stadiul de preartroză, cât şi de artroză 
incipientă: osteotomiile de bazin şi 
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intertrohanteriene. Aceste tehnici sunt din ce în ce 
mai puţin folosite, deoarece nu asigură decât o 
corecţie osoasă, prelungind doar durata de viaţă a 
articulaţiei, până în momentul apariţiei coxartrozei. 

b. Endoprotezarea totală a șoldului a 
schimbat fundamental evoluţia şi prognosticul 
acestei boli, prin realizarea postoperatorie 
imediată a unui şold nedureros, mobil, cu o 
funcţionalitate bună, fiind astăzi terapia de elecţie 
în această boală, până nu demult invalidantă. 

Astfel, astăzi, orice coxartroză după 60 de 
ani nu se tratează decât prin protezare totală. 
Totuşi, cazurile bilaterale de coxartroză cu 
limitare severă de mobilitate şi tulburări 
funcţionale, nu au astăzi limita de vârstă, pacienţii 
putând fi operaţi prin această metodă şi la vârste 
fragede (20-30 de ani), în special cei cu leziuni 
displazice congenitale severe. 

 
Tipuri de artroplastii de şold 

1. Artroplastia cu proteză totală cimentată, 
este indicată tuturor pacienţilor mai vârstnici 
(peste 65 de ani) şi la cei cu osteoporoză marcată, 
la care implantele necimentate se fixează dificil. 

2. Artroplastia cu proteză totală 
necimentată , este indicată la pacienţii sub 60 de 
ani, prin riscul mai mic de infecţii şi longevitate 
mai mare a implanturilor. 

3. Artroplastia cu proteza totală hibridă sau 
hibrid inversat este recomandată pacienţilor cu 
vârste între 60 şi 75 de ani, în locul artroplastiei 
totale cimentate, cu condiţia prezenţei unei calităţi 
osoase bune. Avantajele acestui tip deartroplastie 
(parţial cimentate) faţă de cea cimentată este 
durata de viaţă mai crescută a protezei, dar şi 
riscul septic postoperator mai scăzut. 

 
Când devine proteza absolut necesară? 

Înlocuirea articulaţiei uzate cu o proteză 
(artroplastia) reprezintă o intervenţie chirurgicală 
majoră, aceasta fiind ultima etapă în tratamentul 
unei artroze. Deşi nu poate realiza performanţele 
unei articulaţii normale sănătoase, protezarea este 
compatibilă cu o funcţie articulară bună. 

Care sunt paşii care trebuie urmaţi de un 
pacient cu coxartroză? 

1. Pacientul trebuie să se informeze despre 
boala lui şi să înţeleagă că singurul tratament 

curativ care îi oferă o viaţă normală este 
protezarea articulaţiei afectate. 

2. Să îşi aleagă un medic curant specializat în 
artroplastia totală a şoldului. 

3. Să efectueze conform indicaţiilor 
medicului curant, investigaţiile necesare pregătirii 
intervenţiei chirurgicale: radiografii/CT/RMN în 
funcţie de particularitatea cazului, urocultura, 
consult stomatologic, cardiologic în funcţie de 
vârstă, analize de sânge, ecografie doppler arterio-
venoasă a membrelor inferioare. 

4. Să stabilească împreună cu medicul curant 
tipul de proteză necesar.  

5. Să înţeleagă riscurile protezării: infecţia 
intraspitalicească şi tromboza venoasă. Aceste 
două complicaţii sunt în prezent rare, în marea 
majoritate a spitalelor, incidenţa lor depinde de 
gradul de asepsie din spital, precum şi de modul 
în care se respecta protocoalele de aseptie din sala 
de operaţii şi de îngrijire a pacienţilor. 

6. Să înţeleagă că perioada de recuperare 
postoperatorie are o durată variabilă, depinzând de 
vârsta pacientului, tipul de intervenţie, complianţa 
pacientului, starea generală preoperatorie, greutate, 
gradul de invaliditate preoperatorie, afecţiuni 
colaterale. În medie, recuperarea postoperatorie 
durează între 1 şi 3 luni. 

 
Având în vedere că operaţia este laborioasă 

şi solicită intraoperator resurse biologice 
importante din partea organismului, că proteza 
are o durată de viaţă limitată şi că presupune 
postoperator precauţii şi o conduită specială din 
partea pacientului, protezarea nu poate fi realizată 
oricând şi oricărui pacient. 

Operaţia de protezare este propusă 
pacientului cu coxartroză, la care metodele 
conservatoare de tratament (medicamentos, 
balneofizioterapeutic, intervenţii chirurgicale 
conservatoare-osteotomii) nu au avut efect. 
Operaţia este efectuată doar pacienţilor care, prin 
testele biologice efectuate preoperator, infirmă 
existenţa unui focar de infecţie, a unei 
tromboflebite şi care au o funcţie hepatică, renală 
şi cardiacă acceptabilă. Totodată, patologia 
preexistentă, frecvent întâlnită la persoanele 
vârstnice (HTA, CIC, DZ), trebuie reechilibrată, 
adusă în cei mai buni parametri. Pacienţii cu 
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tulburări de comportament şi necooperanţi pot fi 
excluşi din categoria celor supuşi artroplastiei. 
Protezarea nu reprezintă un panaceu universal, 
nu poate înlocui procedee terapeutice 
medicamentoase şi chirurgicale conservatoare şi 
nici nu poate fi practicată în scop profilactic. De 
principiu, sunt considerate contraindicaţii ale 
protezării totale de şold: starea generală precară a 
pacientului, obezitatea morbidă, tromboflebita, 
sepsis (infecţie) local mai recent de 9-12 luni. 

 
 

Istoricul şi evoluţia artroplastiei de şold 
pentru coxartroză în Secţia Ortopedie Suceava 

Secţia Ortopedie Traumatologie a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Suceava a realizat primele 
artroplastii totale de şold pentru coxartroză, în 
special cu proteze totale cimentate încă din 
perioada 1990-2000. Începând cu anul 2001, Secţia 
Ortopedie Suceava este inclusă în Programul 
Naţional de Endoprotezare, asigurându-se astfel o 
finanţare constantă pentru achiziţionarea lunară a 
endoprotezelor de șold. De asemenea, în acelaşi 
an, se constituie la Bucureşti Registrul Naţional de 
Endoprotezare (RNE), la care secţia noastră s-a 
afiliat, raportându-se astfel, lunar, toate 
intervenţiile chirurgicale de artroplastie a şoldului. 
S-a realizat astfel o transmitere sistematică a 
informaţiilor către RNE, pe formulare speciale, în 
momentul implantării endoprotezei, date ce conţin 
informaţii atât despre tipul de endoproteză 
implantat, cât şi date de identificare ale 
pacientului la care s-a efectuat intervenţia. 

La sfârşitul fiecărui an de raportare, ca 
urmare a colaborării cu RNE, avem o situaţie 
precisă atât a numărului de endoproteze 
implantate, în anul în curs, dar şi a tipului 
acestora (primară sau de revizie), a afecţiunilor 
articulare tratate, precum şi a complicaţiilor 
survenite (infecţii, decimentări, luxaţii etc.). 

Odată cu modernizarea Blocului Operator al 
Spitalului Judeţean Suceava, în anul 2012, 
numărul intervenţiilor chirurgicale de artroplastie 
totală a şoldului pentru coxartroză a crescut 
spectacular, atât ca urmare a îndeplinirii 
condiţiilor de asepsie intraoperatorie stricte 
necesare artroplastiei (sistem de filtrare şi 

purificare performantă a aerului din sala de 
operaţie), dotarea cu aparatură şi instrumentar 
specifică acestor tipuri de intervenţii, dar şi a 
creşterii standardului de îngrijire a pacienţilor cu 
artroplastie de şold (asigurare de personal medical 
calificat, condiţii de cazare superioare, prezenţa 
kinetoterapeutilor pentru recuperarea 
postoperatorie precoce). 

Astfel, începând cu anul 2010, numărul 
intervenţiilor de endoprotezare a șoldului a 
pacienţilor cu coxartroză au crescut semnificativ, 
de la 6 artroplastii totale pentru coxartroză în anul 
2011 (cu un ritm de o artroplastie totală la 2 luni), 
până la 44 de artroplastii totale de şold pentru 
coxartroză, în anul 2014 (cu un ritm de o 
artroplastie totală pe săptămână). În anul 2015, au 
fost un număr de 29 endoprotezări totale de şold 
pentru coxartroză la încheierea primului semestru 
al anului, ceea ce denotă o creştere continuă şi 
permanentă a ritmului de endoprotezare a 
şoldului în secţia noastră, pentru această 
afecţiune. 

În acelaşi timp, au fost diversificate mai 
multe tipuri de endoprotezări de şold, mergând 
din ce în ce mai mult înspre creşterea calităţii 
implantelor protetice, a duratei de viaţă a 
endoprotezei, chiar şi în cazul pacienţilor în 
vârstă. Acest lucru a condus la o creştere a calităţii 
atât a actului chirurgical, cât şi a procesului de 
recuperare postoperatorie a pacientului (prin 
efectuare de mobilizare şi kinetoterapie precoce 
postoperatorie). 

Pentru pacienţii tineri şi adulţi, cu vârste 
cuprinse între 20 şi 60 de ani, cu afecţiuni 
displazice şi degenerative precoce ale şoldului 
(osteonecroză), s-a implementat endoprotezarea 
totală necimentată (fig. 1), cu durata cea mai lungă 
de viaţă a endoprotezei, ajungându-se deja la un 
număr de 7 endoproteze totale necimentate, 
numai până la jumătatea anului 2015. De 
asemenea, s-au introdus materiale noi, moderne, 
în ultimii ani, pentru această categorie de pacienţi, 
pentru a prelungi suplimentar durata de viată a 
protezei totale de şold, şi anume a cuplului 
polietilenă-ceramică (2014), respectiv ceramică-
ceramică (2015). Aceste materiale conduc la o 
uzură scăzută în timp a componentelor principale 
ale protezei de şold, prelungind viaţa acesteia. 
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Fig. 1. Artroplastie totală cu endoproteză necimentată 

 
Pentru pacienții cu vârste de peste 60 de ani, 

care reprezintă și segmentul cel mai numeros la 
care se efectuează  artroplastie totală de șold 
pentru coxartroză, secția noastră a introdus recent 
(2012), un nou tip de endoprotezare total de șold, 
anume cea hibridă , cu componente  parțial 
cimentate și necimentate, anume artroplastia 
totală hibrid ( cupă necimentată, coadă cimentată) 
și hibrid inversat (fig. 2), cea mai folosită (cupa 
cimentată, coadă necimentată).  Acest tip de 
artroplastie are ca scop prelungirea duratei de 

viață a andoprotezei de șold ( ca urmare a folosirii 
unei compontei femurale necimentate), dar în 
același timp și stabilizarea cimentată a cupei, 
special concepute pentru modificările displazice 
ale bazinului, din cadrul coxartrozei. 

Astfel, numărul artroplastiilor totale prin 
endoprotezare hibridă a ajuns la 17, până la prima 
jumătate a anului 2015, spre deosebire de 
artroplastiile  totale cimentate ( cu ambele 
componente cimentate), respectiv în numar de 7, 
realizate în aceeași perioadă de timp (fig.3).

 

 

Fig. 2. Artroplastie totală cu endoproteză tip hibrid inversat 
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Fig. 3. Artroplastie totală cu endoproteză totală cimentată 

 
În continuare, colectivul de medici ai secţiei 

Ortopedie Suceava îşi propune creşterea progresivă 
a numărului de intervenţii de artroplastie totală a 
şoldului pentru coxartroză, venind în sprijinul unui 
număr din ce în ce mai crescut de pacienţi, cu 
această afecţiune, care se adresează specialiştilor 
noştri în ambulatoriul de specialitate. 
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CHIRURGIA LA SUCEAVA  
ÎNTRE CELE DOUĂ RĂZBOAIE MONDIALE (1918-1941)* 

 
 

dr. Gh. DINU 
 

 
 
 

 
 

Dr. Gh. DINU1 

Născut: 21.I.1936, Bucureşti. 
Părinţii: Constantin, Casandra. 
Facultate: IMF Bucureşti, absolvent 1960. 
1958: extern prin concurs; 
1958-1960: intern prin concurs; 
1960-1966: Drăgoeşti, Ilişeşti, Bălăceana; 
1966: medic secundar chirurg (Suceava – dr. V. 
Andriu, Fundeni Bucureşti – prof. Voinea 
Marinescu, prof. Dan Setlacec); 
1969: medic specialist chirurg; 
1978: medic primar chirurg prin concurs pe ţară; 
1994: doctor în ştiinţe medicale; 
1973-1980: chirurg Spital Fălticeni; 
1980-1984: chirurg Policlinica Gura-Humorului. 
Pensionat pentru limită de vârstă 1.II.2006. 
Decedat: 1.X.2013. 
 
                                                 
* Comunicare prezentată la a V-a reuniune a medicilor 
români de pretutindeni cu tema „Aspecte istorice şi 
personalităţi ale medicinii din Bucovina în perioada 
interbelică", Cernăuţi, Ucraina, 27-29.V.2004. 
Documentul ne-a fost pus la dispoziţie de dna 
farmacist Maria Olar, preşedinta Fundaţiei Culturale 
„Leca Morariu”, căreia îi mulţumim şi pe această cale. 

Marele nostru chirurg în viaţă, prof. Dr. 
DAN SETLACEC (născut la 2 octombrie 1921), 
pasionat de Istoria Medicinei, a publicat în anii 
1995-1998 cele două volume intitulate sugestiv 
Medicina românească, medicină europeană, 
cuprinzând perioadele 1859-1916 şi 1918-1940, cu 
o extindere deosebită a Chirurgiei, existenţa sa 
fiind legată de această ramură a Medicinei. 

În trecut, ca şi astăzi, deplina libertate de 
circulaţie a oamenilor, a informaţiilor şi ideilor a 
făcut ca medicina românească să se dezvolte 
datorită medicinei universale şi în acelaşi timp să 
influenţeze medicina europeană şi universală, 
graţie celor care au studiat, s-au perfecţionat sau 
au călătorit în străinătate. 

Personal, ca membru al Societăţii 
Internaţionale de Istoria Medicinei, am făcut 
cunoscut în străinătate realizările chirurgilor 
suceveni, ceea ce fac şi astăzi în cadrul Societăţii 
medicale „Isidor Bodea" din Cernăuţi, pentru care 
ţin să mulţumesc preşedintelui Dr. ION 
BROASCĂ pentru invitaţia de participare. 

În România, în ţinutul de legendă şi istorie al 
Bucovinei, al ctitoriilor mănăstireşti – monumente 
U.N.E.S.C.O. – se află vechiul şi noul Spital din 
Suceava, în care chirurgia s-a practicat cu 
deosebită competenţă. 

Între anii 1893-1895 a fost ridicat Spitalul 
Vechi, a cărui construcţie a costat 102.700 forini, 
pe un teren cedat în acest scop de către Primăria 
oraşului Suceava. Capacitatea era de 66 de paturi, 
fiind compus dintr-un pavilion principal şi alte 
două pavilioane mai mici. În anul 1906 au mai fost 
adăugate, la ambele aripi ale edificiului principal 
al spitalului, încă două anexe şi a fost dată în 
folosinţă încă o sală de operaţie. Toate aceste 
modificări erau necesare deoarece populaţia 
oraşului era în creştere. În plus, populaţia întregii 
regiuni solicita asistenţă medicală în caz de 
internare tot aici, fiindcă deplasarea spre oraşele 
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mai mari ale ţării, care aveau spitale la acea dată, 
necesita efort şi cheltuieli foarte mari. 

Până la întemeierea României Mari (la 15-28 
noiembrie 1918 a avut loc proclamarea Unirii 
Bucovinei cu România, după ce fostul imperiu 
austro-ungar s-a prăbuşit), Suceava, ca de altfel şi 
alte centre ale ţării, a avut chirurgi formaţi la 
şcolile din străinătate, iar apoi la şcolile din ţară. 

Facultatea de Medicină din Bucureşti 
(înfiinţată în 1869), prin programul similar cu al 
facultăţilor franceze poate fi considerată cea mai 
importantă instituţie de învăţământ superior din 
sud-estul Europei. Facultatea de Medicină din Iaşi 
(înfiinţată în 1879) a dat profesori care au plecat 
ulterior la Bucureşti şi mulţi elevi care au lucrat 
sau lucrează la Suceava. 

În 1908 lucra la Suceava Dr. AURELIAN 
GRIGOROVICI ca medic secundar chirurg, 
absolvent al Facultăţii de Medicină din Viena, în 
1889. Ca director al Spitalului, în perioada 1 iulie 
1907 – 1 noiembrie 1909, a fost renumitul 
obstetrician şi chirurg Dr. OCTAVIAN 
GHEORGHIAN (1874-1929). Acesta, plecat din 
Siret (tatăl era preot, iar mama era sora pictorului 
Bucevschi), a urmat liceul la Suceava şi Rădăuţi, iar 
apoi Facultatea de Medicină la Graz şi Viena în 
Austria, obţinând Doctoratul în Medicină şi 
Chirurgie. Se va specializa însă în Ginecologie şi 
Obstetrică la Rostock, Berlin şi Dresda, în Germania. 

I-a urmat la Direcţia Spitalului Suceava 
chirurgul Dr. TEOFIL LUPU în perioada 1 
noiembrie 1909 – 9 septembrie 1930. 

Dr. Octavian Gheorghian devine director al 
Maternităţii şi profesor la Şcoala de moaşe din 
Cernăuţi, punând bazele învăţământului în limba 
română. (Cu el a învăţat şi lucrat una din soacrele 
mele, Stolarciuc-Witovsky Maria (1908-1998) la 
Maternitatea din Cernăuţi, ea fiind născută la Ceahor.) 

În timpul primului război mondial, Dr. 
Octavian Gheorghian a luat în primire toate 
instituţiile sanitare din Cernăuţi. Aleargă 
pretutindeni şi fără teamă în cele mai grele 
situaţii, când oraşul a devenit un câmp de luptă 
între armatele ruseşti şi cele austriece. Ulterior se 
va alătura fruntaşilor vieţii culturale şi politice a 
românilor bucovineni şi militează pentru alipirea 
Bucovinei la România. 

După primul război mondial a ajuns 

inspector al Bucovinei şi a făcut parte din 
Consiliul Sanitar Superior din Ministerul Sănătăţii 
al României Mari. 

În august 1929 a fost operat de două ori 
pentru un abces; având şi diabet, a făcut 
pneumonie căreia nu i-a mai putut rezista şi, la 5 
noiembrie 1929, s-a stins din viaţă, lăsând în urma 
sa soţia şi cei trei copii. 

Primul război mondial, izbucnit în vara 
anului 1914, ridicase în faţa poporului român 
probleme de mare însemnătate pentru însăşi 
soarta naţiunii. Rezistând presiunilor exercitate de 
cele două tabere Puterile Centrale (Germania, 
Austro-Ungaria) şi Antanta (Anglia, Franţa, 
Rusia), România condusă de regele Carol I a 
hotărât, la 3 iulie 1914, să adopte o politică de 
neutralitate, soluţie provizorie, dar în concordanţă 
cu aspiraţiile ţării şi realităţile perioadei 
respective. S-a putut în acest fel să se desfăşoare o 
intensă pregătire militară şi politico-diplomatică 
în direcţia realizării năzuinţei de veacuri, 
desăvârşirea statului naţional unitar. 

Ameninţată permanent de Puterile Centrale 
şi solicitată intensiv de Antanta, „România se vede 
silită să intre în linie alături de cei care pot asigura 
realizarea unităţii naţionale” se menţiona în 
declaraţia de război a guvernului român. Ştirea că 
la 14-27 august 1916 România a pornit hotărâtor 
să-şi înfăptuiască măreţul vis alături de Antantă, a 
fost primită cu entuziasm şi de populaţia 
românească aflată în teritoriile ocupate.  

Dr. TEOFIL LUPU, născut la 6 iunie 1869 la 
Tărăşeni-Prevorochie din districtul Siret unde tatăl 
său era preot, a studiat la Liceul German din 
Cernăuţi (1881-1888) şi în ultimul an la Suceava 
(1888-1889). A urmat Facultatea de Medicină la 
Viena, unde a făcut parte din Societatea „România 
Jună”. A promovat doctoratul la 14 iunie 1894, 
perfecţionându-se apoi ca chirurg şi ginecolog la 
renumiţii conducători de clinici Th. Billroth din 
Viena şi la Leopold Neisser din Dresda. 

Vine în ţară, ocupând prin concurs postul de 
medic chirurg la Spitalul din Câmpulung 
Moldovenesc, unde va lucra până în 1896, iar apoi 
este transferat la Spitalul din Suceava, unde va fi 
şi director, cum am amintit, în anii 1909-1930. În 
procesul de înzestrare a spitalului, care în 1907 
avea 90 de paturi, iar în anul următor 120 paturi, 
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cu aparatură şi instrumentar performant, cere să 
fie adaptat descoperirilor medicale din acea vreme. 
Astfel a instalat primul aparat Röntgen în 1909. 

Dr. Teofil Lupu şi-a căpătat faima de mare 
diagnostician şi chirurg cu calităţi deosebite. Este 
primul chirurg care a practicat chirurgie generală. 
A publicat lucrări privind ocluzia intestinală, 
sarcina extrauterină şi altele. Era la curent cu 
noutăţile medicinii şi a fondat la Suceava un Cerc 
de studii pentru perfecţionarea medicilor, 
Societatea medicilor din Suceava, Colegiul 
medicilor, al cărui preşedinte a fost. S-a implicat 
în viaţa socială, fiind deputat şi senator precum şi 
primul prefect al Bucovinei după formarea 
României Mari. A întemeiat Banca Suceveană. 

A publicat în revista literară „Făt-Frumos” 
articole de educaţie sanitară în legătură cu 
combaterea pelagrei şi sifilisului, precum şi 
despre „Eminescu la Suceava”, amintiri despre 
vizita marelui poet pe când autorul se afla în clasa 
a VIII-a de liceu (28 iunie 1929, Închinare la 40 de 
ani de la moartea poetului). 

În ziarul „Glasul Bucovinei” a publicat 
articolul Spre o politică sanitară. 

În 1926, ca senator, a ţinut un discurs în 
Parlament în legătură cu „Legea Organizării 
Ministerului Sănătăţii Publice”, vorbind despre 
„Îndrumări pentru reforma legii sanitare”. 

A desfăşurat o frumoasă activitate în cadrul 
Reuniunii muzical-dramatice „Ciprian Porum-
bescu” din Suceava, cu a cărei echipă de teatru a 
organizat multe turnee prin diferite localităţi din 
Bucovina, ţinând conferinţe cu caracter sanitar. 

Dr. Teofil Lupu a fost căsătorit cu Olimpia 
Gheorghian (22.XI.1879 – 30.XII.1937) sora doctorului 
Octavian Gheorghian. Au avut o fiică Octavia 
(22.IX.1903 – 9.IV.1992), căsătorită cu Leca Morariu 
(25.VII.1888 – 15.XII.1963), profesor universitar la 
Cernăuţi, fiică pe care am cunoscut-o ca pacientă, 
fiind prezentată de farmacista MARIA OLAR. 

În luna noiembrie 1929, Dr. Teofil Lupu s-a 
pensionat din funcţia de director a Spitalului 
Suceava, dar a continuat să lucreze în serviciul de 
chirurgie cât şi în cadrul Reuniunii muzical-
dramatice „Ciprian Porumbescu” 

Dr. Teofil Lupu a murit subit, în urma unui 
edem pulmonar acut, la data de 7 iulie 1935, când 
se afla într-o excursie în Munţii Bucovinei. 

În timpul primului război mondial au mai 
funcţionat în Burdujeni patru spitale militare de 
campanie în şcolile primare şi în sinagogă, pentru 
îngrijirea răniţilor şi bolnavilor aduşi de pe front. 

După întemeierea României Mari, urmare a 
Primului Război Mondial (luptele din 1916-1918), 
o dată cu înfiinţarea Universităţii din Cluj-
Napoca, cunoscută şi sub numele de Universitatea 
Daciei Superioare a fost numit profesor de Clinică 
chirurgicală marele chirurg de origine armeană 
IACOB MELCOM IACOBOVICI (1879-1959), 
fost elev al lui Toma Ionescu (1860-1926), 
părintele chirurgiei moderne româneşti. A activat 
în anii 1919-1933, fiind socotit ctitorul şcolii 
româneşti de Chirurgie din Transilvania. 
Profesorul Iacobovici a format în 10 ani 40 de 
chirurgi. Unul dintre aceştia a fost Dr. TRAIAN 
BONA (1903-1988), pe numele adevărat Ducman, 
căsătorit cu Salustria, o rudă a lui Iuliu Maniu, 
şeful Partidului Naţional Ţărănesc. 

Dr. Traian Bona s-a născut la Seghedin, 
Ungaria, la 4 iunie 1903. A absolvit Facultatea de 
Medicină din Cluj, luându-şi doctoratul în 
medicină şi chirurgie în 1927. În acea perioadă a 
fost cooptat drept coautor la capitole din lucrarea 
de mari proporţii, de 792 pagini, a prof. Dr. I. 
Iacobovici, intitulată Propedeutica chirurgicală, 
apărută în 1927, la Editura Universităţii din Cluj. 
Era unul din elevii favoriţi ai profesorului. 

Dr. Traian Bona făcuse secundariatul în 
chirurgie la Timişoara. Devenind specialist 
chirurg s-a întors la Cluj. A fost preparator la 
Clinica profesorului I. Iacobovici şi apoi medic 
primar chirurg prin concurs. 

În 1930 vine să lucreze ca şef de secţie la 
Spitalul din Suceava, deţinând şi funcţia de 
director al spitalului, în anii 1930-1944, urmând 
doctorului Teofil Lupu. 

Atunci, sub conducerea Dr. Traian Bona au 
fost realizate o serie de lucrări de amenajare şi 
adaptare a clădirilor şi dependinţelor spitalului, 
pentru a servi cât mai bine scopului său, acela de 
centru de sănătate. Cele mai importante au fost: 

- canalizarea tuturor pavilioanelor spitalului, 
- repararea clădirilor, 
- înfrumuseţarea parcului spitalului, 
- instalarea unor aparate noi de Röntgen–

diagnostic, Röntgen–terapie („Heliodor 
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mare”), electro-terapie, diatermie, ultraviolete. 
Din colectivul secţiei Chirurgie făceau parte 

Dr. FELLER, ortoped, care va pleca în Germania, 
doctoriţa ALEXANDRINA MARICARU, prima 
femeie chirurg la Suceava (născută în 1908), Dr. 
VASILE P. TEODORESCU (născut în 1910), iar 
mai târziu stagiarii EUGEN COCLICI (1920-1985), 
care va ajunge şefia Secţia Chirurgie din Spitalul 
Fălticeni, urmând doctorului Constantin Băncescu, 
DRAGOŞ BOCANCEA, care va ajunge profesor 
de Urologie la Bucureşti, la Spitalul Sectorului IV 
(astăzi Spitalul „Sf. Ioan”), după care va emigra în 
Germania. După mărturisirile verişoarei sale 
Maria Ignătescu din Pătrăuţi (în vârstă de 77 ani), 
profesorul Bocancea trăia încă în 1999. 

Dr. Traian Bona executa operaţii diferite: 
rezecţia gastrică, enterectomia, colecistectomia, 
operaţii pe aparatul genital, guşă, hernie, 
apendicită, operaţii în traumatisme. 

La Societatea de Chirurgie care îşi desfăşura 
şedinţele la Bucureşti, multe prezentări şi 
comunicări erau făcute de chirurgii din oraşele 
neuniversitare, între care şi Dr. Traian Bona de la 
Suceava. El prezintă caz de chistica intestinelor în 
1932, leziune rară descrisă de prof. Al. Cosăcescu, 
în 1923 şi Iancu Jianu, în 1930. Semnalează 
limfadenita mezenterică însoţită de leziuni 
inflamatorii intestinale. Tratează ruptura uterină, 
una dintre cele mai grave complicaţii ale sarcinii 
sau ale travaliului. În leziunile de tendoane 
recurge la sutură. În rupturile de ficat face meşaj. 

Arsurile esofagiene, sticturile şi corpii străini 
erau tratate de preferinţă de către specialiştii O.R.L., 
dar şi de către chirurgi ca Traian Bona. O operaţie 
delicată: înlocuirea unui segment de uretră cu 
lambou pediculat confecţionat din tegumentele 
coapsei, leziunile uretrei fiind provocate prin 
traumatism direct sau prin fracturi de bazin. 

Tot din colectivul Secţiei de Chirurgie mai 
făcea parte Dr. ARTENIE BORA, care efectua 
operaţii pe căile biliare şi în chistul hidatic rupt în 
căile biliare sau în peritoneu. La Bucureşti, la o 
specializare a luat parte, alături de prof. Dr. H. 
Hortolomei şi Dr. Th. Burghele, la o operaţie de 
decapsulare renală în nefritele acute, obţinându-se 
rezultate inconstante. În toamna anului 1936 este 
numit primul medic la Spitalul Civil de Stat din 
Caransebeş; în 1937, devine director al spitalului. 

În anul 1939 a lucrat la Secţia Chirurgie Dr. 
TRAIAN FEDORCIUC. Născut la Suceviţa, la 26 
noiembrie 1909, a urmat Liceul Internat „C. 
Negruzzi” din Iaşi şi Facultatea de Medicină din 
Bucureşti, obţinând diploma de Doctor în 
Medicină şi Chirurgie la 5 octombrie 1938. 

A fost intern şi extern al spitalelor, coleg de 
facultate cu I. Juvara, viitorul profesor de 
chirurgie şi George-Emil Palade, viitorul laureat al 
premiului Nobel pentru Medicină în 1974, stabilit 
în S.U.A., învăţând toţi la aceeaşi masă de disecţie. 

A satisfăcut stagiul militar ca medic militar la 
Spitalul Vijniţa, în perioada 15 iulie 1938 – 1 noiembrie 
1938, iar apoi a fost trimis la o şcoală militară în 
Bucureşti. Este mutat disciplinar de la Vijniţa la 
Spitalul Suceava în Secţia de Chirurgie, condusă de 
dr. Traian Bona, unde lucrează de la 20 februarie 1939 
până la 15 august 1939, când este concentrat la 
Regimentul 8 Vânători (15 august 1939 – 3 februarie 
1940). Ajunge la Divizia de la Spitalul din Cetatea 
Albă, apoi la Spitalul Tarotino (1 noiembrie 1941 – 
26 martie 1944), un spital mixt (interne-chirurgie). 

Când frontul celui de-al Doilea Război 
Mondial se apropie de ţară, spitalul din Suceava 
se va transforma în spital militar, rămânând 
pentru civili micul sanatoriu de chirurgie al Dr. 
SILVESTRU STRUGARIU (1899-1986), aflat în 
altă parte a oraşului, pe strada „Eudoxiu 
Hurmuzachi” de azi. Liceul „Ştefan cel Mare” din 
Suceava va fi desemnat, în 1941, ca „Spital militar 
nr. 603 de zonă interioară”, director fiind numit 
Dr. IOAN TĂNĂSESCU de la Clinica I chirurgi-
cală Iaşi, fiul profesorului I. Tănăsescu (1875-1954). 

Dr. Silvestru Strugariu s-a născut în 1899 la 
Pîrteştii de Jos. În 1927 obţine diploma de doctor 
în Medicină şi Chirurgie la Facultatea de medicină 
a Universităţii din Iaşi, unde a avut profesor de 
chirurgie pe I. Tănăsescu. În 1928, după 
îndeplinirea stagiului militar, obţine gradul de 
locotenent. În cele 10-12 încăperi ale sanatoriului 
său amenajase 2 săli de operaţie, dispunea de un 
aparat Röntgen, de saloane pentru 20-25 bolnavi şi 
de un microserviciu de fizioterapie. 

La întoarcerea din război, unde funcţionase 
ca medic la un tren militar, nu-şi mai poate relua 
activitatea în sanatoriul său, al cărui inventar se 
împrăştiase, deoarece începuseră persecuţiile 
regimului „democrat-popular” la adresa „exploa-
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tatorilor”, în rândul cărora fusese inclus. A fost 
deportat în gulag-ul românesc de la Olteniţa, 
Chirnogeni, Coasta Galeş, canalul Dunăre – Marea 
Neagră, fiind ajutat să primească pachete de acasă 
prin intermediul unui C.F.R.-ist, tatăl doctorului 
IOAN IEŢCU, actualul şef al Secţiei de Recuperare 
şi Balneofizioterapie din Spitalul Suceava. 

După eliberare a lucrat la Policlinica 
Industrială şi la Dispensarul de întreprindere 
„Industria Cărnii” Suceava, de unde s-a pensionat. 

Un accident rutier i-a produs fractură de col 
femural pentru care s-a internat în Secţia Chirurgie 
a Spitalului Suceava, după care va merge la 
Pârteştii de Jos, unde v-a locui în casa lui Nicolae 
Straton. A decedat în ziua de 25 decembrie 1986. 
Deşi a fost bogat în tinereţe, a murit în sărăcie. 

Dr. VESKANA DÂRJA MARIA, de origine 
etnică germană, născută la Suceava, la 25 august 
1904, Doctor al Facultăţii de Medicină din Graz, în 
1930 a fost medic al Gimnaziului Industrial de Fete 
din Suceava şi al Sanatoriului Dr. Silvestru Strugariu. 

Dr. Traian Bona a fost evacuat în 1943 din 
Secţia de Chirurgie a vechiului spital din Suceava, 
în localităţile Beiuş, Avram Iancu, Deva, din 
Transilvania. La întoarcere, la sfârşitul anului 
1944, nu a mai găsit nimic din inventarul lăsat, 
clădirile spitalului fiind parţial avariate. 

Dr. Traian Bona a fost arestat şi închis de 
către comunistul Marici, pe motiv că ar fi făcut 
servicii evreilor în timpul războiului. A fost eliberat 
de comandantul Teodorescu al Regimentului 3 
Grăniceri. Pleacă la Timişoara unde va deceda în 
1988, în urma unui cancer de prostată. 

Despre dr. Traian Bona a vorbit mult sora 
medicală Popescu Aspazia (1917-2000), care a 
lucrat la sala de operaţie de pe timpul dr. Traian 
Bona până în timpul dr. Mircea Posteucă (1923-
1993) şi pe care eu am cunoscut-o personal, 
începând din anul 1966, când am devenit chirurg 
secundar, prin concurs. 

În încheiere să nu uităm că Bucovina este nu 
numai la Suceava ci şi aici, la Cernăuţi. 
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SECŢIA A.T.I. 
 
 

dr. Dorin STĂNESCU, şef secţie A.T.I. 
 
 

 
 
 

 

dr. Dorin STĂNESCU 
 

Născut: 29.I.1956, Dorohoi. 
Liceul „Gr. Ghica Vodă” Dorohoi, clasă de chimie, 
finalist la Olimpiada Naţională de Chimie, 
calificat la Olimpiada Internaţională de Chimie 
1973, 1974. 
Facultatea de Medicină Iaşi, absolvent 1981. 
1981-1984: medic stagiar Spital Suceava; 
1984-1988: medic de întreprindere CET Suceava; 
1988-1992: medic secundar ATI Bucureşti; 
1992: medic specialist ATI Spitalul Suceava; 
1997: medic primar ATI Spitalul Suceava; 
1997-2001: director adjunct medical Spitalul 
Suceava; 
2004-2005: preşedinte director general CJAS Suceava; 
2005: master în Managementul Asigurărilor de 
Sănătate; 
2011: doctor în ştiinţe medicale. 
Cetăţean de onoare al Municipiului Suceava. 

 
 
 
 

Oricine vede asocierea acestor trei iniţiale nu 
le înţelege semnificaţia, în spatele lor fiind un 
mister total, pe care puţini sunt curioşi să îl 
dezlege chiar asocierea acestor trei litere în cadrul 
secţiilor Spitalului Sf. Ioan cel Nou stârnind 
aceeaşi nedumerire. 

Dacă Anestezia s-a afirmat în SUA în secolul 
al XIX-lea, iar în Europa câteva decenii mai târziu, 
specialitatea s-a dezvoltat repede datorită 
războaielor mondiale şi a celor regionale. 

În România, prin anii ’50 se fec primii paşi în 
dezvoltarea specialităţii legate de numele marelui 
Prof. George Litarczek şi de Spitalele Colţea, 
Fundeni, Elias. 

Fiind o fire tehnică, dar pasionat de 
chirurgie, asistentul universitar Litarczek a primit 
misiunea de la Prof. Hortolomei de a se ocupa 
pentru câteva luni de un aparat de anestezie 
(empiric) recent adus din SUA. 

Şi misiunea s-a prelungit întreaga viaţă. 
Marele merit al „Patriarhului” este cel de a înfiinţa, 
menţine şi a dezvolta specialitatea în întreaga ţară 
cu specialişti şi secţii de sine stătătoare. 

În timp ce în spitalele din vest dezvoltarea 
accelerată a Anesteziei şi Terapiei Intensive a dus 
la scindarea lor, Prof. Litarczek a ţinut foarte mult 
ca în România specialitatea să rămână unitară, 
ceea ce face mai grea viaţa personalului, dar poate 
mai frumoasă şi, sigur, încărcată de satisfacţii 
profesionale. 

 
Ce este A.T.I. Suceava 

Înfiinţarea secţiei de la Spitalul Judeţean 
Suceava, independentă şi de sine stătătoare s-a 
făcut în 1960, evenimentul fiind legat de numele 
dr. Gheorghe Ciocan, care a fost intens sprijinit de 
Prof. Litarczeck în această realizare. 

Momentul era imperios necesar să aibă loc, 
întrucât şi secţiile chirurgicale funcţionau cu nume 
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mari: Dr. Vasile Andriu, Dr. Mircea Posteucă, Dr. 
Ernest Huşanu. 

Şi alte secţii beneficiau de experienţa şi 
cunoştinţele unor doctori emblematici pentru 
Spitalul Suceava, Dr. Alexandru C. Pavel şi Dr. 
Victor Maiorescu la secţia Medicală, Dr. 
Gemeneanu la secţia Radiologie. Dr. Ilie Fusa mai 
apoi la Ginecologie, într-o perioadă foarte grea 
când avortul era incriminat ca delict şi urmărit 
injustiţie. 

Apoi ştacheta a crescut prin înfiinţarea altor 
secţii, cu patologie specifică ce necesită 
aprofundarea cunoştinţelor de Terapie Intensivă 
pe segmentele de Nefrologie – Secţie înfiinţată de 
Dr. Mihai Ardeleanu şi Cardiologie – înfiinţată de 
Dr. Mihai Creţeanu. 

Istoria este frumoasă pentru că pe ea 
construim prezentul şi viitorul secţiei şi al 
spitalului. 

Anestezia la Suceava s-a dezvoltat într-un 
ritm rapid, adeverind dictonul unui mare chirurg 
european: „Bunii chirurgi merită anestezişti buni, 
ceilalţi au ABSOLUTĂ nevoie de ei”. 

Anestezia în stil „clasic”, cu aparatură 
modestă, deseori veche, cu lipsuri de tot felul, 
când improvizaţia zilnică era la rang de artă, a 
ţinut tot timpul perioadei comuniste şi 10-15 ani 
după Revoluţie. 

Nu se investea nici în personalul de 
specialitate pentru că era „scump”, acesta era 
redus numeric, iar un examen de primariat se 
dădea şi se lua cu foarte mare dificultate, din 
cauza posturilor puţine scoase pe ţară, la care 
accesul era „preferenţial” (întâi clinicile); titlul de 
doctor, deşi onorific, se obţinea la fel de greu. 

Cel care a fost întemeietorul secţiei A.T.I. 
Suceava, Dr. Gheorghe Ciocan, a condus secţia 
din 1963 (specialist în ’66, primar şi doctor în 
medicină), până în 2002. A avut un mare crez, 
care este continuat cu sfinţenie aş zice, ca o 
moştenire importantă: „Secţia A.T.I. NU poate fi şi 
funcţiona decât ca o mare echipă (sau familie), 
NU ca individualităţi, oricât de valoroase, pentru 
că NIMENI nu poate face totul, 24 ore din 24, 7 
zile din 7, întreg anul, restul îl fac colegii tăi. 
Parafrazându-i pe muşchetarii Regelui Soare, şi în 
prezent lucrăm în echipă. TOŢI pentru UNUL şi 
UNUL pentru TOŢI. Altfel nu se poate”. 

Nu în ultimul rând, în cadrul echipei 
complexe, anestezist-chirurg, anestezistul este 
asemenea cameramanului din platoul de cinema: 
participă la obţinerea Oscarului dar rămâne de 
obicei un anonim, în spatele camerei de luat 
vederi. Fără el nu se poate, dar rareori este părtaş 
la succese. 

În schimb insuccesele ne marchează, ne fac 
să ne gândim la ce s-ar mai fi putut face în plus. 

Al doilea anestezist la Suceava a fost Dr. 
Puiu Oancea, cu o energie debordantă şi un 
optimism molipsitor, care a împărţit mulţi ani 
gărzile A.T.I. cu Dr. Gheorghe Ciocan: o zi unul, o 
zi celălalt, problema lunară fiind cine va face zilele 
cu soţ şi cine zilele fără soţ. A mai lucrat la secţia 
A.T.I. Dr. Furer, Dr. Radu Simionescu plecat apoi 
la Fundeni, Dr. T. Moscovici, Dr. Gheorghe 
Calamara (aproximativ 14 ani). Din 1977, o dată cu 
venirea celui de al treilea anestezist cu post 
definitiv la Suceava, secţia îşi întregeşte colectivul 
cu Dr. Gheorghe Ţeudan. Fire analitică, 
perfecţionist continuu şi neobosit până la pensie, 
s-a înscris în generaţia de aur a anesteziei 
sucevene. Subsemnatul, când am venit în secţia 
A.T.I. Suceava ca al 4-lea medic, în 1992, 
provocările erau multe. Serviciul de gardă era 
solicitat de cazuri grave, secţiile, din ce mai 
numeroase în spital, conştientizând avantajele 
internării urgenţelor proprii la Terapie Intensivă, 
unde monitorizarea continuă a funcţiilor vitale cu 
aparatură din ce în ce mai performantă, permitea 
luarea deciziilor medicale optime în timp util. 

Dezvoltarea secţiei A.T.I. Suceava după 1989 
este strâns legată de manageriatul modern şi 
eficient promovat de economistul Vasile Rîmbu 
care a situat A.T.I.-ul în centrul funcţional al 
spitalului. 

Paralel cu înnoirea echipamentelor secţia s-a 
mutat lângă Blocul Operator, crescâdu-şi eficienţa 
şi scurtându-se timpii de reacţie. Modernizarea 
spitalului a însemnat şi modernizarea după cele 
mai recente norme a Secţiei A.T.I. a fiecărui pat în 
parte. Direcţiile de dezvoltare au fost rapide şi 
paralele. Introducerea noilor secţii: Neurochi-
rurgie, Neuroradiologie intervenţională, Cardio-
logie Intervenţională, Chirurgie Vasculară, 
Chirurgie Plastică, Endoscopie, apariţia unor 
mijloace noi de investigare, moderne şi 
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costisitoare CT cu 64 imagini pe minut, RMN 4D, 
Ecografie de ultimă generaţie, ne-au diversificat 
activitatea necesitând servicii de Anestezic şi/sau 
Terapie Intensivă în diverse secţii: ORL, 
Oftalmologie, Obstetrică (cu săli de operaţie 
proprii), Endoscopie, CT, cu necesităţi de 
anestezie în cazuri speciale. 

În prezent suntem 10 anestezişti, fiecare 
direcţionat pe o anumită specializare sau program 
de activitate. Dr. Dorin Stănescu, Primar, Doctor 
în Medicină, şef secţie, coordonator program 
transplant şi program A.T.I., Dr. Ruslan Gorceag, 
Primar, program transplant, Dr. Lavinia Ştreangă, 
Primar, program transplant, Dr. Cristina Tiron, 
Dr. Alina Buciu, Dr. Ovidiu-Vasile Irimescu-
Kruck, Dr. Alina Nistor, Dr. Dănuţ Bărbunc, Dr. 
Violeta Ştefan, Dr. Adrian Vasilcovici. 

Activitatea de gardă e structurată pe 2 linii, 
una de anestezie care deserveşte urgenţele tuturor 
specialităţilor din spital care necesită intervenţie 
chirurgicală şi garda de terapie intensivă care 
rezolvă urgenţele medico chirurgicale pe secţii 
sau prin transfer în secţia Terapie Intensivă. 

Ca personal beneficiem de munca şi expe-
rienţa în continuă perfecţionare a unui număr de 
54 asistente medicale şi 14 infirmiere/ îngrijitoare. 

Preocuparea permanentă este de a fi la 
curent, medici şi asistenţi, cu ultimele noutăţi în 
domeniu, ceea ce realizăm prin cursuri de 
perfecţionare, unele la Suceava, Sinaia, Timişoara 
sau în străinătate. 

Noile provocări impuse de apariţia 
specialităţilor de cardiologie invazivă, 
neuroradiologie. endoscopie, nefrologie, care 
impun transportul, realizarea unor manevre, 

readucerea în secţia Terapie Intensivă, au impus 
dotarea ultraperformantă a secţiei cu echipament 
de transport, monitorizare, ventilaţie mecanică de 
transport şi la patul bolnavului, videolaringoscop, 
bronhofibroscop pentru intubaţii dificile, aspiraţia 
secreţiilor bronşice la pacienţii ventilaţi mecanic 
perioade îndelungate (1 pacient ventilat mecanic 8 
luni, un copil ventilat mecanic 3 luni, sunt câteva 
din performanţele secţiei). 

Sălile de operaţie beneficiază de aparate de 
anestezie de ultimă generaţie, monitoare şi 
materiale de cea mai bună calitate. 

Colectivul secţiei poate realiza cu aparatul 
din dotare: hemodiafiltrare, hemofiltrare, 
plasmafereză şi dializă hepatică dacă se impune. 

Permanent ne informăm despre activitatea şi 
performanţele clinicii prof. dr. Oana Grigoraş, cea 
care a pregătit ultima generaţie de anestezişti şi 
care a instruit un număr de asistenţi care au văzut 
noile provocări legate de activitatea într-o secţie 
etalon de T.I. şi mai ales cum se pot preveni 
infecţiile nozocomiale, problemă permanentă a 
unui spital în care există bolnavi îndelung trataţi. 

Planurile noastre de viitor sunt strâns legate 
de noile provocări/specialităţi din spital care 
necesită ajutorul nostru ca anestezişti, de creşterea 
profesionalismului conform cerinţelor, eficienti-
zarea activităţii şi a costurilor prin canalizarea 
spre terapie intensivă a cazurilor strict în stare 
critică şi scăderea admisiilor în TI şi a costurilor 
legate de TI prin înfiinţarea unor saloane de 
îngrijiri paleative în anumite secţii din spital sau 
direcţionarea unor cazuri către spitalele din judeţ 
cu secţii deja existente. 
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EXPERIENŢA CLINICĂ ÎN CANCERUL MAMAR AVANSAT 
 
 

dr. Doina Elena Ganea 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dr. Doina-Elena GANEA-MOTAN 
 
Născută: 23.X.1950, Suceava. 
Facultatea de Medicină Timişoara, 1975. 
1975-1978: dispensar Salcea; 
1978-1981: medic secundar oncologie medicală; 
1981: medic specialist oncologie medicală Spital 
Suceava; 
1981-2005: medic-şef secţie Oncologie Spital 
Suceava; 
1991: medic primar oncologie medicală; 
1993: doctor în ştiinţe medicale (U.M.F. Bucureşti); 
2005-2013: director medical Spitalul Suceava; 
2007-2009: manager interimar spitalul Suceava; 
Din 2014: medic şef secţie Oncologie Spital 
Suceava. 
Cetăţean de onoare al Municipiului Suceava. 
 
 
 
 
 
 
 

REZUMAT 

Bolnavă în vârstă de 67 ani, diagnosticată cu CD I 
tip NOS avansat locoregional T4 N2 MX în aprilie 2011, 
cu RE 95%, RP 45%, HER 2 neu 3+ şi Ki 67 ≥ 80% după 
completarea bilanţului preterapeutic, efectuează în 
perioada aprilie – septembrie 2011 6 cicluri CTX 
protocol AC şi tratament cu BISFOSFONAŢI, întrucât 
examenul CT torace şi scintigrafia osoasă a obiectivat 
metastaze pulmonare şi osoase. 

La evaluarea de etapă, răspuns complet pentru 
metastazele pulmonare şi creşterea dimensională şi a 
numărului de metastaze osoase. 

În perioada octombrie 2011 – februarie 2012 
pacienta a continuat CTX cu DOCETAXEL + 
CAPECITABINĂ, apoi DOCETAXEL + TRASTUZUMAB. 

În aprilie 2013 s-a practicat mastectomie radicală 
tip MADDEN: YpT3pN3A-G3. 

În luna mai 2013 se obiectivează progresia bolii: 
noduli de permeaţie supraclavicular drept  

În perioada iulie 2013 – iulie 2014 se instituie 
tratament cu TAMOXIFEN 20mg/zi + BISFOSFONAŢI. 

Evaluarea de etapă în august 2014 evidenţiază 
progresie cu multipli nodule de permeaţie şi creşterea 
numărului de leziuni osteocondensante şi leziuni noi: 
pleurezie dreapta şi metastaze hepatice. 

Din cauza complicaţiilor cardiace post CTX, se 
instituie tratament cu INHIBITORI DE AROMATAZĂ: 
septembrie 2014 – în prezent. Asocierea 
TAMOXIFENULUI a fost însoţită de continuarea 
evoluţiei bolii. 
 
Cuvinte cheie: CDI, DOXORUBICINĂ, 
DOCETAXEL, TRASTUZUMAL, TAMOXIFEN, 
BISFOSFONAŢI, INHIBITORI DE AROMATAZĂ. 
 
 
 

PREZENTARE CAZ 

Bolnavă în vârstă de 67 ani, se prezintă cu 
tumoră mamară dreapta, clinic suspect malignă, 
avansată locoregional: aprilie 2011: T4 N2 M0 
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Diagnosticul anatomopatologic şi profilul 
imunohistochimic: 

o Carcinom ductal invaziv tip NOS 
o RE 95% 
o RP 48% 

o HER 2 neu 3+ 
o Ki 67 ≥ 80% 
Bilanţul preterapeutic completat cu examen 

CT şi scintigrafie osoasă obiectivează metastaze 
pulmonare şi osoase – figura 1. 

 

 

Figura 1 – Metastaze pulmonare şi osoase 

În perioada aprilie 2011 – septembrie 2011 pacienta efectuează 6 cicluri CTX: protocol AC: 
DOXORUBICINĂ + CICLOFOSFAMIDĂ în paralel cu BISFOSFONAŢI. 
 

Prima evaluare de etapă, imagistică (CT, scintigrafie osoasă) evidenţiază dispariţia metastazelor 
pulmonare (răspuns complet) şi creşterea numărului şi dimensiunilor metastazelor osoase (progresie: figura. 2). 
 

 
Figura 2 – Progresie - metastaze osoase 

Se decide linia a 2-a CTX cu DOCETAXEL + 
CAPECITABINĂ până în februarie 2012 şi 
ulterior DOCETAXEL + TRASTUZUMAB. 

Pacienta prezintă reacţii adverse relaţionate 
de tratament cu potenţial cardio-toxic confirmate 
în noiembrie 2012: 

o FE = 55 % 
o Hipertensiune arterială st. II 
o Insuficienţă cardiacă clasa II NYHA 
 

În luna aprilie 2013 se practică mastectomie 
radicală modificată tip Madden. 
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Examenul anatomopatologic şi imuno-
histochimic diagnostichează: 

o Carcinom mamar invaziv slab 
diferenţiat 

o 10 ganglioni cu invazie totală de 
carcinom yp T3 pN3a – G3 

 

În luna mai 2013 se constată continuarea 
evoluţiei bolii:  

 

Noduli de permeație 
suprascapular drept 

→ Excizia, anatomie patologică + profilul imunohistochimic: 

► Metastază de carcinom de glandă mamară  

► RE 95 % 

► PR 50 % 
 

Se introduce alături de BISFOSFONAŢI 
hormonoterapia cu TAMOXIFEN 20mg/zi/po. 

 

În august 2014 se evaluează răspunsul la 
tratament:  

o Multipli noduli de permeaţie în 
regiunea scapulară dreapta 

o Multiple leziuni osteocondensante 
coloană, stern, claviculă, omoplat, 
bazin, cap femural bilateral 

 

►Se instituie terapie paliativă 
►Aspect de boală progresivă  
►Noi leziuni: 

o Pleurezie dreapta masivă 
o Metastaze hepatice 

 

Din cauza afecţiunilor cardiace 
(HTA st. II, IC clasa II NYHA) 

CTX nu este opţiune. 

►►►►   

Tratament hormonal cu Inhibitori de Aromataza 

(din septembrie 2014 – prezent) 

 

 
CONCLUZII 

►Pacientă aflată în menopauză tardivă 
►Boală metastatică (MTS pulmonare + osoase) 
 

Beneficiază inițial de cele 6 cure de DOCETAXEL 
+ DOXORUBICINĂ + BISFOSFONAŢI, dispărând 
metastazele pulmonare, dar nu sunt influenţate 
cele osoase. 
 

Asocierea TAMOXIFENULUI la BISFOSFO-
NAŢI pentru 1 an de zile este însoţită de 
continuarea evoluţiei bolii. 
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REZISTENŢA LA TRATAMENTUL  
CU INHIBITORI DE TIROZIN-KINAZĂ AI EGFR 

ÎN CANCERUL PULMONAR NON-MICROCELULAR: 
MECANISME ŞI NOI STRATEGII TERAPEUTICE 

 
 

Material întocmit de dr. Doina Elena GANEA 
cu informaţii preluate de pe site aztrazeneca.com, onclive.com 

 
 

 

În trecut, cancerul bronho-pulmonar a fost 
considerat şi abordat terapeutic ca şi o entitate 
unică. Ulterior, la jumătatea anilor ’70, s-a 
observat că răspunsul la chimioterapie diferă în 
funcţie de subtipul histologic. Efortul de 
clasificare a cancerului bronho-pulmonar în 
subcategorii relevante din punct de vedere clinic 
a continuat; au fost astfel identificate mai multe 
tipuri histologice: carcinomul pulmonar 
microcelular (SCLC) şi non-microcelular 
(NSCLC). Faptul că tumorile prezintă anumite 
caracteristici moleculare stă la baza clasificărilor 
suplimentare, mai specifice. 

Una dintre cele mai promiţătoare strategii 
terapeutice actuale se bazează pe identificarea 
categoriilor distincte de tumori, cu mutaţii 
specifice la nivelul genelor care codifică 
proteinele implicate în căile de semnalizare, ale 
proceselor de proliferare şi supravieţuire celulară 
tumorală. Acest concept, cunoscut sub 
denumirea de „adicţie oncogenică” stă la baza 
dezvoltării terapiilor ţintite. 

Odată cu identificarea unor mecanisme 
moleculare specifice, implicate în oncogeneza şi 
progresia NSCLC, receptorului factorului de 
creştere epidermală (EGFR) a devenit ţinta 
terapeutică principală. EGFR este frecvent supra-
exprimat în numeroase tipuri de tumori, NSCLC 
fiind unul dintre aceste tipuri. 

EGFR (ERBB1) este membru al familie HER 
(familia ErbB a receptorilor tirozin-kinazei) care 
include receptorii HER3 (ErbB3) şi HER4 (ErbB4). 

Din punct de vedere structural, fiecare 
receptor este alcătuit dintr-un domeniu 
extracelular de legare a liganzilor, un domeniu 
transmembranar şi unul intracelular. Cu excepţia 
HER3, toţi aceşti receptori prezintă activitate 
enzimatică intrinsecă TK. Receptorii există sub 
forma unor monomeri inactivi, însă odată cu 
legarea liganzilor de tipul EGF (factorul de 
creştere epidermală) şi TGF-alfa (factorul de 
creştere tumoral-alfa), aceşti receptori suferă o 
serie de modificări conformaţionale care 
facilitează dimerizarea, cu formarea unor 
oligoneri active de tip kinaza. Acestă dimerizare a 
EGFR este urmată de autofosforilarea 
intermoleculară a principalelor grupări de 
tirozină, având ca rezultat activarea căilor de 
semnalizare în aval: PI3K/AKT/mTOR, 
RAS/RAF/MAPK, JAK/STAT, cu rol critic în 
controlul proceselor celulare multiple, inclusiv 
proliferare celulară, supravieţuire şi apoptoză 
(Figura 1). S-a demonstrat că activarea căii de 
semnalizare a EGFR, determinată de mutaţiile 
genetice sau amplificare genică sau ambele, este 
asociată cu iniţierea, progresia şi prognosticul 
nefavorabil al NSCLC. În prezent, tumorile care 
prezintă mutaţii activatoare (EGFRm+) reprezintă 
cel mai studiat model de adicţie oncogenică din 
cancerul pulmonar. 
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FIGURA 1. Căile de semnalizare via EGFR (adaptat după Siegelin, 2014) 

 

Mutaţiile activatoare ale EGFR, localizate în principal la nivelul domeniului TK, apar la 
aproximativ 15-20% dintre pacienţii caucazieni cu NSCLC; în anumite subgrupuri de pacienţi (histologie 
de tip adenocarcinom, sex feminin, etnie asiatică şi status de nefumător) frecvenţa mutaţiei poate ajunge 
pana la 40%.  
 

FIGURA 2. Structura genei EGFR (adaptat după Shigematsu H, 2005) şi cele mai frecvente 
mutaţii activatoare ale EGFR (adaptat după Siegelin&Borczuk, 2014 şi Jorge Sed, 2014) 
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Aceste mutaţii, în principal deletia perechii 
de baze de la nivelul exonului 19 (delE746_A750) 
sau mutaţii punctiforme la nivelul exonului 21 
(L858R) (Figura 2) determină activarea căilor de 
semnalizare moleculară via EGFR, fără a mai fi 
necesară legarea liganzilor. Astfel, celulele 
tumorale sunt dependente de această cale de 
semnalizare EGFR şi, drept urmare, blocada 
selectivă a EGFR s-a dovedit a fi o abordare 
terapeutică eficientă. 

Prima generaţie de inhibitori ai EGFR-TKI 
(gefitinib, erlotinib şi anticorpul monoclonal 
specific anti EGFR, cetuximab), a fost dezvoltată 
în anii ’90, având iniţial ca ţintă terapeutică 
celulele care nu prezentau mutaţia EGFR (celulele 
„wild type”). 

Ulterior, s-a observat ca beneficiul terapeutic 
este net superior la pacienţii cu mutaţie pozitivă 
EGFR. După mai mult de 30 de ani în care 
supravieţuirea generală (OS) a fost limitată la 
aproximativ 1 an pentru pacienţii cu cancer 
bronho-pulmonar metastazat, introducerea noilor 
agenţi terapeutici a adus beneficii clinice 
importante: dublarea supravieţuirii generale, 
îmbunătăţirea ratelor de răspuns şi creşterea 
calităţii vieţii. 

Ghidurile terapeutice recomandă în 
prezent detectarea statusului mutaţiei EGFR şi 
utilizarea agenţilor de tip EGFR-TKI la pacienţii 
cu mutaţie pozitivă. În pofida răspunsului 
terapeutic foarte bun la tratamentul cu EGFR-TKI, 
majoritatea pacienţilor prezintă progresia bolii şi 
rezistenţa la tratament în decurs de 8-16 luni, de la 
iniţierea tratamentului. Au fost identificate mai 
multe mecanisme de rezistenţă la tratamentul cu 
EGFR TKI (rezistenţa primară sau secundară) iar 
înţelegerea acestor mecanisme este esenţială 
pentru dezvoltarea unor noi strategii terapeutice. 

Tumorile pulmonare pot prezenta rezistenţa 
primara (de novo) la terapia cu inhibitori de 
tirozin-kinazei, chiar în prezenţa mutaţiei 
activatoare EGFR. Rezistenţa primară (descrisă la 
aproximativ 4-10% dintre pacienţii cu NSCLC şi 
EGFRm+) se referă la pacienţii la care cel mai bun 
răspuns terapeutic obţinut ca urmare a 
tratamentului cu EGFR TKI a fost progresia bolii 
sau boala stabilă. Rezistenţa secundară sau 
dobândită se referă la pacienţii care prezintă 
progresia bolii după un răspuns terapeutic iniţial 
sau boala stabilă prelungită. Criteriile propuse de 
David Jackman şi colaboratorii pentru a defini 
rezistenţa dobândită la tratamentul cu EGFR TKI 
în NSCLC sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 

CRITERII 

1. Tratamentul anterior cu un agent din clasa EGFR TKI în monoterapie (ex. gefitinib 
sau erlotinib) 

2. Oricare din următoarele: 
A. Tumora care prezintă o mutaţie EGFR, sensibilă la tratament (ex. G719X, deleţia 

exonului 19, L858R, L861Q) 
B. Beneficiu clinic obiectiv, ca urmare a terapiei EGFR TKI, definit prin oricare 

dintre următoarele: 
I. Răspuns parţial sau complet (RECIST sau OMS) sau 
II. Beneficiu clinic semnificativ şi de durată (≥ 6 luni) (boala stabilă 

conform criteriilor RECIST sau OMS) după iniţierea terapiei cu 
gefitinib sau erlotinib 

3. Progresie sistemică a bolii  
4. Pauza terapeutică între momentul întreruperii tratamentului cu gefitinib sau 

erlotinib şi reluarea noii terapii. 
 

 

Mutaţia T790 M a fost descrisă pentru 
prima dată în anul 2005, de către Susumu 
Kobayashi şi colaboratorii săi după secvenţierea 
genei EGFR la un pacient în tratament cu 

gefitinib, aflat în remisie completă de 2 ani. 
Această mutaţie punctiformă la nivelul exonului 
20 al receptorului EGFR constituie cel mai frecvent 
raportat mecanism de rezistenţă secundară 
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(responsabil de apariţia rezistenţei în 45-65% din 
cazuri). 

Ulterior au fost raportate şi alte mecanisme 
(Figura 3) asociate cu dezvoltarea rezistenţei 
secundare, dintre care cele mai importante sunt: 

 activarea căilor alternative de 
proliferare şi supravieţuire celulară: amplifi-
carea receptorului transmembranar de TK,  
c-MET sau supraexprimare HER2 

 transformarea fenotipică, care 
cuprinde două mecanisme de apariţie a 
rezistenţei: transformarea fenotipică în SCLC 
şi tranziţia epithelial-mezenchimală (EMT). 

Frecvenţa şi modul în care se suprapun 
aceste mecanisme de rezistenţă terapeutică la 
EGFR TKI nu sunt încă bine cunoscute.  

 

FIGURA 3. Mecanismele care stau la baza rezistenţei secundare la terapia cu EGFR TKI (adaptat 
după Kosaka T, 2011) 

 

 
 

Mutaţia T790M constă în substituţia 
teoninei din poziţia 790 cu metionina, ceea ce 
afectează legarea agenţilor terapeutici la EGFR şi 
creste afiniatea ATP-ului pentru EGFR, cu 
închiderea ferestrei terapeutice iniţiale. Se 
consideră că aproximativ 50% din cazurile de 
rezistenţă dobândită la erlotinib sau gefitinib sunt 
asociate cu mutaţia T790M, deşi este posibil ca 
proporţia lor să fie subestimată. Cu toate acestea, 
chiar în contextual unei adiţii oncogenice ridicate 
a tumorilor cu mutaţii EGFR şi T790M, pacienţii 
care au această formă de rezistenţă dobândită pot 
prezenta o progresie mai lentă a bolii. Mai mult, 
se consideră că o parte din celulele tumorale 
rămân sensibile la inhibiţia EGFR TKI şi, deşi, 
erlotinib şi gefitinib au o acţiune limitată asupra 
tumorilor EGFRm+ şi T790M s-a observat 
reapariţia răspunsului terapeutic la EGFR TKI, 
după o scurtă întrerupere a tratamentului. 
Mecanismele care stau la baza acestui fenomen 
sunt încă neelucidate. 

Având în vedere acest fenomen, au fost 
dezvoltate noi molecule: EGFR TKI de generaţia a 
doua (neratinib, afatinib, dacomitinib), care să 
depăşească rezistenţa conferită de mutaţiile 
T790M. Deşi inhibiţia EGFR cu mutaţie T790M 
realizată de noii compuşi s-a dovedit a fi mai 
puternică decât în cazul compuşilor de generaţia I, 
eficacitatea clinică a acestor agenţi terapeutici a 
fost limitată de aspectele farmacocinetice, ca 
indexul terapeutic îngust şi concentraţia 
plasmatică redusă a TKI. 

Aceste considerente au stat la baza dezvoltării 
celei de-a treia generaţii de EGFR TKI, care sa 
ţintească în mod specific tumorile cu EGFRm+ şi 
mutaţia T790M, având în acelaşi timp un profil 
superior de siguranţă şi tolerabilitate. Modelele 
preclinice au arătat rezultate foarte promiţătoare, 
ceea ce a condus la continuarea dezvoltării unora 
dintre compuşi şi intrarea în stadiul de cercetare 
clinică. În prezent, cele mai avansate programe de 
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dezvoltare sunt pentru substanţele osimertinib 
(AZD9291) şi rociletinib (CO-1686). 

Odată cu apariţia inhibitorilor de tirozin-
kinaza paradigma de tratament s-a schimbat 
permiţând trecerea de la o abordare terapeutică 
holistică la o abordare personalizată în 
tratamentul cancerului bronhopulmonar non-
microcelular cu mutaţie EGFR. Deşi eficacitatea 
EGFR TKI este limitată în cele din urmă de 
rezistenţa tumorală, dezvoltarea unor molecule 
care să ţintească mecanismele acestei rezistenţe 
stau la baza continuării cercetărilor pentru 
identificarea noilor terapii ţintite. 

 

Osimertinib (AZD9291): o terapie 
inovatoare în tratamentul cancerului pulmonar 
NSCLC avansat EGFRm+ 

 

EGFR TKI de primă generaţie au 
revoluţionat tratamentul cancerului pulmonar 
non-microcelular (NSCLC) cu mutaţie EGFR 
pozitivă (EGFRm+) şi au confirmat valoarea 
terapiilor ţintite în tumorile bine definite genetic. 

Cu toate acestea, dezvoltarea în decurs de 8-
16 luni a rezistenţei terapeutice şi a toxicităţii 
prezente la pacienţii cu NSCLC care nu au 
mutaţie EGFR („wild type”) au limitat eficacitatea 
acestor agenţi terapeutici. 

Inhibitorii de TK de generaţia 3 (de ex. 
osimertinib) au potenţialul de a depăşi aceste 
limitări şi de a îmbunătăţi în mod semnificativ 
răspunsul terapeutic la pacienţii cu progresia 
bolii, ca urmare a dezvoltării mutaţiei de 
rezistenţă T790M, în timpul tratamentului cu 
EGFR TKI. În prezent osimertinib reprezintă 
singurul tratament aprobat în USA (noiembrie 

2015) destinat pacienţilor cu NSCLC EGFRm+ şi 
rezistenţa dobândită la terapia EGFR TKI. 

Pe data de 18 decembrie 2015, osimertinib a 
primit opinia pozitivă a Agenţiei Europene a 
Medicamentului (EMA), care recomandă 
aprobarea moleculei la pacienţii cu NSCLC 
EGFRm+ cu progresia bolii în timpul sau după 
tratamentul TKI, precum şi la cei care nu au fost 
trataţi anterior cu TKI, dar prezintă mutaţia 
T790M. 

Programul de cercetare şi dezvoltare iniţiat 
de compania AstraZeneca a debutat cu crearea 
unei serii de molecule mici, inhibitori ireversibili 
ai EGFRTK; aceste molecule au specificitate 
crescută, atât asupra formelor cu mutaţia EGFR 
pozitivă, cât şi a celor cu mutaţia T790M şi mai 
puţin asupra formelor „wild type” (fără mutaţie). 

Aceşti compuşi se leagă în mod ireversibil, 
printr-o legătură covalentă de componenţa TK a 
EGFR, ţintind în mod specific lanţul de cisteină 
din poziţia 797 de la nivelul situsului de legare a 
ATP-ului. 

Cercetările avansate au permis înţelegerea 
relaţiilor dintre structura şi activităţile specifice, 
ceea ce a facilitat creşterea potenţei compuşilor 
asupra ţintei, fără a le accentua lipofilia şi 
neafectându-le astfel capacitatea de transport 
membranar. Eforturile au continuat în vederea 
îmbunătăţirii suplimentare a moleculei, cu 
creşterea selectivităţii asupra kinazei, ajungându-
se în cele din urmă la substanţa osimertinib 
(AZD9291), un compus mono-anilino-pirimidinic. 
Spectroscopia de masă a demonstrat că, prin 
legarea covalentă a compusului osimertinib de 
EGFR recombinant (cu mutaţii L858R/T790M) la 
nivelul cisteinei-797, activitatea EFGR se modifică. 

 

Mecanismele de acţiune ale diferitelor generaţii de inhibitori TKI ai EGFR 

Generaţia de EGFR TKI Exemple Mecanism de acţiune 
Generaţia 1 
EGFR TKI reversibili 

Erlotinib 
Gefitinib 

Competitori reversibili ai ATP-ului pentru legarea la 
domeniul catalitic intracelular al tirozin-kinazei EGFR 

Generaţia a 2a 
Blocanţi ireversibili ai familiei 
ERBB 

Afatinib 
Dacotinib 

Formează o legătură de covalenta ireversibilă la 
nivelul situsului de legare a ATP-ului 

Generaţia a 3a 
EGFR TKI selectivi ai formelor 
mutante EGFR 

Osimertinib 
Rociletinib 

Inhibitori ireversibili, selectivi ai formelor de EGFR 
care prezintă atât mutaţii activatoare, cât şi mutaţii de 
rezistenţă (T790M), dar fără acţiune asupra formelor 
„wild type” (fără mutaţie) ale EGFR 
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Osimertinib este un EGFRTKI ireversibil cu 
administrare orală, o dată pe zi, cu selectivitate 
faţă de: 

o mutaţiile EGFR care conferă 
sensibilitate la tratamentul cu TKI 
(EGFRm+) 

o mutaţia de rezistenţa T790M 
o prin legarea ireversibilă de EGFR 

T790M sau EGFRm+, osimertinib 
împiedică fosforilarea şi activarea 
căilor de semnalizare în aval. 

Osimertinib diferă de compuşii reversibili 
de prima generaţie erlotinib şi gefitinib, care 
prezintă rezistenţa sterică, ceea ce le scade 
capacitatea de a se lega de EGFR. 

Acţiunea osimertinib asupra formelor fără 
mutaţie EGFR („wild type”) este redusă; deşi 
această formă nu este oncogenică, inhibiţia ei de 
către EGFR TKI se asociază cu reacţii adverse de 
tipul erupţii cutanate şi diaree. 

Osimertinib nu inhibă familia IGF-1R 
(receptorul 1 al factorului de creştere asemănător 
insulinei), ceea ce minimizează potenţialul 
reacţiilor adverse de tip hiperglicemie. 

La întâlnirea Anuală a Societăţii Americane 
de Oncologie Clinică (ASCO) desfăşurată în luna 
mai la Chicago au fost prezentate datele 
preliminare din studiul internaţional AURA, de 
faza I/II, care au arătat că 81% (CI 95% 68-89%) 
dintre pacientei cu NSCLC avansat, EGFRm+ care 
au primit osimertinib în regim deschis, o dată pe 
zi, au prezentat status fără progresia bolii la 
evaluarea de la 9 luni, cu o rată de supravieţuire 
globală (OS)de 73% (CI95% 60-84%). La 
momentul evaluării acestor date, cea mai lungă 
perioadă de răspuns, de 13,8 luni încă nu se 
finalizase. Datele din studio AURA, care 
evaluează pe lângă eficacitatea compusului şi 
aspectele de siguranţă, arată ca osimertinib are un 
profil de tolerabilitate consistent cu datele de 
farmacologie preclinică, cu o incidenţă redusă a 
reacţiilor adverse cutanate (eruptiv cutanată) şi 
gastrointestinale (diaree), a hiperglicemiei şi 
evenimentelor asemănătoare pneumoniei. 

Programul AURA, care conţine mai multe 
studii cu osimertinib în monoterapie este dedicat 
confirmării siguranţei şi eficacităţii compusului la 
pacienţii cu cancer pulmonar NSCLC EGFRm+, 

inclusiv T790M (AURA-2: NCT02094261; AURA-
3: NCT02151981). Pe lângă aceste studii aflate în 
desfăşurare, pentru a înţelege şi mai bine 
beneficiul potenţial pe care osimertinib îl poate 
aduce în contracararea rezistenţei la tratament 
pentru o categorie mai largă de pacienţi, 
osimertinib este studiat atât ca tratament de primă 
linie, cât şi ca tratament de a doua linie, atât în 
monoterapie, cât şi în asociere cu alte molecute 
mici şi terapii investigaţionale imuno-oncologice. 
Studiul FLAURA, de faza III, se află în prezent în 
desfăşurare şi are ca obiective primare evaluarea 
eficacităţii şi siguranţei osimetrinib ca tratament 
de prima linie în comparative cu tratamentul 
standard (erlotinib sau gefitinib) la pacienţii cu 
cancer pulmonar NSCLC cu mutaţie EGFR, care 
nu au primit un tratament anterior. 

Recomandarea Agenţiei Europene a Medi-
camentului (cu recomandare de autorizare a 
osimertinib în Europa) se bazează pe două studii 
de faza II (faza de extensie a studiului AURA şi 
studiul AURA-2) şi un studiu de faza I din 
programul AURA, care au demonstrat eficacitatea 
osimertinib la 474 pacienţi cu NSCLC cu mutaţie 
pozitivă EGFR T790M cu progresia bolii în timpul 
sau după terapia cu EGFR TKI. Rezultatele 
combinate ale studiilor de faza II indică o rată 
globală de răspuns obiectiv (ORR, ca măsură a 
reducerii dimensiunilor tumorii) de 66% cu o rată 
de supravieţuire fără progresia bolii (PFS) de 9,7 
luni, în timp ce în studiul de faza I ORR a fost de 
62% iar PFS a fost de 11 luni. Durata mediană a 
răspunsului în studiul de faza I a fost de 9,7 luni, 
în timp ce în studiile de faza II acest obiectiv nu a 
fost încă atins. 

Pe baza datelor pozitive preliminare de 
eficacitate şi siguranţă din studiul AURA, 
autorităţile de reglementare au desemnat 
AZD9291 „tratament inovator, medicament 
inovator cu status de evaluare rapidă”; ca 
urmare, osimertinib (AZD9291) a fost aprobat de 
Agenţia Americană a Medicamentelor şi 
Alimentaţiei (FDA) şi a primit opinia pozitivă a 
Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA) 
pentru tratamentul pacienţilor cu cancer 
pulmonar de tip NSCLC metastatic cu mutaţie 
pozitivă EGFR T790M, cu progresia bolii în timpul 
sau după terapia cu EGFR TKI. 
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Apar frecvent la bolnavii aflaţi în diferite 
stadii ale insuficienţei renale cronice, sau, aşa cum 
se vrea denumită de Societatea Română de 
Nefrologie, din bune motive clinice şi 
fiziopatologice, Boala Renală Cronică; apar, de 
asemenea şi în cursul evoluţiei în stadiul de 
dializă a pacientului renal cronic, câteodată chiar 
în timpul şedinţei de dializă. 

Manifestările sunt variate şi cuprind 
tahicardie şi respectiv bradicardie sinusală, chiar 
manifestări ale bolii nodului sinusal, extrasistolii 
cu diverse origini ale excitaţiei, fibrilaţie atrială 
paroxistică, fibrilo-flutter atrial, blocuri diverse, 
fibrilaţie ventriculară sau stop cardiac.  

Cauzele posibile sunt numeroase: 
- cardiopatia cronică ischemică asociată frec-

vent la aceşti pacienţi la care există un proces acce-
lerat de ateroscleroză: de fapt noţiunea este mai 
largă, există un sindrom MIA la dializaţii cronici, 
însemnând Malnutriţie, Inflamaţie, Ateroscleroză. 

- cardiomiopatia din Boala Renală Cronică, 
instalată prin carenţe proteice şi de vitamine, de 
asemenea pe fondul anemiei, hipertensiunii 
arteriale, toxinelor uremice, hiperhidratării 
cronice, calcifilaxiei cu calcificări metastatice în 
miocard; este aşa-numita Cardiomiopatie uremică, 
tratată pentru prima oară în ţara noastră în cartea 
de „Progrese în Cardiologie”, sub red. Constantin 
I. Negoiţă, apărută la Editura Medicală în 1987, şi 
unde subsemnatul, am avut de adus argumente 
pro şi contra noţiunii, pe atunci nouă, de 
cardiomiopatie uremică. 

- dezechilibre hidro-electrolitice şi acido-
bazice datorate insuficienţei renale, agravate 
eventual prin afecţiuni asociate sau greşeli în 
tehnica dializei. 

- efecte secundare ale unor medicamente, 
altminteri benefice, dar în doze neadecvate 
clearance-ului renal.  



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an II, nr. 1 (5) / 2016 

         35

Hemodializa, per se poate declanşa tulburări 
de excitaţie şi de conducere prin: 

- hipo~ sau hipertensiune arterială; 
- hipo~ sau hiperkaliemie, hipercalcemie; 
- anemie cu hipoxie miocardică. 
Tratamentul stă, evident, în puterea 

nefrologului, care poate corecta eventualele 
nepotriviri în compoziţia sau concentraţia 
dializantului, temperatura sa, debitul la fistulă 
sau cateter şi toţi ceilalţi parametri reglabili de la 
generaţiile actuale de aparate. 

Trebuie făcută o menţiune privitoare la 
Heparină, folosită intens, în special la dializele în 
regim acut, de iniţiere, mai puţin sau aproape 
deloc la pacienţii aflaţi în program cronic de 
dializă. Heparina deplasează T4 de pe proteina 
transportoare: crescând fracţia liberă, plasmatică, 
acest fapt poate genera aritmii cardiace. 

O altă menţiune trebuie făcută cu privire la 
medicaţia anti-hipertensivă prescrisă acestor 
pacienţi. Este ştiut faptul că fluxul plasmatic renal 
influenţează nivelul retenţiei azotate. O „aducere” 
a valorilor tensionale prea aproape de valorile din 
ghiduri, impietează funcţia renală şi creşte 
îngrijorător ureea şi creatinina. La aceşti pacienţi 
trebuie redusă medicaţia anti-hipertensivă, pentru 
că o „cosmetică” a valorilor tensionale, cum o 
numea Maestrul meu, prof. C.I. Negoiţă, îl 
„vindecă” pe pacient de hipertensiune, dar îl 
poate apropia de intrarea în dializă. 

Acelaşi lucru se petrece şi cu pacientul 
diabetic, insulino-tratat sau nu, la care medicaţia 
anti-diabetică trebuie titrată diferit, în zilele cu şi 
fără dializă. 

În timpul dializei pot avea loc variaţii mari 
ale cantităţii de lichid extracelular: acestea pot 
conduce la descărcări de catecolamine şi ischemie 
subendocardică (Parfrey), generatoare de ectopii 
ventriculare; scăderea rapidă a potasiului, în 
special la cei care iau tonicardiace este de 
asemenea aritmogenică; concentraţia crescută a 
calciului în dializant (valori de 1,75 mmol/L sau 
mai mult), au acelaşi efect. 

În general, aritmiile ventriculare apărute în 
timpul hemodializei arată o condiţie miocardică 
precară şi un prognostic quo ad vitae modest. 

Prevenţia acestor aritmii constă din 
eliminarea, pe cât posibil, a factorilor precipitanţi. 

Măsuri precum controlul câştigului interdialitic în 
greutate, sau al aportului de potasiu, pot scuti 
pacientul şi personalul de riscurile unei 
ultrafiltrări agresive sau a dializării cu dializant 
sărac în potasiu. 

În terapia aritmiilor se folosesc ghidurile 
aprobate, la americani fiind în vigoare ACLS 
(advanced cardiac life support). În general, cu 
excepţia β-blocantelor şi a blocantelor canalelor de 
calciu, folosirea anti-aritmicelor trebuie evitată. 
Majoritatea anti-aritmicelor din clasele 1 şi 3 
implică risc de moarte subită şi probabil cresc 
mortalitatea (Parfrey). 

 
Extrasistolele ventriculare: pot fi precipitate 

sau exacerbate de modificări acute în compoziţia 
lichidului extracelular. Se va încerca evitarea 
modificărilor prea rapide în greutatea pacientului, 
folosindu-se „profilele” de ultrafiltrare. Se pot 
folosi β-blocante sau amiodarona. 

 
Tahicardia ventriculară: cea cu complexe 

ventriculare largi arată o stare precară a 
miocardului şi se întâlneşte, cel mai adesea, la 
pacienţi de peste 65 ani. Şocul electric extern 
sincronizat se indică la pacienţii instabili 
hemodinamic şi la cei cu dureri anginoase. La cei 
stabili hemodinamic se administrează lidocaină. 
Procainamida se recomandă în situaţiile în care 
este posibil ca tahicardia să fie supraventriculară. 
Cazurile refractare necesită defibrilator implantat. 
Tahicardia ventriculară polimorfă (torsada 
vârfurilor) este asociată cu QT lung, este recurentă 
şi în general refractară la cardioversie şi lidocaină: 
poate fi secundară hipomagneziemiei sau 
medicamentelor care alungesc intervalul QT, cum 
sunt antiaritmicile din clasele 1a şi 3. Sulfatul de 
magneziu este medicamentul de elecţie, de 
asemenea corectarea hipokaliemiei. Ca terapie de 
linia a II-a se poate folosi pacing-ul atrial sau 
izoproterenolul. 

Problema QT lung merită câteva precizări: 
aceasta reprezintă un marker pentru defecte ale 
repolarizării ventriculare şi este corelată cu riscul 
apariţiei aritmiilor cardiace şi a morţii subite de 
cauză cardio-vasculară. Remodelarea canalelor 
cardiace de calciu şi potasiu, întâlnită în 
cardiopatia cronică ischemică, calcificările 
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arterelor coronare, hipertensiunea arterială, 
hipertrofia ventriculară stângă şi insuficienţa 
cardiacă, asociate insuficienţei renale, pot toate 
determina, alungirea intervalului QT. Schimbul 
electrolitic transmembranar rapid din timpul 
hemodializei cu ultrafiltrare „forţată”, poate 
împiedica repolarizarea ventriculară şi alungi 
intervalul QT. Fiecare 5% creştere a intervalului QT 
este asociată cu creşterea riscului de insuficienţă 
cardiacă cu 42%, sau a riscului de cardiopatie 
ischemică cu 22%, sau a riscului de mortalitate cu 
10%. De asemenea, o creştere cu 10 ms a 
intervalului QRS este asociată cu creşterea riscului 
dezvoltării insuficienţei cardiace cu 15%, şi a 
riscului de mortalitate cu 17% (Kestenbaum, 2007). 

 
Tahicardia paroxistică supraventriculară: 

ştim că poate fi datorată mecanismului de 
reintrare joncţională, sau unui sindrom de 
preexcitaţie. Se foloseşte şocul electric extern 
sincronizat la pacienţii cu instabilitate 
hemodinamică (TA <90 mmHg, insuficienţă cardi-
acă congestivă, dureri anginoase sau stare mintală 
alterată); se mai poate folosi masajul sinusului 
carotidian, sau agenţi care blochează joncţiunea, 
precum adenozina, diltiazemul, metoprololul. 
Aceste substanţe sunt utile şi în sd. WPW cu 
complexe fine. În cazurile de recurenţă a 
episoadelor tahicardice, se va recurge la ablaţia 
căii accesorii.  

 
Fibrilaţia atrială: prezenţa acestei tulburări 

de ritm arată, de asemenea, o stare precară a 
miocardului, precum şi un risc crescut de 
mortalitate; mai mult, nu este de neglijat riscul de 
accident vascular cerebral embolic. În tratament, 
priorităţile sunt constituite de controlul ritmului 
şi de profilaxia emboliilor. β-blocantele sunt însă 
de evitat la cei cu probleme respiratorii, iar 
digoxinul poate avea probleme legate de 
toxicitate. Frecvenţele de 130/min arată, de obicei, 
asocierea cu cardiomiopatia.  

Apariţia unui episod acut de fibrilaţie atrială 
în cursul dializei nu trebuie considerat un 
eveniment catastrofal. Unii pacienţi vor avea 
simptome şi vor trebui internaţi, alţii devin 
instabili şi necesită măsuri de reanimare, dar 
poate fi şi o a III-a categorie de pacienţi care 

rămân asimptomatici, cu excepţia unui uşor 
disconfort precordial; aceste din urmă cazuri vor fi 
tratate în ambulator. Totuşi, la părăsirea unităţii de 
dializă, trebuie repetată ECG, enzimele cardiace, 
radioscopia pulmonară şi saturaţia în O2. În aceste 
cazuri este necesară profilaxia orală cu 
warfarină/aspirină. Vor trebui revizuite compoziţia 
dializantului, profilul de ultrafiltrare şi greutatea 
„uscată” a pacientului. Dacă aceste episoade se 
vor repeta, va trebui efectuată o ecocardiografie şi 
va trebui evaluată funcţia tiroidiană pentru a 
exclude o hipotiroidie, chiar ocultă.  

Profilaxia emboliilor se face cu Warfarină, 
urmărind un INR de 2-3; aceasta reduce riscul de 
embolii cu 60%. Dacă există risc hemoragic, 
aspirina poate fi alternativa, dar riscul de embolii 
este mai mare.  

Dezbaterea între cardiologi a fost legată de 
ceea ce este realmente important pentru pacient: 
sunt trei direcţii care au fost conturate: 

1. readucerea ritmului sinusal prin 
cardioversie electrică şi menţinerea sa prin 
antiaritmice; 

2. readucerea ritmului sinusal prin mijloace 
farmacologice şi menţinerea sa prin antiaritmice; 

3. menţinerea sub control doar a frecvenţei 
cardiace. 

Rezultatele trialurilor au fost incerte, dar s-a 
văzut totuşi un prognostic înrăutăţit la cei care 
încercau să ţină sub control doar frecvenţa 
cardiacă. Rezultatele au fost însă concordante 
când s-a văzut că stoparea warfarinei, odată ce s-a 
reuşit reinstalarea ritmului sinusal, duce la 
creşterea ratei emboliilor: rezultă, deci, că 
warfarina trebuie continuată indefinit, chiar dacă 
pacienţii rămân şi menţin ritmul sinusal. Din 
păcate, majoritatea antiaritmicelor menţin sub 
control doar aprox 50% dintre pacienţi, iar riscul 
de moarte subită rămâne semnificativ. 

Altă problemă dificilă este administrarea 
profilaxiei cu warfarină în condiţiile unui pacient 
dializat, la care oricum se utilizează metode de 
anticoagulare a circuitului extracorporeal. Una 
dintre posibilităţi este practica germană, care nu 
anticoagulează aceşti pacienţi, sau anticoagularea 
doar a celor cu scorul CHADS2>1 sau 2, sau, în 
sfârşit, a celor cu episoade embolice în 
antecedente.  
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Ce sunt scorurile CHADS? Acestea au 
devenit un instrument pentru estimarea riscului 
de stroke la pacienţii cu fibrilaţie atrială, 
focalizându-se pe factorii care cresc riscul de 
accident cerebro-vascular.  

C congestive heart failure 1 punct pt 
insuficienţa cardiacă congestivă; 

H hypertension 1 punct pt hipertensiune 
arterială; 

A age 1 punct pt vârsta ≥ 75 ani; 
D diabetes mellitus 1 punct pt diabet zaharat; 
S2 stroke/accident ischemic tranzitor 2 puncte 

pt antecedente de AVC sau AIT. 
La un scor 0, riscul este considerat mic şi se 

recomandă tratament antiagregant (aspirina 
325mg/zi). La un scor de 1, riscul este mediu şi se 
recomandă tratament antiagregant (aspirina 
325mg/zi) sau anticoagulant oral (INR = 2-3). La 
un scor ≥ 2 riscul este crescut şi se indică tratament 
anticoagulant oral cu o ţintă a INR de 2-3. 

Scorul CHADS2 este simplu de folosit, dar, 
se pare incomplet, astfel încât cercetătorii de la 
Spitalul Universitar din Birmingham au 
identificat 3 factori de risc adiţionali, sexul 
feminin, vârsta coborâtă la perioada 65-74 ani şi 
prezenţa unei boli vasculare (boală coronariană, 
boală arterială periferică, ateromatoză aortică).  

 
Bradiaritmiile. Este vorba despre frecvenţe 

cardiace <60/min. Aceasta poate duce la instabi-
litate cardio-vasculară, cu hipotensiune arterială 
sub 90 mmHg, insuficienţă cardiacă congestivă, 
infarct miocardic acut sau angină pectorală. Cel 
mai la îndemână este administrarea de atropină, 
deşi terapia eficientă ar fi stimularea cardiacă 
externă. Trebuie eliminată varianta ca bradicardia 
să fie cauzată de inhibarea nodulului sino-atrial 
sau atrio-ventricular prin medicamente: digoxin, 
blocante ale canalelor de calciu sau β-blocante.  

Hiperkaliemia se poate manifesta ca bloc 
sino-atrial sau atrio-ventricular cu ritm de scăpare 
joncţională sau ventricular; se intervine cu 
gluconat de calciu sau insulină/glucoză i-v, până 
când este accesibilă hemodializa.  

 
Stopul cardiac. Ca atare, este extrem de rar 

în timpul dializei. Starea de lipsă de puls este 

datorată fibrilaţiei ventriculare, tahicardiei 
ventriculare, asistolei. Asistola este un ritm agonic 
şi poate fi datorat şi unei hiperkaliemii severe; 
ritmul de scăpare din joncţiune sau ventriculi nu 
mai apare. Se administrează Ca gluconic sau 
soluţia insulină/glucoză.  

Tamponada cardiacă la cei cu pericardită 
uremică este corectabilă prin hemodializă de 
urgenţă. Se practică expandare volemică pentru a 
îmbunătăţi debitul-bătaie şi pericardiocenteza 
pentru a realiza decompresia sacului pericardic.  

 
Toxicitatea digitalică. Se poate manifesta 

prin extrasistole atriale sau ventriculare, flutter 
sau fibrilaţie atrială, bloc a-v de grad înalt, 
tahicardie ventriculară, fibrilaţie ventriculară. Se 
va opri administrarea digoxinului, care a fost 
dozat inadecvat faţă de retenţia azotată. Se vor 
corecta prin hemodializă stările de dezechilibru 
hidro-electrolitic.  
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Ca medic internist, înainte de a fi şi 

nefrolog, şi bine a fost că a fost aşa, citeam cu 
nesaţ cărţile privitoare la actualităţile în medicina 
internă. În perioada mea de formare ca medic 
internist, sub ascultarea dură, dar competentă, a 
prof. C. I. Negoiţă, era dificil de găsit noutăţi în 
domeniu. Începuse deja perioada dură din 
ultimul deceniu de dinainte de 1989, pe care 
oricum, nu îndrăznea nimeni să-l prevadă, şi 
literatura medicală străină dispăruse aproape 
total. La Centrul de Documentare din Bucureşti, 
iniţial de lângă Splaiul Dâmboviţei, mutat mai 
apoi pe Pitar Moş, se mai primeau ceva reviste 
medicale, dar puţine, împrumutate imediat de 
marii profesori din Bucureşti, astfel încât 
informaţia ajungea greu: totuşi, dacă mergeai 
pentru 2-3 zile la Bucureşti, şi asta măcar de două 
ori pe an, reuşeai să ai un tablou al cercetărilor 
medicale de departe. De aceea, cărţile de 
„actualităţi” erau aşteptate şi „vânate” in librării, 
în cazul meu la Librăria „Junimea” din Iaşi. 
Apăruseră Actualităţile în cardiologie ale doctorilor 
Cunescu şi Drăghici, de la ASCAR, începuseră să 
apară cărţile dr. (pe atunci) E. Apetrei şi mai ales 
Actualităţile în Medicina Internă ale prof. dr. 
Leonida Gherasim. Erau uriaşe baloane de oxigen 
pentru noi, tinerii internişti în formare, care nu 
aveam posibilitatea de a „ieşi” cu burse sau 
congrese medicale de la care să mai poţi aduce 
ceva bibliografie ştiinţifică.  

Îmi aduc aminte cu plăcere despre cele 
câteva ediţii ale acestei cărţi editate şi coordonate 
de prof. dr. Leonida Gherasim. Mi-am dat seama 
că doar un internist complet poate echilibra atât 
de armonios capitolele medicinei interne într-un 

veritabil tratat de... noutăţi. „Păcatul” altor lucrări 
similare era faptul că, depinzând de preferinţele 
coordonatorului, capitolele medicinei interne, 
viitoare sub/supraspecialităţi, erau privite, unele 
preferenţial, altele... mai cenuşărese. 

De aceea am fost 
deosebit de plăcut sur-
prins să pot achiziţio-
na, prin fiul meu, el 
însuşi medic primar 
medicina internă, şi 
specialist nefrologie, 
noile Actualităţi în 
Medicina Internă, ediţia 
2015, a cărei apariţie o 
semnalizez şi o salut, 
sub redacţia prof. dr. 
Leonida Gherasim şi Ioan Alexandru Oproiu. Am 
căutat imediat în dosarele mele şi în 
monumentala Istorie a medicinii româneşti, 5 vol., 
editate de alt titan, prof. dr. N. Ursea, şi am văzut 
că prof. Leonida Gherasim a împlinit, în aceste 
zile, mai precis pe 20 februarie, 87 ani! Aceste noi 
Actualităţi nu sunt doar un „omagiu” adus unui 
mare profesor, ci o carte „muncită” la greu. 
Desigur că există 47 autori de actualităţi, dar 
bagheta de maestru îi aparţine tot prof. Leonida 
Gherasim. Sunt 875 de pagini, 32 capitole şi e o 
veritabilă „mină de aur” pentru cei ce vor să se 
menţină la curent cu noutăţile. 

Capitolul iniţial este De la medicina maeştrilor 
la medicina personalizată, scris de un om care a 
trecut de la vechi la nou cu uşurinţă şi 
adaptabilitate (M. Cinteză). Urmează actualităţi în 
BPOC (Miron Bogdan), unde se discuta conceptul 
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modern al remodelării bronşice în BPOC şi 
noţiuni de reabilitare respiratorie; astmul bronşic, 
imunodeprimaţii şi complicaţiile respiratorii, 
fiind atinse problemele actuale ale patologiei 
respiratorii la primitorii de grefe de organe 
(Emanoil Ceausu). Urmează miocardita, scrisă de 
prof. L. Gherasim, biomarkerii în insuficienţa 
cardiacă, insuficienţa cardiacă acută (Maria 
Dorobantu), noul ghid european de 
hipertensiune arterială (I. I. Bruckner), ablaţia în 
fibrilaţia atrială, anevrismele aortei, noile 
anticoagulante orale (L. Gherasim), apoi 
provocările terapeutice date de Helicobacter 
pylori (R. Voiosu), ecoendoscopia diagnostică şi 
terapeutică (A. Săftoiu), cancerul gastric 2014, 
hemoragiile digestive în condiţiile tratamentelor 
anticoagulante şi antiplachetare (I. Sporea), boala 
hepatică non-alcoolică (T. Ciurea), hepatita 
cronică 2015 (Al. Oproiu). 

Există câteva capitole interdisciplinare de 
un real şi crescând interes: aspecte privind 
interrelaţiile reno-cardiace (A. Covic), vasculitele 
ANCA pozitive (G. Mircescu), nefropatia 
diabetică (Cr. Serafinceanu), anemia din boala 
renală cronică (Cr. Capusa, G. Mircescu), 
complicaţiile cardiovasculare în AVC acut (O. 
Băjenaru). 

Pentru un internist cu experienţă este o 
foarte utilă „reaşezarea” în pagină a noţiunilor, în 
timp ce pentru un tânăr internist reprezintă un 
instrument util într-o abordare a cazurilor cu care 
ne confruntăm, şi care sunt din ce în ce mai 
complexe, pe zi ce trece, cu pacienţi şi 
aparţinători care ne obligă să ridicam ştacheta 
oferind servicii la nivel european. 

În cele ce urmează semnalez o altă apariţie 
editorială. Este vorba despre Medical Classification 
Pocket, a cărei primă ediţie a văzut lumina 
tiparului în 2005. Actualmente există o ediţie 
îmbunătăţită, tradusă în limba română sub titlul 
Clasificări medicale. Autorii sunt Bastian M. Seidel, 
Stefan Gruene, Michael Borte. Editura originală a 

fost Borm Bruckmeier, iar la noi s-a ocupat de 
această carte Editura FarmaMedia. Într-un format 
de buzunar, în 432 pagini sunt enumerate 
clasificări internaţional acceptate ale sistemului 
cardiovascular, hematologie, oncologie, sistem 
respirator, gastroenterologie, endocrinologie, 
infecţii, reumatologie, imunologie, sistem mus-
culoscheletic, neurologie, psihiatrie, dermato-
logie, oftalmologie, nefrologie, urologie, gineco-
logie obstetrica, pediatrie si sanatate generala.  

Sunt amintiţi şi explicaţi o serie de indicatori 
folosiţi de OMS în evaluarea stării de sănătate a 
unui popor, precum indexul calităţii vieţii, 
indexul activităţii zilnice Barthel, nivelul de 
activitate, scorul de invaliditate Roland-Morris, 
scorul Karnofsky, statusul performanţei OMS, 
scala de capacitate pentru activităţile zilnice, scala 
Frailty, indexul vitalităţii Rand şi scala de 
somnolenţă. Deşi unele dintre aceste evaluări par 
uşor nostime, pe ele se va pune din ce în ce mai 
mare accent în evaluările viitoare la angajări, 
avansări etc. 
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SECŢIA DE UROLOGIE – „ACUM” 1 ianuarie 2016 

 
 

dr. N. DOBROMIR 
 
 

 
 

Înfiinţată la 1.I.1994 are în componenţă 12 
saloane cu 35 de paturi, o sală de operaţie şi un 
cabinet de ambulatoriu de spital, fiind deservită 
de 3 medici de specialitate; 7 asistente medicale şi 
4 cadre auxiliare. 

Numai în 2015 au fost internaţi în serviciul 
nostru peste 1.200 de pacienţi cu diverse afecţiuni 
Urologice. 

 

 
Medicii secţiei au participat cu lucrări 

ştiinţifice la Congresul naţional de Urologie 
A.R.U., la Congresul Naţional al Colegiului 
Medicilor – Suceava 2015 şi la Congresul 
European de Continenţă Urinară. Au prezentat în 
cadrul simpozioanelor medicale locale lucrări de 
specialitate şi au publicat articole în Revista 
Română de Urologie. 

Programul serviciului începe zilnic la ora 
8°° cu raportul de garda şi se continuă cu: vizita 
bolnavilor, consultaţii ambulatoriu 8°°-15°°, 
programul operator şi contravizita la 17°°, 
precum şi consultaţiile interdisciplinare şi 
serviciul de gardă. 

Au fost efectuate în 2015 peste 1.100 de 
intervenţii chirurgicale, din care 80% endoscopice 
(rezecţii bipolare, plasmovaporizări, punch 
litotritii laser şi ultrasonice pentru calculi vezicali 
şi ureterali, uretrotomia internă optică, inserţii 
endoscopice de stentzuri ureterale etc.  

Pentru intervenţiile „deschise” a fost 
rezervată regula – cazurilor complexe cu indicaţie 
de elecţie: Tumori renale în stadii avansate, 
Tumori vezicale (cistectomii totale cu derivaţii 
cutanate sau neovezica ileală), Tumori 
suprarenaliene, Tumori de penis, de testicol şi de 
prostată, precum şi pieloplastii pentru 
hidronefroze, sau intervenţii antiincontinenţă: 
Burch, TOT. 
 

 

Toate traumatismele aparatului urogenital 
au fost rezolvate în urgenţă prin operaţii 
„deschise”, conservator sau radical. 

Ca noutate, a fost începută Chirurgia 
Laparoscopică Urologică, prin rezolvarea unui 
prim caz de varicocel esenţial (Dr. A. Filip). 
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În cursul acestui an au fost schimbate 
paturile bolnavilor şi mobilierul din saloane cu 
echipamente noi, moderne. 

 

 

În ambulatorul de urologie a fost dat în 
folosinţă un echograf modern 3D, ce permite 
decelarea rapidă a majorităţii diagnosticelor. 

 

 

Blocul operator, deservit de 3 cadre medii cu 
pregătire superioară, a fost dotat recent cu un 
laparoscop 3 D de ultimă generaţie, osursa Laser 
şi un nefroscop, urmând ca în curând să 
beneficiem şi de o masă endoscopică radio-
transparentă. 

Pentru intervenţiile laparoscopice, în scopul 
obţinerii de competenţă urologică se pregătesc, 
urmând mai multe cursuri de specialitate, Dr. N. 
Stoican şi Dr. A. Filip. 

Toate aceste dotări, în scopul upgradării 
serviciului de specialitate, au fost posibile graţie 
deschiderii conducerii spitalului şi prin efortul 
deosebit al Managerului V. Râmbu, mereu 
interesat de creşterea actului medical pentru toate 
specialităţile din spital. 

În cadrul serviciului nostru, peste 90% din 
afecţiunile urologice au fost rezolvate prin 
procedee moderne noninvazive în majoritate. 

Prin noile achiziţii, în 2016 vom putea 
efectua şi alte intervenţii „non” sau minim 
invazive (laparoscopic – NLP etc.) 

Accesibilitatea secţiei este „full-time”, 24 din 
24 de ore, atât pentru cazurile consultate în 
ambulator, în UPU, transferate din secţiile 
spitalului, cât şi pentru cele trimise din judeţ sau 
extrateritoriu. 

Calitatea actului medical în continuă 
creştere se datorează şi mai bunelor colaborări 
interdisciplinare cu colegii din toate specialităţile 
spitalului. 
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TUMORI RENALE PARENCHIMATOASE –  

„NEFROEPITELIOMUL” 
 
 

dr. N. DOBROMIR 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

dr. Nicolae-Vasile DOBROMIR3 
 
Născut: 27.IX.1946, Turnu-Măgurele, Teleorman. 
Facultatea Medicină Iaşi, absolvent 1975. 
1980-1983: secundariat Clinica de Urologie, Spital 
Fundeni; 
1983: medic specialist urolog; 
1991: medic primar urolog; 
1998: doctor în ştiinţe medicale. 
Din 2004 fondează şi organizează Secţia Urologie. 
Organizatorul a două congrese naţionale de 
urologie. 
Premiul I SEDER pentru lucrarea Pionefrozele – 
urgenţă de diagnostic şi tratament. 
Diploma de Excelenţă a Academiei de Ştiinţe 
Medicale din România. Ordinul Meritul Sanitar în 
grad de Cavaler (2004). 
Colaborator la Tratatul de Urologie. 
Cetăţean de onoare al Municipiului Suceava. 

 
 
 

                                                 
3 E-mail: dobromir_nicolae@yahoo.com 

Dintre multiplele afecţiuni Urologice, am 
ales pentru prezentare acest subiect care este 
considerat „Cameleonul simptomatic” al 
patologiei de specialitate. 

De la început afirmăm că incidenţa acestor 
cazuri (în creştere permanentă), este în jur de 1% 
din patologia urologică. 

Majoritatea cazurilor se prezintă în stadii 
relativ avansate de boală, exteriorizate clinic de 
unul din semnele trepiedului simptomatic 
(Durere, Hematurie, Tumoră): 

1. Durerea este urmarea dezvoltării tumorii 
• intraparenchimatoase cu tensionarea 

capsulei renale sau prin  
• interesarea plexului nervos (lombar, 

solear, perirenal). 
2. Tumora – pentru a fi sesizată de bolnav 

trebuie să atingă un volum considerabil, de regulă 
depăşind capsula renală. 
 

 

3. Hematuria – adeseori indoloră, totală 
„unic şi prim simptom” este apogeul deschiderii 
tumorii în cavităţile renale (bazinet, calice) 
exteriorizată prin urina micţionată. Hematuria 
precede întotdeauna durerea – urmarea 
obstrucţiei şi distensiei căilor urinare. 
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4. Febra – de regulă neinfecţioasă, este 
urmarea necrozei intratumorale şi a secreţiei de 
„pirogeni” tumorali (rebelă la tratament 
antitermic). 

„Varicocelul simptomatic” pe partea dreaptă 
este urmarea compresiunii tumorale pe vena 
spermatică. 

De asemenea pot apărea simptome de 
însoţire (mai rar): Pancreatita Goset, Hepatopatia 
Stavfer sau a depunerii calcare în miocard – 
articulaţii (Sanreli-Swrtzman), la fel anemii severe 
secundare. 

Nu rareori, descoperirea acestor tumori este 
incidentală (suspicionată clinic – remarcată 
echografic) – în cadrul prezenţei la un medic 
„avizat” care va dirija investigaţiile în acest sens); 
sau providenţial pentru cazurile asimptomatice. 

Odată suspicionat clinic Diagnosticul de 
Tumoră renală, pentru confirmarea diagnosticului 
– medicul urolog va epuiza toate metodele de 
diagnostic, imagistic, examene de laborator etc. 

Examenul imagistic are ca scop precizarea 
volumului şi stadiului evolutiv al tumorii. Vor fi 
efectuate în ordine: ECHO, UIV, C.T., I.R.M. –
dând relaţii despre dezvoltarea intra- 
extracapsulară a tumorii, prezenţa adenopatiei. Şi 
nu în ultimul rând, afectarea venei renale, sau a 
venei cave inferioare +/- tromboza intratrială 
(atriul drept). Prognosticul acestor tumori este 
dictat în primul rând de tromboza venei cave şi 
renale, de extensia şi aderenţa cheagului (tumoral 
sau nu). Tot imagistic se decelează prezenţa 
metastazelor: hepatice, pulmonare etc. În ordinea 
frecvenţei lor, ele impun conduita terapeutică 
complexă. 

Examenele de laborator confirmă, în funcţie 
de stadiul evolutiv al tumorii, complicaţiile 
sistemice sau viscerale. 

O dată precizat diagnosticul complet al 
tumorii renale, stadializarea T.N.M., chirurgul 
decide tipul intervenţiei chirurgicale. 

Am efectuat pentru T1 – enucleorezectii (2 
cazuri) pentru T2 (rezecţii parţiale de Rinichi – 
cu extirparea tumorii în totalitate şi în majoritatea 
cazurilor nefrectomii perifasciale T3-4 – prin 
abord transperitoneal (incizie Giuliani; pararectal 
Subcostal, cu rezecţia drepţilor abdominali).  

 

 

Am efectuat limfodisecţie peri-aorto-cava 
pentru excizia ţesutului limfoganglionar. 

Pentru rezecţia metastazelor hepatice (mică) 
cu participarea chirurgului – am excizat 
metastazahepatică (1 caz) şi pentru alte 3 cazuri 
cu meta pulmonare (1-2) am trimis cazurile după 
extirparea R. Tumoral în clinica de Chirurgie 
toracică, IMF Iaşi. 

Nu o dată, am constatat involuţia sau chiar 
dispariţia metastazelor hepatice sau pulmonare 
după extirparea rinichiului tumoral (lucru 
menţionat şi în literatura de specialitate.) 

Din cele peste 300 de tumori renale 
rezolvate chirurgical în serviciul nostru, în 
interval de 22 de ani, la care am înregistrat o 
mortalitate de 2%, în funcţie de stadiul evolutiv al 
bolii, de vârsta, tarele asociate – urmare unor 
complicaţii postoperatorii, în ordinea frecvenţei: 

1. Tromboză pulmonară (bolnavi cu 
ateroscleroză, fibrilaţie atrială etc.) – ameliorată 
prin instituirea tratamentului anticoagulant –
antiagregant.  

2. Insuficienţă renală secundară infarctului 
renal (tulburări circulatorii pe R. restant). 

3. Stop cardiorespirator prin tromboza 
cerebrală 

4. Tulburări de ritm cardiac ireversibile 
(bolnavi cardiaci preexistenţi). 

5. AVC ischemice de mare intensitate. 
 

În majoritatea cazurilor evoluţia postopera-
toratorie a fost favorabilă, permiţând dispensa-
rizare mixtă oncologică – urologică. 

Postoperator – tratament oncologic pentru 
cazurile avansate cu interferon şi mai nou, Suten a 
permis evoluţia favorabilă. De notat că 
supravieţuirea acestor cazuri a fost în limitele 
literaturii de specialitate, în funcţie de stadiul 
evolutiv al bolii, de interesarea venoasă şi, nu în 
ultimul rând, de scorul Fhourman (4 grade) al 
examenului H.P. pe tumora rezecată. 
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Din totalitatea cazurilor rezolvate 
chirurgical, vă prezentăm câteva mai deosebite: 

1. Pacient de 56 de ani V.G., la 14 zile după 
infarct miocardic recent, în tratament cu 
anticoagulante, se prezintă pentru hematurie 
totală, nefralgie dreaptă cu masa tumorală cu 
contact lombar şi balotare. După instituirea 
briging–terapiei s-a efectuat nefrectomie 
perifascială prin abord transperitoneal cu excizia 
venei renale şi rezecţie partială de venă cavă. 
Evoluţia postoperatorie favorabilă a permis 
externarea „vindecat chirurgical” şi 
supravieţuirea 5 ani (dispensarizat Oncologic). 
Bolnavul a decedat prin I.M. la 5 ani de la operaţie 
(caz prezentat la Congres ARU 2008).  
 

 

2.  Bolnavă de 68 de ani – cu Dg. de Tumoră 
R. stg. T2 – NxMoV1 şi tumoră suprarenală 
dreapta T2 NoMoVo  
 

 

  

S-a practicat simultan, prin abord 
transperitoneal: nefrectomie perifascială stânga şi 
suprarenalectomie dreaptă (incizie Mercedes). 

 

 

Evoluţie postoperatorie simplă. A decedat la 
2 ani (dispensarizată oncologic), prin infarct 
intestino-mezenteric (obeză cu fibrilaţie cardiacă 
în tratament). (Caz prezentat 2011, Congres ARU, 
Timişoara.) 

3. Bolnavă de 62 de ani cu Dg.: Tumoră R. 
dreapta T3-4 N2MoV2a (2012). Am efectuat, în 
echipă mixta cu Chirurg Cardiovascular din 
Spitalul nostru, nefrectomie perifascială dreapta, 
cu rezecţia venei renale şi trombectomie intracavă 
subhepatică.) 
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Evoluţie simplă postoperatorie. 
Dispensarizare oncologică. Caz publicat în 
Revista de Urologie, 2013. 

4. Pacientă de 51 la care, în 2010 s-a 
practicat, în Clinica de Neurochirurgie Bagdasar, 
excizia unei tumori cerebrale, s-a prezentat pentru 
hematurie totală indoloră. 

Clinic şi paraclinic s-a precizat Dg.: T.R. 
stânga T3 N1 Mo Va 1a. S-a practicat nefrectomie 
perifascială stânga cu evoluţie favorabilă 
(Dispensarizată în prezent oncologic). 

 

 

5. Pacient de 69 de ani se prezintă în 
serviciul nostru în 2015 pentru hematurie totală şi 
nefralgie dreapta, după ce se loveşte „accidental” 
cu portiera maşinii; cardiac în tratament cu 
anticoagulante. Se precizează dg.: TR dreapta 
T3N1MoV1a. 

Se practică sub „briging terapie” de protecţie 
nefrectomie dreapta perifascială cu rezecţie 
parţială de vena cavă. Evoluţie postoperatorie 
simplă. Bolnavul este dispensarizat oncologic. 

 

 

Prin prezentarea experienţei noastre (Dr. N. 
Dobromir, Dr. N. Stoican, Dr. A. Filip) încercăm să 
sensibilizăm ca deosebit de necesară prezenţa 
pacienţilor la medic pentru efectuarea 
investigaţiilor în situaţia simptomatologiei 
descrise; în scopul decelării diagnostice şi a 
rezolvării terapeutice adecvate – cât mai precoce; în 
scopul ameliorării prognosticului (celulele 
neoplazice se înmulţesc cu 2x10 la a 5/zi!) 

Nu vom uita că soarta bolnavului depinde 
de atitudinea şi competenţa „primului medic 
examinator”. 

 
Diagnosticul – Rezolvarea Chirurgicală şi 

dispensarizarea postoperatorie – obligă 
participarea unei echipe mixte pluridisciplinare 
pentru ameliorarea prognosticului . 
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ORIENTĂRI ŞI PERSPECTIVE ÎN CHIRURGIA PEDIATRICĂ 
 
 

dr. Ştefan FURNICĂ 
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Disciplina chirurgicală este o latură 
diferenţiată a medicinei, deoarece tratamentul se 
sprijină pe un gest care constituie o agresiune 
dirijată asupra integrităţii organismului. 
Chirurgia a cunoscut în ultimele decenii o 
evoluţie impresionantă datorită progreselor 
înregistrate în cercetările fundamentale: 
anestezia, terapia intensivă, imunohistologia etc.; 
în consecinţă se înregistrează o modificare a 
opticii în acest domeniu. A apărut chirurgia 
funcţională, fiziologică caracterizată prin 
subordonarea actului operator, prevederii 
modului în care se va adapta organismul la noua 
situaţie. Sunt o serie de factori care 
caracterizează momentul actual a dezvoltării 
chirurgiei, ori analiza lor şi tendinţele evolutive 
pot prevedea direcţiile spre care se va angaja 
chirurgul în viitor. 

În prezent asistăm la modificări profunde 
în structura patologiei chirurgicale, pentru că 
industrializarea şi automatizarea, creşterea 
frecvenţei bolilor cardiovasculare şi metabolice, 
precum şi apariţia unor beli noi au modificat 
mult patologia chirurgicală. Perfecţionarea 
mijloacelor tehnice, a explorărilor funcţionale, 
endoscopia digestivă, angiografia selectivă, 
diagnosticul radio-imuno-clinic, tomodensito-
metria axială computerizată, rezonanţa 
magnetică sunt doar câteva din ele, dar toate 
integrate permit un screening logic, deşi în final 
tot medicului îi revine sarcina interpretării şi 
sistematizării analitice a datelor. 
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Asistăm, de asemenea, la mecanizarea 
mijloacelor terapeutice: suturile mecanice, 
electrochirurgia, chirurgia cu lasser, endopro-
tezele etc. au intrat în practica zilnică, permiţând 
reducerea actului operator deşi nu scuteşte 
chirurgul de o perfectă însuşire a tehnicii 
operatorii clasice. 

În consecinţă, şi în lumina acestora, se 
simte nevoia ca din sfera chirurgiei generale, în 
timp, să se desprindă specialităţi care au permis 
o mai profundă studiere a cazurilor, pentru că 
aşa cum spunea Baline: în ştiinţă şi în industrie, 
perfecţionarea aparţine specialiştilor. Aşa se 
desprinde specialitatea de chirurgie pediatrică. 

Îngrijirea copiilor cu afecţiuni chirurgicale, 
într-un cadru organizat, datează în ţara noastră 
din anul 1858, odată cu înfiinţarea primului 
spital de copii în Bucureşti; primul serviciu de 
chirurgie pediatrică datează din august 1938, 
condus de către profesorul Bălăcescu, iar 
profesorul Vereanu a fost primul medic 
secundar de chirurgie pediatrică. 

A urmat perioada războiului, iar clinica se 
contopeşte cu cea conduse de profesorul 
Iacobovici, care venea de 3 ori pe săptămână 
pentru curs şi demonstraţii operatorii, mult 
apreciate de studenţi şi medici. 

În 1942, spitalul de copii „Grigore 
Alexandrescu” are clinică de chirurgie 
pediatrică, condusă de Dl. Profesor Vereanu 
Dimitrie, în continuare devenind for 
metodologic până când se pensionează şi este 
urmat de ilustrul Profesor Alexandru Pesamosca 
care a dirijat mulţi ani destinele chirurgiei 
infantile în ţara noastră. Ulterior, în timp, au 
apărut centre de chirurgie pediatrică în centrele 
universitare şi apoi în centrele judeţene. 

Ridicarea chirurgiei pediatrice la nivelul 
cerinţelor moderne a avut loc treptat, în etape, pe 
măsură ce lumea chirurgicală a început să treacă 

la o gândire biologică, dând în acelaşi timp 
atenţie acurateţii actului operator. Cunoaşterea în 
profunzime a fiziologiei şi fiziopatologiei 
diferitelor perioade de dezvoltare a copilului, 
descoperirea de noi droguri, au condus la 
progrese rapide în anestezie şi terapie intensivă. 
Toate acestea au permis dezvoltarea unei 
chirurgii pediatrice din ce în ce mai îndrăzneţe. 

Până în urmă cu 10 ani, stabilirea unui 
diagnostic era posibil numai după naştere; astăzi 
însă se poate descoperi malformaţia chiar ante-
natal, din perioada fetelă, prin ecografia 
prenatală. Primul diagnostic „in utero” a fost 
definit de LOVEDAY, în 1975, prin imagine 
transsonică dublă, precum şi polihidramniosul, 
care devine evident după a 20 săptămâna de 
viaţă. Amniocenteza permite stabilirea 
cariotipului fetal şi excluderea cromozomo-
patiilor asociate, permiţând astfel părinţilor să 
decidă o eventuală întrerupere de sarcină. 
Examenul complet în primele ore de viaţă 
vizează evaluarea maturităţii neonatale şi a 
caracteristicilor biologice normale sau 
patologice. Neonatologul apreciază starea clinică 
cu ajutorul indicelui Apgar, iar cei cu nota sub 5 
vor necesita reanimare imediată. De exemplu, cei 
cu o glicemie foarte mică la naştere necesită 
administrarea de glucoză, sau chirurgie de 
extirpare a unui eventual nesidioblastom 
pancreatic ,ca soluţie salvatoare unică. 

Transportul nou-născutului spre centrul 
chirurgical trebuie bine monitorizat (sondă naso-
gastrică, abord endovenos, precum şi o 
poziţionare corectă a celor cu atrezie esofagiană 
sau cei cu gastroskisis. Pentru cei cu sindrom 
Pierre Robin, la care limba cade în faringele 
posterior obstruind epiglota, este util pe timpul 
transportului fixatorul de limbă Beverly-Dougls, 
sau, în cazurile grave, traheostomia. Triada 
sugestivă din ileusul meconial poate fi confundată 
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cu enterocolita ulcero-necrotică, în care s-a obţinut 
un progres important în ultimii ani. 

În primele 10 zile de viaţă există un reflux 
gastro-esofagian fiziologic, care dispare după 
prima lună. În acest sens, tot ca progres, este de 
reţinut studiul manometric al sfincterului 
gastro-esofagian, în funcţie de care vom conduce 
un tratament, urmărind mai întâi integritatea 
anatomică piloro-duodenală (sindromul Roviralta). 

În ortopedia pediatrică au fost înregistrate 
progrese însemnate, ca în cazul gravelor 
malformaţii ale aparatului locomotor, a 
distrofiilor osoase, a tumorilor osoase. 
Perfecţionarea ortopediei infantile a dus la 
diversificarea chirurgiei şoldului, la introduceri 
de tehnici noi în cura piciorului strâmb 
congenital, a redorilor de genunchi. 

Noi orientări apar şi în scolioze; astfel, în 
1979, Herman incriminează sindromul 
vestibular, drept cauză în scolioza idiopatică, 
fapt confirmat şi de Yamada, în 1984. Pedrini şi 
Taylor, examinând discul intervertebral, au 
demonstrat creşterea colagenului în nucleul 
pulpos – cauză de scolioză idiopatică, iar Boury 
descoperă modificări ale cromozomului 5 în 
scolioza idiopatică. Alt progres în tratamentul 
scoliozei este trecerea de la corsetul corporal, la 
corsetul Milwaukee, în acest fel înlocuindu-se 
tratamentul chirurgical. Cazurile grave 
beneficiază de tratament operator, dar 
obligatoriu după o minuţioasă pregătire 
(gimnastică medicală, corsete distractoare etc.). 
Instrumentaţia distractoare după 10 ani, 
Harrington, Kobb etc., precum şi electro-
stimularea la pacienţii cu neuron motor periferic 
normal sunt alte progrese. De asemenea, în 
spasticităţi, s-au înregistrat progrese mai ales 

prin colaborarea fructuoasă cu sanatoriile de 
recuperare Techirghiol, 1 mai, Gura Ocniţei sau 
Moneasa. 

Pentru a încerca se dăm un răspuns la 
întrebarea asupra viitorului chirurgiei pediatrice, 
trebuie să mergem în pas cu chirurgia generală. 
Profilul special al chirurgului de copii trebuie 
axat pe două trăsături majore – educaţia obţinută 
în pregătirea în chirurgia generală prin 
îmbinarea armonioasă a spiritului terapeutic cu 
cel chirurgical, însoţit de faptul că nu operăm un 
organ ci un copil, care este în plină creştere, care 
are un complex biologic şi psihologic specific 
vârstei. Un chirurg francez spunea că nu operăm 
sub impulsurile măduvii ci cu creierul. Fiecare 
gest chirurgical trebuie subordonat unei gândiri 
terapeutice lungi, după ani de muncă, de 
observaţii, zile nedormite lângă patul copilului. 

În final trebuie reţinut că chirurgia 
malformaţiilor este încă grevată de o mare 
mortalitate. Parte din ei sunt prematuri, 
subponderali sau asociaţi cu alte malformaţii, iar 
tulburările hidroelectrolitice secundare vărsă-
turilor impun o reanimare dificilă, toate acestea 
constituind handicapuri de mare risc pentru 
viitorul operat. 

Ca o concluzie, considerăm că medicina, 
dar şi chirurgia pediatrică, constituie un 
consecvent promotor al unui concept ştiinţific şi 
tehnic al lumii moderne. În viitor, progresele 
terapeutice nu vor mai fi descoperiri 
întâmplătoare ci rezultatul unor conştiente 
cercetări fundamentale şi focusate (Panijel). 
Progresele recente în medicină se vor dovedi în 
succesele terapeutice din toate domeniile 
chirurgiei, inclusiv în chirurgia pediatrică şi 
ortopedia pediatrică. 
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Traumatismele craniocerebrale reprezintă o 
agresiune asupra cutiei craniene, determinată de o 
forţă mecanică exterioară, ce poate determina o 
afectare permanentă sau temporară a funcţiilor 
cognitive, fizice şi psihosociale, cu asociere de 
diminuări sau modificări ale stării de conştienţă. 

Traumatismele craniocerebrale interesează 
preferenţial populaţia tânără, activă şi sexul 
masculin. Traumatismele craniocerebrale se pot 
prezenta izolat sau asociat cu alte leziuni majore, 
în cadrul politraumatismelor. Leziunile cranio-
cerebrale sunt determinate de sumaţia factorilor 
fizico-mecanici şi biologici ce se exercită asupra 
structurilor capului – scalp, craniu, meninge, 
creier, vase sanguine. 

La nivelul Uniunii Europene, ce numără o 
populaţie de aproximativ 700 milioane de cetăţeni, 
sunt consemnate anual 1.600.000 de internări 
pentru traumatisme craniocerebrale şi circa 66.000 
de decese prin aceeaşi cauză de îmbolnăvire. 
Incidenţa anuală a traumatismului craniocerebral 
pentru spaţiul european este estimată la 
235/100.000 de locuitori, iar mortalitatea 
intraspitalicească are o medie de 9,7/100.000 
locuitori/an. 

 
Clasificarea traumatismelor craniocerebrale 
Clasificarea traumatismelor craniocerebrale 

se face după următoarele criterii  
1. Natura efectelor traumatice induse 
 Imediate 

a. Primare – comoţia, contuzia, 
dilacerarea; 

b. Secundare – hematom extradural, 
subdural, intraparenchimatos; 

c. Subsecvente – edem cerebral, 
colaps cerebro-ventricular. 
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 Tardive 
a. Evolutive – encefalopatia 

posttraumatică; 
b.  Sechelare – afazie, hemiplegie, 

epilepsie. 
2. Evoluţia traumatismelor craniocerebrale 
 Acute – sub 3 zile; 
 Subacute – sub 3 săptămâni; 
 Cronice – peste 3 săptămâni. 

3. Prezenţa soluţiei de continuitate 
 Închise; 
 Deschise – plăgi ale scalpului, plăgi 

craniocerebrale, fistule LCR. 
4. Patogenia traumatismului craniocerebral 
 Leziuni primare; 
 Leziuni secundare. 

 
Patogenia leziunilor cerebrale post-

traumatice 
Leziuni primare – sunt direct legate de producerea 
traumatismului. Ele pot fi: 

• Leziuni directe – sunt leziuni cerebrale în 
relaţie directă cu impactul produs asupra 
craniului de către agentul traumatic; 

• Leziuni indirecte – sunt produse prin 
deplasarea rapidă a capului, secundară 
unor procese de acceleraţie, deceleraţie 
sau rotaţie. 

Leziunile directe şi indirecte se asociază frec-
vent. Traumatismele craniocerebrale determină 
leziuni celulare (neuronale sau gliale) sau vasculare. 

Leziunile primare pot fi: 
• Focale – când leziunile celulare se dezvoltă 

în jurul unei zone de distrucţie tisulară cu 
aspect ischemic, hemoragic sau edematos. 

• Difuze – când leziunea iniţială interesează 
membrana axonală ce determină ulterior o 
alterare a transmisiei nervoase şi o 
disfuncţionalitate neurologică, mergând 
până la comă. Aceste leziuni ale membranei 
axonale pot fi reversibile sau nu. 

Leziunile secundare – pot apărea în primele minute 
posttraumatic şi vor agrava leziunile primare ale 
ţesutului cerebral şi a ischemiei cerebrale. Evoluţia 
leziunilor secundare determină instalarea edemu-
lui cerebral şi a ischemiei cerebrale. 

Etiologia traumatismelor craniocerebrale 
• Accidente de circulaţie; 

• Agresiune prin – forţa fizică, arme albe, 
arme de foc, obiecte contondente; 

• Căderi accidentale sau provocate; 
• Lovire de animal; 
• Accidente casnice; 
• Accidente sportive; 
• Accidente de joacă în rândul copiilor. 
Evaluarea severităţii traumatismului 

craniocerebral 
Severitatea traumatismului craniocerebral 

este evaluată prin prisma parametrilor clinici şi 
paraclinici. Cea mai utilizată, datorită uşurinţei cu 
care poate fi aplicată în orice condiţii de lucru, dar 
şi datorită valorii prognostice deosebite, este Scala 
Glasgow (GCS). Aceasta urmăreşte răspunsul 
motor, verbal şi ocular la stimuli. 
 

GCS – Glasgow Coma Scale 

Deschiderea ochilor
   Spontană                                                            
   La comenzi verbale 
   La durere 
   Nu se produce 

.
4
3
2
1 

Cel mai bun răspuns verbal 
   Conversează, orientat temporo-spatial 
   Confuz  
   Cuvinte inadecvate 
   Sunete fără înţeles 
   Lipsa răspunsului verbal 

.
5
4
3
2
1 

Cel mai bun răspuns motor 
   Execută comenzi vocale 
   Localizează durerea la nociceptive 
   Flexie/retragere la nociceptive 
   Flexie anormală (decorticare) la bociceptive 
   Extensie (decerebrale) la nociceptive 
   Lipsa răspunsului motor 

.
6
5
4
3
2
1 

 

Însumarea tipurilor de răspuns pentru 
fiecare parametru generează un scor situat între 3-
15 puncte. Pe această scală, în funcţie de scorurile 
obţinute, traumatismele craniocerebrale se pot 
aprecia clinic ca fiind – minore, medii şi grave. 
TCC grav (sever) -                                    GCS – 3-8 
TCC moderat (mediu) -                           GCS – 8-12 
TCC minor -                                              GCS – 13-15 

Pentru clasa de traumatisme cranio-cerebrale 
minore (GCS 13-15), Societatea Română de 
Neurochirurgie recomandă constituirea a 4 grade 
de risc în funcţie de care se va adopta o conduită 
medicală standardizată specifică. 
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Nivel de risc                           Caractere clinice                                            Conduita medicală 
TCC minor nivel 0 Fără pierdere de conştienţă 

Durere la locul impactului 
Echimoze, escoriaţii, hematoame epicraniene 

Tratament şi instrucţiuni 
privind simptomele de 
alarmă la domiciliu  

TCC minor nivel 0 
cu risc 

Alcoolism 
Droguri 
Vârsta la extreme (peste 65 ani sau sub 2 ani) 
Terapie anticoagulantă 
Epilepsie 
Intervenţii neurochirurgicale în antecedente 

Examen CT 
Internare pentru 24 de ore 

TCC minor nivel 1 Pierdere de conştienţă 
Amnezie posttraumatică 
Cefalee persistentă 
Vărsături 
Plăgi mari ale scalpului 

Examen CT în primele 6 ore 
de la traumatism  
Internare pentru 24 ore, 
chiar dacă CT este normal 

TCC minor nivel 2 GCS = 14 – 13 
Pierdere de cunoştienţă sub 30 min 
Somnolenţă 
Fără semne focale 

Examen CT 
Internare în neurochirurgie 

până la remiterea 
simptomatologiei 

 
Majoritatea studiilor care analizează 

traumatismul craniocerebral în funcţie de 
severitate, cuantificată după modelul GCS relevă 
distribuţii de tipul: 

• Traumatism craniocerebral minor – 80% 
• Traumatism craniocerebral moderat – 10% 
• Traumatism craniocerebral grav – 10%. 

 

Diagnosticul în traumatologia craniocerebrală 
Diagnosticul în traumatologia craniocere-

brală este de tip descriptiv. Iniţial se specifică 
gravitatea traumatismului în funcţie de scorul pe 
Scala Glasgow (GCS), urmată de natura leziunilor 
cerebrale posttraumatice prin însumarea 
argumentelor imagistice CT, Rx şi clinice, pentru 
ca în final să se consemneze argumentele ce ţin de 
dinamică, care pot fi surprinse imagistic CT sau 
clinic/paraclinic.  

Fracturile de craniu 

 

Fracturile craniene sunt efecte focale primare 
posttraumatice. Ele pot fi clasificate în funcţie de:  

1. Integritatea tegumentelor supradiacente 
focarului de fractură 
• Fracturi închise – tegumentele supra-

diacente sunt normale; 
• Fracturi deschise – scalpul supradiacent 

prezintă o plagă. 
2. Localizarea anatomică a focarului de 

fractură: 
• Fractură de calotă craniană (de boltă 

craniană); 
• Fracturi de bază de craniu. 

3. De tipul fracturii: 
• Liniară – traiect de fractură unic ce 

interesează ambele tăblii; 
• Diastatice – apar la nivelul suturilor 

craniene determinând separarea acestora; 
• Dehiscente – caracterizată prin existenţa 

între marginile osoase ale fracturii a 
unui spaţiu de mai mulţi milimetri; 

• Denivelate – caracterizată prin deplasarea 
uneia dintre marginile fracturii; 

• Cominutiva – apare când 2 sau mai 
multe fragmente se intersectează. 

Comoţia cerebrală 
Comoţia cerebrală este un efect postraumatic 

primar, difuz. Se caracterizează printr-o alterare 
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bruscă şi reversibilă a stării generale cu cefalee, 
ameţeli, tulburări vizuale, vertij, amnezii şi pierdere 
de cunoştienţă, care poate dura de la câteva minute 
până la 6 ore. În funcţie de simptomatologie au fost 
descrise următoarele forme: 
 Comoţie grad 1 – este forma cea mai uşoară, 

caracterizată prin confuzie şi dezorientare 
temporospaţială, ambele rapid reversibile. 

 Comoţie grad 2 – confuzie, urmată de 
amnezie în special retrogradă (eveni-
mentele anterioare traumatismului) cu 
durata de 5-10 minute. 

 Comoţie grad 3 – confuzie cu amnezie 
retrogradă şi anterogradă (evenimentele 
ulterioare traumatismului). 

 Comoţie grad 4 – pierdere de conştienţă de 
la câteva minute la 6 ore, amnezie. 

Diagnosticul comoţiei cerebrale este 
exclusiv clinic, neexistând în prezent mijloace de 
investigaţie (imagistică sau de altă natură) care să 
obiectiveze modificările cerebrale ce survin în 
comoţia cerebrală. 

 

Contuzia cerebrală 

 

Contuzia cerebrală este un efect traumatic 
focal, primar, formată din focare hemoragice, 
ţesut cerebral dilacerat, necroză tisulara şi edem 
perilezional. Diagnosticul contuziei cerebrale este 
computer-tomografic. În funcţie de mecanismul 
de producere şi aspectul imagistic CT sunt 
descrise mai multe tipuri de contuzie cerebrală: 

 Contuzia directă – apare cerebral în imediata 
apropiere a zonei de impact cranian; 

 Contuzia de contralovitură – apare 
diametral opus zonei de impact, fiind 
efect de distanţă produs de unda de şoc; 

 Contuzia de fractura – situată în imediata 
vecinătate a unui focar de fractură etc. 

Hematomul subdural 
Hematomul subdural reprezintă o acumu-

lare focală care constă în acumularea de sânge 
între dura mater şi creier. Majoritatea hema-
toamelor subdurale se produc prin mecanisme 
dinamice. Forţele de acceleraţie sau deceleraţie 
produc ruperea venelor transversale parasagitale 
(bridging veins) care drenează sângele la 
suprafaţa creierului în sinusul sagital superior. 
Sângele astfel eliberat se acumulează în spaţiul 
subdural generând hematomul subdural. În 
funcţie de evoluţia clinică, respectiv momentul în 
care este identificat prin explorare CT cranio-
cerebral, hematomul subdural poate fi: 

 Acut – evoluţie 0-3 zile; 
 Subacut – evoluţie între 4-21 zile; 
 Cronic – evoluţie peste 3 săptămâni. 

           

 
Hematoamele subdurale acute predomină la 

pacientul tânăr cu traumatism craniocerebral cel 
mai adesea sever, în timp ce hematomul subdural 
cronic este mai frecvent întâlnit la pacientul 
vârstnic (peste 65 de ani) unde, din cauza atrofiei 
cerebrale venele a căror ruptură determină 
hematomul subdural, sunt mult mai expuse 
şocului traumatic. 

 

Hematomul extradural 

 



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an II, nr. 1 (5) / 2016 

         53

Hematomul epidural (sau extradural) este o 
colecţie sanguină constituită între tăblia internă a 
craniului şi dura mater. Cauza hematomului 
extradural este cel mai frecvent o leziune arterială 
posttraumatică (86% din cazuri), în mod 
particular a arterei meningee medii. Mult mai rar, 
etiologia hematomului extradural este de origine 
venoasă (ruptura unui sinus venos) sau osoasă 
(lacune venoase din diploe) cauzate de un focar 
de fractură. Marea majoritate a hematoamelor 
extradurale se însoţesc de o fractură a craniului. 

Hematomul extradural afectează preponde-
rent sexul masculin şi tinerii. Dura mater fiind 
mai greu decelabilă la sugari şi la persoanele în 
vârstă, hematomul extradural este rar întâlnit la 
aceste grupe de vârstă (sub 2 ani sau după 65 ani). 

Hematomul extradural reprezintă o mare 
urgenţă chirurgicală, drept pentru care 
evidenţierea unei fracturi pe Rx de craniu trebuie 
sa fie urmată de explorare CT cranio-cerebrală. 

 
Plaga craniocerebrală 
Plaga craniocerebrală reprezintă o soluţie de 

continuitate produsă sub acţiunea unui agent 
traumatic (glonţ, cuţit, corp contondent etc.) ce 
interesează, din exterior spre interior, următoarele 
structuri anatomice – scalp, craniu, dura mater şi 
parenchimul cerebral. În cazul în care soluţia de 
continuitate interesează primele 3 structuri fără 
interesare cerebrală directă, leziunea poartă denu-
mirea de plagă cranio-durală.  
 

Principii generale de tratament ale 
traumatismelor craniocerebrale 

 

Traumatismul craniocerebral minor sau 
mediu beneficiază de cele mai multe ori de 
tratament simptomatic. Excepţie fac leziunile 
focale cu efect de masă care necesită evacuare 
chirurgicală, de exemplu hematoamele epidurale 
şi subdurale, intracerebrale posttraumatice, 
dilacerarea cerebrală. 

Traumatismul craniocerebral grav implică 
un tratament complex care presupune, în special, 
combaterea leziunilor traumatice secundare, şi 
anume hipertensiunea intracraniană, edemul 
cerebral, ischemia cerebrală. 

Măsurile generale de tratament includ: 
• menţinerea euvolemiei; 
• controlul temperaturii; 
• profilaxia crizelor epileptice; 
• ridicarea extremităţii cefalice; 
• evitarea compresiunilor cervicale; 
• monitorizarea presiunii intracraniene. 

Tratamentul chirurgical se impune în două 
situaţii: 

• îndepărtarea procesului expansiv 
posttraumatic; 

• atunci când masurile medicale de com-
batere a hipertensiunii intracraniene au eşuat se 
realizează craniectomia decompresivă. 

Menţionăm că aceasta din urmă se aplică 
numai în cazuri atent selecţionate, rata de succes 
postoperator fiind în continuare una modestă. 

 
Traumatismele craniocerebrale 

în serviciul de Neurochirurgie din cadrul 
Spitalului de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava 

 
Compartimentul de Neurochirurgie al 

Spitalului Judeţean Suceava a fost înfiinţat în 
septembrie 2000 având un singur medic şi 6 paturi 
pentru îngrijirea bolnavilor. Din anul 2013 este 
asigurată linie de gardă permanentă pe specia-
litatea neurochirurgie, care asigură urgenţele de la 
nivelul judeţului Suceava, actualmente garda fiind 
asigurată de 5 medici neurochirurgi. 

La nivelul Unităţii de Primire Urgenţe 
(UPU) din cadrul Spitalului Judeţean unde se 
înregistrează pe fiecare gardă (24 ore) un număr 
de circa 250-300 prezentări, aproximativ 20-25 
dintre acestea prezintă ca şi componentă 
traumatismul craniocerebral. Predomină trauma-
tismele craniocerebrale minore, neevidenţiindu-se 
leziuni decelabile cu ajutorul explorărilor 
imagistice (RX craniu, CT /RMN craniocerebral) şi 
care nu necesită supraveghere intraspitalicească, 
urmate de traumatismele craniocerebrale medii şi 
grave, circa 1-3 pacienţi per garda, care necesită 
internare în serviciul nostru, pentru supraveghere 
şi tratament, conservator sau chirurgical. 
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Legătura dintre inflamaţie şi carcinogeneză 
este binecunoscută şi ilustrată prin pacienţii cu 
boli inflamatorii intestinale, care au un risc mai 
mare de CCR. Cercetările genetice, farmacologice 
şi epidemiologice au evidenţiat importanţa rolului 
citokinelor (şi a altor mediatori imunitari) şi al 
disbiozelor microbiotei/ microbiomului în etapele 
tumorigenezei – iniţiere, promovare, progresie şi 
metastazare. 

Îmbătrânirea afectează inclusiv microbiomul 
intestinal, prin reducerea biodiversităţii, creşterea 
populaţiilor de bacterii facultativ anaerobe 
oportuniste şi scăderea speciilor cu proprietăţi 
antiinflamatorii. Ansamblul de perturbări cronice 
imunitare şi inflamatorii, cu declinul funcţionării 
sistemului imunitar şi apariţia statutului 
inflamator cronic a fost caracterizat şi prin jocul de 
cuvinte din limba engleză „inflamm-aging/ 
inflamm-ation”. 

Inflamagingul, prin stimularea răspunsului 
inflamator cronic favorizează proliferarea speciilor 
patogene oportuniste în defavoarea micro-
organismelor simbiotice; proliferarea aceasta este 
atât responsabilă de inflamaţie cat şi întreţinută de 
aceasta, creându-se astfel un cerc vicios. 

Inflamaţia poate reprezenta şi o posibilă 
legătură moleculară între răspunsul imun al 
gazdei, microbiomul intestinal şi aspectele 
genetice în dezvoltarea CCR. În plus, inflamaţia 
conduce la creşterea cantităţii de tulpini toxice de 
E. colli şi facilitează aderenţa acestora la epiteliul 
colonic. Prezenţa de NOC şi acizi graşi în scaun 
iniţiază inflamaţia prin contactul cu mucoasa 
colonică; ulterior, defecte sau disfuncţii ale 
apoptozei şi fagocitarea celulelor inflamatorii pot 
duce la inflamaţie cronică şi distrugeri tisulare. 

Proliferarea este mediate de prostaglandine 
şi citokine, care la rândul lor sunt rezultatul 
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accelerării metabolismului acidului arahidonic 
(AA). Citokinele şi celulele inflamatorii pot chiar 
proteja celulele transformate de răspunsul 
imunitar al gazdei şi facilitează angiogeneza. 

AA este un acid gras esenţial, constituent 
major al biomembranelor, eliberat prin activitatea 
enzimatică a fosfolipazei A2. Metabolismul AA 
este una din căile majore ale inflamaţiei, 
declanşată prin contactul direct între peretele 
intestinal şi iritanţii fecali, microorganismele 
proinflamatorii şi carcinogenii lumenali. Cele mai 
importante enzime care convertesc AA în citokine 
proinflamatorii sunt ciclooxigenazele (COX), în 
special COX2. Produsul final major al AA este 
prostaglandina E2 (PGE2), care induce proliferare, 
supresia sistemului imunitar şi stimularea 
angiogenezei prin inducerea producerii de factor 
de creştere vasculară endotelială (VEGF, acronim 
pentru vascular endothelial growth factor) şi factor 
de creştere fibroblastică. 

PGE2, ca şi alţi mediatori lipidici derivaţi din 
metabolismul AA sunt asociaţi cu diferite maladii, 
inclusiv CCR, în primul rând pe baza constatării 
că inhibitorii de COX realizează o chemoprevenţie 
eficientă. Aspirina, inhibitor ireversibil şi non-
selectiv de COX poate preveni CCR şi reduce 
riscul de apariţie a acestuia cu 25-50%. 

 
Genetica şi CCR 
Cercetările ultimelor decenii au detaliat 

semnificativ aspectele de genetică şi biologie 
moleculară ale CCR. 

Pe lângă modelul tradiţional al succesiunii 
adenom-carcinom au fost identificate şi alte 
posibile patternuri, iar istoria naturală a dezvoltării 
CCR este continuu rafinată. Perspectiva 
dominantă este aceea de a privi CCR drept 
rezultatul carcinogenezei în etape, survenită în 
urma multiplelor mutaţii ale oncogenelor care 
promovează creşterea şi ale genelor supresoare ale 
creşterii tumorale, ceea ce conduce la numeroase 
modificări ale enzimelor şi căilor de semnalizare 
mitogenă (efecte „up- and downstream”). 

Mucoasa normală cunoaşte o rată constantă 
de proliferare, rezultat al echilibrului între 
oncogene (protooncogene sau oncogene de tip 
sălbatic/ wild type) care cresc proliferarea şi genele 
supresoare tumorale, care o frânează. 

Studiile au arătat ca turn-over-ul rapid şi 
numărul imens de mitoze care se produc în 
mucoasa colonică pot produce zeci de mii de 
mutaţii pe zi. 

Sistemul de reparare genomică este foarte 
eficient, scanând continuu genomul şi detectând 
erorile şi mutaţiile şi, în multe situaţii, reparându-le. 

Dacă aceste mutaţii sunt prea mari sau prea 
„costisitoare” pentru a fi reparate, celula 
respectivă (vizată de mutaţii) este direcţionată 
spre apoptoză (suicidul sau moartea programată a 
celulei) printr-un complex mecanism de semnale 
care „închide” funcţionarea mitocondrială. 

Când sistemul de reparare a ADN identifică 
erori de replicare, celula are nevoie de timp pentru 
repararea acestora, astfel că ciclul celular este pus 
în stand-by. Faza de reparare G1 este prelungită 
prin genele supresoare tumorale, printre care P53 
(una din cele mai importante; mai este denumită şi 
„gardianul genomului”). 

Nu este mai puţin adevărat că sistemul 
genomic de reparare nu este perfect şi, din când în 
când, unele mutaţii „scapă” controlului. 

Dezvoltarea cancerului presupune o 
expunere de lungă durată la carcinogene şi 
acumularea mai multor mutaţii în oncogenele-
cheie şi în genele supresoare tumorale, ceea ce 
presupune câteva zeci de ani (de obicei), cu 
excepţia mutaţiilor moştenite, care se manifestă 
drept cancere mai repede în decursul vieţii. 

O genă normală este formată de două alele 
identice; în cazul genelor supresoare tumorale, 
amândouă alelele trebuie să aibă mutaţii sau să fie 
nefuncţionale pentru ca gena să fie „knock-out”. 

Cele două căi genetice majore clar stabilite 
de ajungere la CCR sunt: 

1) CIS (chromosome instability), caracteristică 
pentru CCR sporadic şi 
2) MSI (microsatellite instability), calea de 
dezvoltare a cancerului de colon ereditar 
non-polipozic (HNPCC). 
Prezentăm în continuare câteva detalii ale 

mutaţiilor semnificative care conduc la CCR sporadic. 
 
Instabilitatea cromozomială (chromosome 

instability, CIS) 
Descrisă în 1990, instabilitatea cromozomială 

(CIS) reprezintă tradiţionala secvenţă adenom-
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carcinom. Este caracterizată de acumularea de 
mutaţii în genele-cheie care controlează ciclul 
celular, comunicările inter-celulare şi apoptoza, 
până la 85% din cazurile de CCR dezvoltându-se 
după acest pattern. Printre cele mai importante 
gene şi mutaţii din CIS se numără K-ras, APC şi 
P53. 

 
Mutaţia K-ras 
Gena k-ras este o oncogenă, forma naturală 

fiind proto-oncogenă sau oncogenă de tip sălbatic. 
Este o genă mică, iar o mutaţie punctuală şi o 
singură substituire de aminoacid într-o nucleotidă 
poate determina o mutaţie activă. 

Mutaţia este întâlnită la 30-50% din CCR şi 
conferă colonocitelor un avantaj de creştere 
întrucât activitatea guanozin trifosfatazei (GTP) 
este pierdută o dată cu mutaţia. 

Singură, mutaţia K-ras nu este suficientă ca 
să conducă la transformări maligne, fiind nevoie de 
drivere adiţionale. Ea conduce de obicei la leziuni 
borderline sau hiperplastice (95% din acestea conţin 
mutaţii). Secvenţa în care mutaţia K-ras se produce 
după mutaţia APC este importantă, în sensul că 
leziunea displastică respectivă, cel mai adesea, 
progresează spre cancer. Fiind responsabilă şi de 
transducerea semnalelor mitogenice ale 
receptorilor factorului de creştere endotelială/ 
endothelial growth factor receptor (EGFR) de la 
suprafaţa celulei la nucleul celular, prezenţa 
mutaţiei K-ras este un predictor de răspuns slab la 
tratamentul cu anticorpi monoclonali precum 
panitumumab sau cetuximab. 

 
Mutaţia APC 
Gena APC (adenomatous polyposis coli) este 

denumită şi „gena portar” întrucât această 
mutaţie este considerată poarta deschisă către 
transformarea malignă în carcinogeneza CCR, 
fără ea secvenţa adenom-carcinom fiind puţin 
probabil să se mai producă. 

Gena APC are câteva funcţii privitoare la 
comunicarea inter-celulară, orientarea celulară, 
transcripţie şi proliferare. Este o genă mare, 
conţinând 15 exoni şi, deci, o primă ţintă pentru 
mutageneză. 

Până la 80% din adenoame şi carcinoame au 
această mutaţie. 

Produsul genei, proteina APC, asigură 
funcţionarea caderinelor (calcium dependant 
adherins), prin care are loc comunicarea 
intercelulară a colonocitelor. Pentru a menţine 
funcţionarea caderinelor, proteina APC trebuie să 
se lege la domeniul citoplasmatic al moleculei de 
caderină împreună cu alte două molecule, beta-
catenina şi GSK3-β; doar legarea tuturor celor trei 
proteine la domeniul caderinei asigură 
funcţionarea normală a joncţiunilor intercelulare. 
Pe lângă alte efecte, mutaţia APC creşte şi 
activitatea COX2, care se petrece cu stimulare 
simultană a reglării activităţii EGF. 

Deoarece mutaţia APC acţionează ca un 
stop-codon, produsul genei (lanţul de aminoacizi 
al proteinei APC) devine mai scurt, neputând să 
se mai lege la domeniul caderinei şi la beta-
catenină. Prin urmare, creşte nivelul de beta-
catenină în citoplasmă, aceasta pătrunde în nucleu 
şi stimulează excesiv transcripţia. 

 
P53, „paznicul genomului” 
P53 este o proteină codată de gena TP53, iar 

numele se referă la masa proteinei, care este de 53 
kilodaltoni. Proteina este crucială pentru toate 
celulele, în care controlează ciclul celular şi 
prezervă stabilitatea genomului; în cercetarea 
oncologică este una dintre cele mai studiate 
proteine, peste 50.000 de articole fiind publicate 
până acum, privitor la mecanismele şi funcţiile sale. 

Stabilitatea genomului este asigurată prin 
stoparea sau încetinirea ciclului celular în faza 
G1/S (înainte de faza S) atunci când se produc 
erori de replicare sau mutaţii, acestea fiind 
semnalizate sistemelor de reparare. Dacă defectul 
ADN e prea „costisitor” pentru a fi reparat, P53 
opreşte funcţionarea mitocondrială şi induce 
apoptoza pe calea caspazei. Mutaţia în gena 
superioară tumorală P53 este crucială pentru 
carcinogeneză, pentru a se intra din boala non-
invazivă în cea invazivă. 

Ea este întâlnită în adenoame (5%), polipi 
maligni (50%) şi CCR invaziv (75%). P53 este 
activată de numeroşi factori, alţii decât alterarea 
ADN: radiaţii ultraviolete, stres oxidativ şi 
osmotic, produse chimice şi viruşi (câteva tipuri 
de HPV opresc funcţionarea P53!). 
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Concluzionând la CIS, deşi secvenţa 
adenom-carcinom este considerată calea majoră 
de dezvoltare a CCR sporadic, ea nu explică de ce 
majoritatea adenoamelor nu progresează 
niciodată spre boala invazivă. Probabil că celulele 
pot depăşi CIS pe alte căi, încă neidentificate, iar 
progresia carcinogenezei spre cancer invaziv este 
dată de combinaţia letală între CIS, factori de 
mediu şi evenimente lumenale. 

 
 
Concluzii. 
 
Incidenţa CCR se pare că stagnează sau 

chiar regresează la vârstele peste 50 de ani, 
crescând în schimb atât la bărbaţii cat şi la femeile 
sub 50 de ani. 

Progresele tehnice chirurgicale, cele 
radiologice şi oncologice au crescut speranţa de 
viaţă în boala metastatică, însă în boala avansată 
este imposibilă obţinerea vindecării. 

În ultimii ani înţelegerea mecanismelor 
carcinogenezei colorectale s-a extins considerabil. 

Sunt date pertinente care demonstrează iniţierea şi 
progresia cancerului colonic în prezenţa 
carcinogenilor generaţi de microbi şi prin 
inducerea inflamaţiei şi modularea sistemului 
imunitar. Cum în ultimă instanţă CCR este cauzat 
de o serie de mutaţii, se pare ca acestea sunt 
rezultatul acţiunii factorilor amintiţi, care creează 
stres genotoxic şi care generează alterări genetice 
şi epigenetice, responsabile de apariţia cancerului. 

Noile cunoştinţe de genetică moleculară şi 
biologie moleculară vor permite apariţia şi crearea 
de noi strategii de prevenţie, screening, diagnostic 
şi tratament, cu costuri însă pe măsura resurselor 
angrenate în toate proiectele de cercetare 
fundamentală şi clinică. 
 
Nota bene: articolul a fost tradus, prelucrat şi 
prescurtat după: Raskov H., Pommegard H.C., 
Burcharth J., Rosenberg J. Colorectal 
carcinogenesis – update and perspectives. „World 
J Gastroenterol” 2014; 20(48): 18151- 64 

 

 

 

Polip adenomatos rectal, sesil 
 

Polip adenomatos sigmoidian, pediculat 

 

Polip colonic stâng, sesil 

 

Polip colonic transvers malignizat (adenocarcinom) 
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Podiatria / Podologia sunt termeni încă 
confuzi pentru mulţi dintre noi. Confuzia între 
aceşti doi termeni care definesc unul şi acelaşi 
lucru derivă din faptul că unii dintre noi folosesc 
termenul preluat din limba engleză – Podiatry, iar 
ceilalţi folosesc termenul din limba franceză – 
Podologie. 

Podiatria / Podologia este definită ca ştiinţa / 
arta medicală de a îngriji piciorul, practicată de 
personal cu instruire specifică. Îngrijirea piciorului 
este o preocupare pe care o regăsim încă din 
antichitate, în Egipt, în picturile murale din 
morminte sau în papirusuri în care s-au găsit 
reţete de patch-uri pentru transpiraţii, degete 
bolnave sau pentru ameliorarea oboselii 
picioarelor. De fapt acestea reprezintă certificatul 
de naştere al Pedichiurii, activitate care a înflorit 
în perioada Romei antice; este regăsită în scrierile 
lui Hipocrate şi a progresat în evul mediu, în 
epoca modernă când au apărut adevărate tratate 
de combatere a bătăturilor, verucilor, a halus 
valgus-ului, a tulburărilor trofice ale pielii. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea, pedichiura se dezvoltă în 
Europa şi America exploziv, dar nu ca ştiinţă 
medicală ci în saloanele de înfrumuseţare. 

Conştientizarea faptului că îngrijirea 
piciorului trebuie să se facă cu implicarea cadrelor 
medicale, la începuturi acestea au fost în special 
asistenţii medicali/oficianţii medicali din armată, 
s-a făcut după Primul Război Mondial, legat de 
terapia marilor răniţi. Astfel au apărut mai întâi 
podiatrii non-chirurgi/tehnicienii, care se ocupau 
de prevenirea, diagnosticarea, tratamentul şi 
reabilitarea afecţiunilor medicale şi chirurgicale 
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ale piciorului şi gleznei, de asigurarea încălţă-
mintei adecvate. 

Treptat, datorită complexităţii cazurilor cu 
afecţiuni ale picioarelor care evoluau în procente 
din ce în ce mai mari spre amputaţii, tot mai 
numeroşi specialişti din toate domeniile medicale 
s-au implicat pentru a asigura o calitate mai bună 
a vieţii pacienţilor cu afecţiuni invalidante la 
nivelul membrelor inferioare. S-au format 
echipele de îngrijire ale piciorului: chirurgi 
generalişti, chirurgi vasculari, ortopezi, radiologi 
intervenţionişti, anesteziştii, medici sportivi, 
bioingineri, diabetologi, geriatri, internişti, 
dermatologi. Toţi aceştia activează acum în centre 
de podologie, recunoscute în 19 ţări din lume 
dintre care şase în Europa, reuşindu-se astfel să se 
reducă numărul amputaţiilor membrelor 
inferioare sub 50%. 

Trebuie să amintim că practicieni speciali-
zaţi în îngrijirea picioarelor, alţii decât ortopezii, 
au existat la curţile regilor Franţei, Angliei încă 
din secolul al XVIII-lea, iar în America celebru a 
fost pedichiuristul Isachr Zacharie care s-a ocupat 
numai de picioarele Preşedintelui Abraham 
Lincoln. Prima asociaţie de podiatrie a fost 
înfiinţată în America în 1895, urmată în 1911 de 
deschiderea primei şcoli de podiatrie în Anglia, 
iar în 1924 au apărut primele asociaţii de podiatrie 
în Australia. Astăzi, toate asociaţiile de podiatrie 
sunt reunite într-un for internaţional – FIP, care, 
în funcţie de ţările afiliate, elaborează programele 
de educaţie, durata şcolarizării, detalierea 
materiilor predate, astfel că un podiatru-
nonchirurg să poată face evaluarea medicală a 
piciorului la risc, screeningul de neuropatie/ 
arteriopatie, educaţie specifică, evaluare şi 
recomandare de încălţăminte, debridări, pedi-
chiură specifică, tratamentul unghiei incarnate şi 
trimiterile la alte specialităţi: dermatologie, 
chirurgie, chirurgie vasculară, radiologie 
intervenţională. În contextul general al evoluţiei 
spre o medicină cât mai aproape de nevoile 
pacientului, în context european, la Cluj, în aprilie 
2015 s-a înfiinţat Asociaţia de Podiatrie, prima din 

oraşele din România, care reuneşte medici 
chirurgi, ortopezi, dermatologi, diabetologi şi 
asistenţi cu competenţe în podiatrie, personal care 
urmăreşte „să conştientizeze populaţia despre 
importanţa picioarelor”, deocamdată în Cluj, dar e 
un început demn de urmat şi de alte centre 
universitare. 

La Suceava, la nivelul centrului judeţean 
antidiabetic, unde în cei 30 ani de activitate sunt 
înregistrate peste 25.000 de persoane cu diabet, 
numărul pacienţilor cu amputaţii ale membrelor 
inferioare a crescut de la un an la altul, iar noi, 
diabetologii, mulţi ani am fost confruntaţi cu 
neputinţa de a face mai mult. Constatăm atât lipsa 
de informare a pacienţilor despre posibilităţile de 
îngrijire a picioarelor înainte de a ajunge la 
amputaţie cât şi o oarecare incisivitate a 
chirurgilor în amputarea membrelor la pacienţii 
cu diabet, chiar în cazul unor leziuni minime, 
tratabile nonchirurgical. În 2012, în urma 
înfiinţării centrului de radiologie intervenţională, 
am decis să organizăm, în cadrul Centrului 
judeţean Antidiabetic, Cabinetul de Picior 
Diabetic. Echipa acestui cabinet este formată din 
diabetologi, asistenţi educatori în diabet, 
neurolog, ortoped, radiolog intervenţionist şi 
chirurg vascular. În această perioadă am cooptat, 
în cadrul acestui cabinet, un medic ortoped, un 
chirurg generalist, un chirurg vascular, un medic 
neurolog şi radiologul intervenţionist. Aşteptăm 
ca, în următorul timp, din echipă să facă parte un 
podolog şi un asistent educat în îngrijirea 
piciorului. Datorită colaborării dintre specialiştii 
cabinetului, în perioada 2012-2015, în Suceava  
s-au efectuat, în afară de IGB, 150 angiografii 
periferice – gold-standardul investigaţiilor în 
explorarea patologiei vasculare, acestea fiind 
urmate de tratamente intervenţionale – dilataţii cu 
balon şi implantări de stenturi, proceduri care 
astfel au dus la salvarea de la amputaţie a peste 90 
membre inferioare. 

Este un început al podiatriei şi la nivelul 
Sucevei, un început bun care trebuie continuat cu 
orice efort. 

 

 



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an II, nr. 1 (5) / 2016     

         60

 

CONSIDERAŢII ANATOMO-CLINICE, FIZIOPATOLOGICE 
ŞI TERAPEUTICE ASUPRA FIBROMIALGIEI ŞI A FASCIITEI 

 
 

dr. Andrei Ioan RĂDULESCU
 
 

 
 

 
 

 
 

Dr. Andrei Ioan Rădulescu 

Născut: 3.IX.1938, Bucureşti. 
Facultatea de Medicină „Carol Davila” Bucureşti, 
absolvent 1961; 
1961-1966: medic de circumscripţie rurală, raionul 
Râmnicu Sărat; 
1966-1969: medic secundar, specialitatea 
balneofizioterapie, stagiul efectuat în clinica I 
Balneologie spitalul „Brâncovenesc”; 
1969: medic specialist; 
1971-1974: medic şef al staţiunii balneare Amara, 
Ialomiţa; 
1979: medic primar; 
1974-2006: medic specialist şi medic primar 
Institutul de Medicină Fizică, Balneologie şi 
Recuperare Medicală. 
Lucrări ştiinţifice (selectiv): 
Andrei Rădulescu, „Electroterapie”, ediţia I, 
Bucureşti, Ed. Medicală, 1991. 
Andrei Rădulescu, Elena Teodoreanu, „Noţiuni 
de balneofizioterapie şi balneoclimatologie”. 
Bucureşti, Ed. Medicală, 2014. 
Decedat: 1.02.2016, Bucureşti. 

Fibromialgia (denumită şi fibrozită, 
fibromiozită) este considerată ca cea mai frecventă 
afecţiune (dureroasă) prezentată la cabinetele de 
reumatologie. 

Se caracterizează clinic prin dureri musculo-
scheletale difuze (predominant axiale), însoţite de 
redori loco-regionale, fatigabilitate, asociate cu 
tulburări de somn şi cu etiologie necunoscută. 

Acest sindrom fibromialgic a fost descris în 
anul 1816 de medicul englez William Balfour, 
menţionat de tratatele americane de reumatologie 
prin anii 1940; mai târziu, în 1979 se constată că 
tabloului clinic cunoscut i se adaugă fatigabilitatea 
şi tulburările de somn, iar în 1981, termenul de 
fibromiozită este înlocuit cu cel de „fibromialgie”. 

Abia în anul 1993, termenul de 
„fibromialgie” este oficial recunoscut ca entitate 
patologică individualizată.  

 
1. Cadrul Nozologic-Simptomatologie 

Afecţiunea poate fi recunoscută prin 
anumite caracteristici:  

- atinge între 2-8% din populaţia adultă; 
- are o prevalenţă la sexul feminin: 80-90%; 
- vârsta la care se manifestă: 40-60 ani; 
- prezintă o serie de localizări predilecte 

precum:  
• marginile muşchilor trapezi; 
• paravertebral cervical; 
• la capetele muşchilor supraspinoşi; 
• paravertebral dorsal; 
• sacroiliac; 
• ilio-fesier; 
• peri- şi retrotrohanterian; 
• periepicondilian extern articulaţia 

cotului; 
• paniculul adipos medial al genunchilor. 
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O.M.S. şi Colegiul American de 
Reumatologie au stabilit 18 puncte dureroase (din 
zonele menţionate mai sus). Aceste puncte 
dureroase sunt cunoscute sub mai multe 
denumiri: noduli dureroşi Coppemann-
Ackermann, miogeloze (noduli fibroconjunctivi 
după Travell şi Rinzler), „Trigger-Points” (puncte 
trăgaci), „Trigger-Tender”. Toate aceste denumiri 
desemnează de fapt aceleaşi formaţiuni. Sunt 
zone cvasi punctiforme dureroase spontan (mai 
ales la modificări meteorologice) şi la palpare în 
puseele cu aspect inflamator. Acuzele dureroase 
sunt asociate cu redori locale, accentuate de 
întinderile zonei afectate prezentând şi iradieri.  

Se apreciază că durerile spontane şi la 
palpare a 11 dintre cele 18 puncte principale afectate 
sunt edificatoare pentru diagnosticul pozitiv. 

La simptomatologia dureroasă generalizată 
şi cronică menţionată, se adaugă oboseala 
invalidantă, redoare matinală difuză, mobilizare 
dificilă, somn deficitar şi evoluţia progresivă 
nefavorabilă (netratată corespunzător); se ajunge 
la anxietate şi depresie. Se mai semnalează cazuri 
cu senzaţii subiective de tumefacţii a extremi-
tăţilor, acuze de sindrom RAYNAUD, sensibilitate 
la frig şi la cald. Specialiştii reumatologi apreciază 
că există două forme de fibromialgie: una primară, 
descrisă ca atare, şi alta secundară, asociată altor 
afecţiuni precum: poliartrită reumatoidă, poli-
mialgia reumatoidă, boala artrozică, osteoporoză, 
diferite forme de reumatism abarticular ş.a.m.d. 

Specialiştii recunosc şi apreciază că există o 
formă localizată a fibromialgiei denumită cu termenul 
de MIOFASCITĂ sau sindrom MIOFASCIAL. 

Acesta prezintă unele deosebiri faţă de 
fibromialgie, mai puţine puncte Trigger afectate, 
absenţa acuzelor generale menţionate mai sus, 
manifestare mai benignă, un răspuns mai 
favorabil la tratamentul corect aplicat.  

2. Caracterele comune fibromialgiei şi 
miofascitei 

 

- predominanţa sexului feminin; 
- meteorosensibilitate la majoritatea cazurilor; 
- explorări paraclinice cu rezultate negative 

(probe biologice cu valori normale); 
- caracterul cronic; 
- absenţa efectelor favorabile la tratamentul 

cu medicaţie antireumatica clasică; 

- răspuns mediocru la tratament, atât 
d.p.d.v. al intensităţii manifestărilor cât şi a 
menţinerii efectelor obţinute în timp. 

Aceste aspecte clinice şi evolutive au fost 
confirmate de diverse studii clinice efectuate de 
specialişti în domeniu şi publicate. (Exemple: Dr. 
Rodica Chiriac şi colaboratorii – Iaşi 1995/1996; 
colectiv de 13 medici de la Timişoara şi Oradea – 
2002/2003; Dr. Andrei Rădulescu – IMFBRM – 
Bucureşti 2002/2003). 

 
3. Diagnostic diferenţial 

- Artroze sacroiliace dureroase; 
- Spondiloză lombosacrată; 
- Entezite regionale dureroase; 
- Tendinite, miozite; 
- Diferite manifestări de radiculopatie 
cervico-brahială sau lombosciatică; 
- Alte manifestări de reumatism abarticular. 

Trebuie să menţionăm că pentru diagnosti-
carea unei fibromialgii nu este obligatorie prezen-
ţa tuturor acuzelor şi manifestărilor menţionate, 
fiind suficientă prezenţa majorităţii dintre ele. 

 
4. Consideraţii fiziopatologice 

Pentru elucidarea patogeniei şi a mecanis-
melor de producere şi manifestare a acestei 
afecţiuni atât de frecventă şi cu etiologie neclari-
ficată, precum şi – în consecinţă – pentru stabilirea 
unui tratament cât mai corect şi eficace, au fost 
efectuate numeroase şi diferite studii şi analize. 

Ne vom mărgini la prezentarea principalelor 
rezultate şi concluzii dintr-o paletă largă de 
aserţiuni teoretice, care ar plictisi cititorii. 

Astfel, Smythe consideră că fibromialgia ar fi 
consecinţa unei „dezordini în modificarea durerii, 
implicând mecanisme de ordin periferic şi central”. 

Din ipoteza mecanismelor periferice reţinem 
că s-au constatat o diminuare parţială a A.D.P., 
A.T.P. şi a fosfokinazei precum şi o „scurtare a 
sarcomerului” prin deficit de A.T.P. 

Deoarece teoria „periferică” nu explică 
suficient acuze precum caracterul difuz al durerilor, 
tulburările de somn, anxietate, stări depresive, s-a 
recurs la teoria „centrală” în desluşirea 
mecanismelor de producere a acestei afecţiuni. 
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În principal este vorba de teoria NEURO-
CHIMICĂ. Aceasta susţine că amplificarea perce-
perii durerii cu diminuarea pragului dureros s-ar 
explica prin modificarea nivelurilor normale ale 
principalilor mediatori chimici care acţionează / 
influenţează modularea durerii în nucleii 
trunchiului cerebral: Serotonina în principal, dar 
şi Noradrenalina şi Dopamina. 

Concentraţia acestora scade, fapt care ar 
produce şi tulburările de somn şi depresia. În 
bună parte, acest mecanism este susţinut de faptul 
că administrarea de Triptofan şi derivaţii săi 
(precursorul biochimic al serotoninei), precum şi a 
Antidepresivelor Triciclice (de tip Amitriptilina) 
duc la ameliorarea simptomatologiei. 

 

5. Tratamentul 

I. Medicamentos 
a) Analgetice – tratament simptomatic în 

punctele dureroase, au afecte 
temporare; 

b) Antiinflamatorii – din familia Ibu-
profenului cu indicaţie în episoadele 
de exacerbare algică şi cu efecte de la 
caz la caz. 

c) Antidepresive triciclice de tip Amitriptilină. 
d) Alte antidepresive, de tip Desyrel (din 

familia Trazodone), Benadril, Xanax (5 
– hidroxitriptofam). 

II. Fizioterapie 
a) Electroterapie: 

- Curenţi de joasă frecvenţa de 
diferite forme; 

- Ultrasonoterapie; 
b) Masaj medical clasic; 
c) Masaj reflexogen; 
d) Duş masaj; 
e) Presopunctură; 

III. Acupunctură şi Electropunctură 
IV. Kinetoterapie analitică – incluzând 

neapă-rat stretchingul muscular; 
V. Mobilizări de tipul practicării unor 

sporturi precum înotul şi ciclismul; 
VI. Tratament balnear la staţiuni cu factori 

naturali indicaţi tipului constituţional şi 
al unor maladii asociate 

VII. Psihoterapia – este recomandată de 
mulţi specialişti datorită multitudinii şi 

diversităţii acuzelor cu caracter cronic al 
afecţiunii. 
 

„P.S.” 
În ceea ce priveşte indicaţia şi eficacitatea 

infiltraţiilor locale (cu substanţe corespunzătoare) în 
punctele dureroase TRIGGER, părerile sunt total 
diferite, de la afirmaţia „de mare eficienţă  
s-au dovedit infiltraţiile pe punctele dureroase” 
(Electroanalgezia în fibromialgii – dr. Rodica Chiriac în 
revista „Balneofizioterapie şi recuperare medicală”, 
nr. 1-2/1996, p. 29, rândul 17 de sus), pană la 
„infiltraţiile în punctele TENDER s-au dovedit fără 
efect” (Fibromialgii – dr. Delia Cinteză în „Revista de 
recuperare, medicină fizică şi balneologie”, nr. 1, 
vol. VI, 2000, p. 5, rândul 5 de sus); Tipic pentru 
multe situaţii de acest gen întâlnite în medicină! 
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*** 
Colegul şi prietenul meu, Andrei Ioan 

Rădulescu s-a născut în Bucureşti la 3 septembrie 
1938. Ne-am întâlnit prima oară în practica de vară 
a anului IV, în 1959, la Spitalul municipal din 
Brăila. El venea de la UMF Bucureşti, iar eu de la 
UMF Iaşi, optând pentru Brăila, deoarece soţia 
mea făcea practica horticolă la Staţiunea de 
Cercetări Agricole din Chiscani, la sud de Brăila. 
Eram într-un grup mic, de 7-8 colegi şi învăţam 
într-un colectiv medical brăilean de elită. Ştiam să 
ne şi relaxăm, fie în Lacul Sărat, lângă oraş, fie pe 
braţul Filipoiu, la pescuit. Ne-am revăzut în 1967, 
la cursul de specializare, în Clinica de Balneologie 
a Spitalului Brâncovenesc, monument istoric şi de 
arhitectură, ras de pe faţa capitalei la un semn cu 
mâna dreaptă a „geniului carpatin” care n-a luat în 
seamă blestemul Domniţei Bălaşa, ctitorul 
complexului, că „cine se va atinge de ctitoria 
aceasta va fi aspru pedepsit într-o zi de mare 
sărbătoare”. Noi, aprofundam specialitatea 
noastră pentru o viaţă cu prof. univ. dr. Ion 
Opreanu, un om admirabil. Am vizitat timp de 
câteva zile principalele staţiuni balneare din ţară, 
însoţiţi de un alt coleg, ceva mai în vârstă, asistent 
univ., dr. Viorel Andrieş, un alt devotat al 
profesiei. 

Andrei făcuse stagiul de circă rurală lângă 
Râmnicul Sărat, în com. Jideni şi am aflat că între 
pacienţii săi se afla şi o distinsă doamnă, Nina 
Strugaru, fiică de moşier din Basarabia, care se 
salvase în ultima clipă din faţa năvălirii ruseşti, 
din 1944; soţul ei, procuror şef în Orhei, după ce îşi 
evacuase familia în România (soţia, un frate al ei, 
Boris şi băieţelul Romică), s-a întors imprudent 

acasă după nişte acte, ceea ce l-a costat şapte ani de 
captivitate în Siberia. Sunt strănepotul acestui 
distins intelectual şi român patriot, şcolit la 
Cernăuţi şi dezertat peste graniţa din Bucovina 
austriacă în Regat, înrolându-se în armata română.  

Am menţinut relaţiile cu grupul din 1967, dar 
mai ales cu Andrei, eu lucrând la Mangalia, iar el, 
ca medic-şef la Staţiunea balneară Amara, 
Ialomiţa, dar şi după ce m-am mutat, în 1971, la 
Suceava. Ne trimiteam materiale documentare şi 
cărţile pe care le scriam fiecare, şi uneori ne 
ajutam în îngrijirea unor pacienţi. 

În vara anului 2015, Andrei şi soţia sa au 
venit la Suceava, Bucovina fiind una din 
preferinţele lor turistice şi am convenit să revină şi 
în 2016, dar n-a fost să fie aşa. 

Pe 30 sau 31 ianuarie 2016, după ce a primit 
de la noi Istoria Spitalului Suceava, abia editată, şi 
primul număr al revistei „Bucovina medicală”, la 
cererea mea, mi-a promis că-mi va trimite o 
colaborare la revistă, dar în dimineaţa zilei fatidice 
de 1 februarie, Mariana a găsit pe biroul lui de 
lucru articolul de mai sus, dar Andrei era fără 
viaţă, deşi nu avusese semne prevestitoare ale 
sfârşitului. Am pierdut un coleg, un prieten 
adevărat, un medic devotat bolnavului şi profesiei 
şi nu pot să spun decât că nu-mi vine să cred, şi 
parcă-i aud râsul tineresc, tonic, uneori în cascadă, 
ba chiar îmi vine să-l sun la telefon. Acum mai 
mult nu pot să facă decât să spun familiei celui ce 
s-a dus să-i ajute pe cei din altă lume că „cei ce 
mor nu dispar, ci doar devin invizibili, iar noi 
putem să-i vedem în oglinda retrovizioare a 
amintirilor noastre”. (Ioan Ieţcu) 
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„Medicul îngrijeşte, natura vindecă” 

Hipocrate din insula grecească Kos (460-375 î.e.n.), 
medic grec, supranumit „părintele medicinei” 

 

LOCUL ŞI ROLUL FACTORILOR NATURALI ÎN PROFILAXIE ŞI TERAPEUTICĂ. 
I. SPELEOTERAPIA DE SALINĂ, O CALE DE RECONECTARE  

A OMULUI MODERN LA NATURĂ 
 
 

dr. Ioan IEŢCU 
dr. Vlad Rădăşanu 
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13.X.1970: Spitalul Suceava 
1977: medic primar balneofizioterapie şi 
recuperare medicală; 
1977: membru al Uniunii Medicale Balcanice 
1978: doctor în ştiinţe medicale; 
1999: membru corespondent al Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România, Secţia 
Medicală; membru al Societăţii Scriitorilor din 
Bucovina; membru al Societăţii medicilor Scriitori 
şi Publicişti din România; 
preocupări constante de istoria medicinei, 
conferenţiar pe teme de interes public deosebit de 
apreciat de ascultători, important om de cultură. 
Pensionat: 1.IX.2008. 
                                                 
* Dr. Ioan Ieţcu. Capitolul VI, p. 151-193 şi p. 361-547 
din tratatul „MEDICINA NATURISTĂ”, Bucureşti, 
Ed. Medicală, 1987, elaborat în colab. (sub redacţia dr. 
Pavel Chirilă). 
7 E-mail: cabinet7drietcu@yahoo.com 

Bolile au apărut o dată cu omul, care a folosit 
instinctiv pentru a-şi alina suferinţele, remedii 
oferite de mediul înconjurător: apa, căldura, 
corpurile minerale şi apoi plantele. Este greu de 
spus cum a deprins omul arta de a se vindeca. 
Desigur, rolul esenţial l-au avut experienţa de 
viaţă, observaţia, pe care însuşi Claude Bernard, 
fondatorul medicinei experimentale nu s-a sfiit să 
o aşeze la temelia oricărei învăţături medicale 
temeinice. Mitologia, „această retrăire a preistoriei 
în imaginaţia popoarelor antice” (K. Marx), 
reflectă în noianul de legende aspecte ale 
împletirii muzicii cu medicina factorilor naturali.  

Primele „tratamente balneoclimatice” se 
făceau în aşa numitele asklepioane (Asklepios, fiul 
lui Apolo, era în mitologia greacă zeul tămăduirii 
şi patronul medicinei). Grecii antici aveau un 
adevărat cult pentru apele termale. Medicul grec 
Hipocrate din Kos (460-375 î.e.n.) a pus bazele 
medicinei raţionale, a evidenţiat rolul naturii în 
vindecarea bolilor, atrăgând atenţia asupra 
importanţei mediului fizic şi social în apariţia 
acestora. „Corpus hipocraticum” în 72 de volume, 
are capitole distincte de meteoro- şi 
climatoterapie, hidrobalnelogie, helio- şi talaso-
terapie, termoterapie, masaj, gimnastică medicală 
şi dietetică. Vechilor greci, prin istoricul Herodot 
(484-425 î.e.n.) le datorăm primele principii 
raţionale în utilizarea factorilor naturali. În primul 
secol al erei noastre sunt utilizate apele 
feruginoase şi sulfuroase, iar extinderea hotarelor 
imperiului roman înregistrează un avânt deosebit 
în depistarea şi valorificarea resurselor naturale 
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terapeutice. Secolele XVIII şi XIX cunosc o 
revitalizare a vechilor staţiuni romane în Anglia 
de sud la Buxton, Cheltenham, Woodhaal Spa, 
Lemington Spa, dar mai ales a staţiunii Bath (cu 
ape sulfuroase) care păstrează în zona „Băilor 
romane” relicvele amenajărilor balneare de altă 
dată, şi a pavilioanelor de agrement care m-au 
impresionat prin asemănarea cu cele de la Băile 
Herculane pe Valea Cernei, unde legionarii 
romani îşi tratau răniţii folosind apele sulfuroase 
termale pe care le-au numit „ad aqua Herculi 
Sacras ad Mediam”. Pe lângă zăcămintele de sare 
ale Daciei Romane au apărut, de asemenea, 
instalaţii balneare, iar la Tomis (actualul oraş 
Constanţa), unde exilatul Ovidiu a scris Tristia şi 
Pontica (epistole în versuri dominate de nostalgia 
Romei din care fusese exilat), băile în apele sărate 
ale mării şi lacurilor de litoral erau la fel de 
apreciate ca şi apele sulfuroase de la Callatis 
(Mangalia de azi). 

Interesul arătat de romani igienei şi 
factorilor naturali l-a determinat pe Pliniu cel 
Bătrân (autorul Istoriei naturale în 37 de volume) 
dispărut în cursul erupţiei vulcanului Vezuviu, în 
anul 79 e.n., să scrie că „timp de 600 de ani 
romanii n-au cunoscut alt leac decât băile lor”.  

În contrast, Evul Mediu înregistrează declinul 
igienei, în general şi al terapiei balneare în special. 
Renaşterea, care succede „îndelungatei nopţi 
medievale”, dominată de pustiitoare epidemii, 
revoluţionează artele, ştiinţele şi, o dată cu apariţia 
manufacturilor şi a germenilor industrializării care-
l izolează din ce în ce mai mult pe om de mediul 
său natural, se aud şi primele semnale de alarmă în 
favoarea „reîntoarcerii la natură” (J. J. Rousseau), 
ceea ce, pe plan medical, se traduce în 
redescoperirea staţiunilor balneare de altădată. 

Deşi există probe ale continuităţii în 
folosirea staţiunilor balneare create încă în vremea 
stăpânirii romane în Dacia, redescoperirea lor se 
face în secolele XVII, XVIII şi, mai ales, XIX, când 
se afirmă staţiuni balneare ca: Sînmartin (Băile 
Felix de mai târziu), Bazna, Homorod, Tuşnad, 
Borsec, Călimăneşti, Căciulata, Olăneşti, Govora, 
Slănic-Moldova, Vatra Dornei, Covasna ş.a. 
Virtuţile terapeutice ale apelor minerale româneşti 
sunt din ce în ce mai apreciate în străinătate. C. 
Davila i-a recomandat un tratament cu apă de 

Căciulata împăratului Franţei, Napoleon al III-lea, 
iar ceva mai târziu (1905), Emil Loubet, preşe-
dintele Republicii Franceze, a fost tratat cu apă de 
Căciulata, îmbuteliată la izvor şi transportată la 
Paris; apele de Călimănesti au fost folosite şi de 
domnitorul Matei Basarab. Poetul V. Alecsandri 
elogia în mod deosebit Borsecul, ale cărui ape 
îmbuteliate ajungeau în Moldova şi Muntenia, la 
Budapesta şi Viena. 

Apariţia unor lucrări ştiinţifice referitoare la 
resursele minerale din Principatele Române 
constituie începuturile afirmării balneologiei ca 
ştiinţă. La câţiva ani după raptul austriac al 
Bucovinei (1775), R. Haquet consacra numeroase 
pagini apelor minerale de la Vatra Dornei. În 1821 
apare prima lucrare românească de balneologie 
scrisă de Ladislau Pop, în Ardeal, sub titlul: Despre 
apele minerale de la Arpâtac, Bodoc şi Covasna, iar în 
1837, Ştefan Vasile Episcupescul elaborează o 
minuţioasă lucrare cu titlul Apele metalice ale 
României Mari, unde este demonstrată superio-
ritatea multora din apele noastre minerale faţă de 
cele din străinătate. Sub îngrijirea lui F. Siller, 
apare în 1840 publicaţia Apele minerale ale Valahiei. 
Anastasie Fătu publica în 1851 Despre 
întrebuinţarea apelor simple şi a apelor minerale în 
Moldova, lucrare de referinţă în domeniul 
balneologiei până la sfârşitul secolului al XIX-lea. 
La Buziaş, Iuliu Mahler folosea, în 1895, cura 
externă cu ape carbogazoase după modelul 
practicat în staţiunea germană Bad Nauheim şi tot 
el editează în 1913 revista „Comunicări 
balneologice”. Valoarea deosebită a apelor de 
Buziaş rezultă şi din menţiunea că între oaspeţii 
de seamă ai staţiunii se număra, în 1898, şi 
împăratul Austro-Ungariei, Francisc Iosif. Conco-
mitent cu valorificarea apelor minerale în cura 
internă şi externă, ultimele decenii ale secolului al 
XIX-lea înregistrează o largă afirmare a hidro-
terapiei bazată pe empirismul unor laici: V. 
Priessnitz din Grafenberg (Silezia), S. Kneipp din 
Wőhrishofen (Bavaria), revenindu-i lui Winternitz 
(1877) meritul de a fi pus bazele ştiinţifice ale 
tratamentului hidric. 

Alături de apele minerale terapeutice, au 
atras atenţia cercetătorilor şi alţi factori naturali. În 
1889, delegaţia română la Congresul de Igienă de 
la Paris a prezentat un amplu raport asupra 
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nămolului. În aceeaşi perioadă, la Berlin, prof. 
Liebreich atesta valoarea terapeutică deosebită a 
nămolului turbăriei de la Poiana Stampei de lângă 
Vatra Dornei, iar câţiva ani mai târziu, la 
Congresul de Balneologie de la Viena apele 
minerale de la Vatra Dornei primeau aprecieri 
elogioase. 

România este considerată astăzi între primele 
5 ţări cu resurse naturale terapeutice, alături de 
Franţa, Germania, Cehoslovacia şi ex U.RS.S.  

În constelaţia disciplinelor medicale, 
balneofizioterapia s-a înscris ceva mai târziu. 
Editarea în 1906 a monografiei Apele minerale şi 
staţiunile climaterice din România de Alex. Saabner 
Tuduri, considerat părinte al balneologiei 
româneşti, consacra această specialitate la noi. 
Continuator al tradiţiei deja statornicită, Anibal 
Teohari, pune, în 1923, la Spitalul Brîncovenesc 
din Bucureşti, bazele cercetării ştiinţifice în 
balneologie, fundamentând crenoterapia (cura 
internă cu ape minerale) prin studii clinice şi 
experimentale, publicate în Tratatul de terapeutică, 
apărut în 1934, concomitent, la Bucureşti şi Paris. 
Tot el înfiinţează, în 1922, Societatea de hidrologie 
şi climatologie, cu revistă proprie. Rezultatele 
balneologiei româneşti ca ştiinţă şi practică 
medicală sunt confirmate de Congresul 
Internaţional de Talasoterapie care a avut loc în 
1928 la Constanţa şi Bucureşti. În 1925 specia-
litatea de balneologie este recunoscută oficial, iar 
în 1931, la Cluj, lua fiinţă prima catedră de 
balneofizioterapie, sub conducerea lui Marius 
Sturza medic clujean şcolit la Viena8; în 1935, la 
Bucureşti, sub conducerea lui Gh. Băltăceanu se 
creează o catedră de balneologie şi dietetică. Anul 
1949 este de importanţă hotărâtoare pentru 
destinele balneologiei româneşti ca reţea balneară 
şi ca învăţământ superior balneologic: s-au 
înfiinţat catedre de balneologie la toate institutele 
de medicină din ţară, iar pe temeliile modestului 
institut creat de A. Teohari în 1923 se organizează 
Institutul de Balneologie, condus până în 1954 de 
M. Sturza, celebritate europeană în clinică 
                                                 
8 Marius Sturza, pe drept socotit „părintele balneologiei 
româneşti”, despre factorii naturali de cură spunea că 
„s-ar cuveni să avem grijă de apele minerale şi nămoluri la 
fel ca de petrol, cărbuni, păduri, toate fiind avuţiile ţării”. 

medicală şi hidrobalneoterapie. În acelaşi an au 
trecut în patrimoniul obştesc toate staţiunile 
balneare din ţară. Urmează două decenii de 
cercetări experimentale de histochimie, enzimo-
logie, farmacodinamie, studii cu trasori radioactivi 
pentru elucidarea mecanismelor de acţiune a 
factorilor naturali, paralel desfăşurându-se o largă 
acţiune de identificare a unor noi surse de factori 
naturali terapeutici şi de reorganizare a staţiunilor 
balneare pe baze moderne, în conformitate cu 
principiile asistenţei medicale profilactice şi curative. 

Anul 1968 marchează debutul unei noi 
etape, superioară calitativ, ca rezultat al 
acumulărilor anterioare. Existând deja o bază 
materială din cele mai bune şi o reţea de specialişti 
în plină dezvoltare şi afirmare, se precizează 
responsabilităţi concrete în domeniul finalizării 
actului medical printr-o recuperare funcţională 
optimă, cu reintegrarea socio-profesională cores-
punzătoare a forţei de muncă afectată prin boli, 
accidente de muncă sau de circulaţie. Posedând o 
concepţie ştiinţifică corespunzătoare şi mijloacele 
terapeutice necesare (balneo-, climato- şi creno-
terapie, fizio- şi kinetoterapie), balneologiei i-a 
revenit transpunerea în practică a imperativelor 
medicinei de recuperare numită cea de-a treia 
medicină, după medicinile profilactică şi curativă. 
Balneofizioterapia clasică, devine din ce în ce mai 
mult, datorită unor necesităţi de ordin medico-
social, locul comun de convergenţă a multor 
specialităţi medicale interesate în finalizarea 
eforturilor terapeutice până la reintegrarea socio-
profesională parţială sau completă, în funcţie de 
contextul ergonomic şi de restantul funcţional. 
Pleiada „de aur” a clasicilor balneologiei româ-
neşti se întregeşte interbelic şi postbelic prin 
cercetători şi cadre didactice de mare valoare 
ştiinţifică: E. Cociaşu, Tr. Dinculescu, I. Opreanu, 
P. Balmuş. Th. Agîrbiceanu, N. Teleki, C. 
Stoicescu, E. Berlescu, St. Dumitrescu, L. Sdic, C. 
Degeratu, E. Mureşan, V. Carasievici, V. Bejan, 
Gabi Robos, V. Lucescu, Mihai Berteanu, Adriana 
Sarah Nica, Gelu Onose, Mioara Banciu, Ilie 
Stanciu, Puiu Kiss, Andrei Rădulescu ş.a.; mulţi 
dintre aceştia s-au afirmat ca cercetători şi autori 
de importante tratate medicale şi cărţi de 
beletristică. Specialitatea însăşi a căpătat 
formularea corespunzătoare noului său conţinut: 
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„medicină fizică, balneoclimatologie şi recuperare 
medicală”. În acest context, cu o largă participare 
internaţională a avut loc în 1969 la Eforie Nord şi 
Neptun, al XIV-lea Congres Internaţional de 
Talasoterapie9,, iar în 1974 la Bucureşti, cu prilejul 
Congresului Naţional de Balneologie s-au 
evidenţiat rezultatele cercetării moderne în 
balneologie şi a orientării practicii medicale în 
conformitate cu noile obiective ale recuperării 
funcţionale şi reintegrării socio-profesionale 
optime. Caracterul integrator al acestei 
specialităţi, nuanţat interdisciplinar, este 
recunoscut pe plan internaţional încă din 1977, cu 
ocazia unei sesiuni O.M.S.10 în Iugoslavia, precum 
şi de Comitetul European al O.M.S. care acceptă 
oportunitatea admiterii şi recunoaşterii aşa-
                                                 
9 Dr. Ioan Iețcu şi colab., Talasoterapia bătrânului artrozic 
şi arterohipertensiv pe litoralul Mării Negre, la Mangalia. 
Prezentată la Congresul Internaţional de talasoterapie 
de la Eforie Nord şi Neptun. 
10 Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

numitei „balneologii internaţionale”. Ţările 
nordice şi vest europene au remarcat în primele 
trei decenii postbelice fenomenul de migraţie al 
bolnavilor spre ţări cu posibilităţi balneare mari 
între care şi România; organisme de sănătate 
publică din ţările nordice au calculat eficienţa 
economică a acestor cure balneare prin reducerea 
absenteismului şi a numărului de consultaţii 
medicale dar şi prin reducerea consumului de 
medicamente, argumente convingătoare în 
favoarea imenselor perspective ale medicinei 
fizice, ca şi a necesităţii medicalizării staţiunilor 
balneare, care reconectează omul la natura de care 
s-a îndepărtat prin civilizaţia industrială şi mediul 
citadin de viaţă. Balneologia modernă realizează o 
profilaxie eficientă, condiţii optime de tratament şi 
recuperare funcţională pentru o gamă mereu mai 
largă de boli rezultate din impactul stresant al 
tehnosferei asupra biosferei în procesul 
desfăşurării existenţei umane spre „al III-lea val” 
al civilizaţiei postindustriale sau cibernetice. 

 
 
 

II. LOCALITATEA CACICA – ISTORIE ŞI TERAPIE NATURISTĂ MODERNĂ 

Apele sărate şi microclimatul salinelor au 
intrat în circuitul medical încă de secole. Prin 
salinitate şi temperatură, resursele naturale 
terapeutice din România, reprezentate de lacuri 
maritime, de stepă sau din podişuri: Techirghiol, 
Lacul Sărat, Amara, Sovata, Ocna Sibiului, Ocna 
Mureşului, Ocnele Mari ş.a. dar şi de apa sărată a 
Mării Negre a cărei salinitate este în medie de 16-
22g‰ sunt „redescoperite” ca remedii sano-
genetice, profilactice şi terapeutice în eforturile 
omului modern de adaptare la consecinţele 
conflictului tehnosferă-biosferă.  

Pentru comparaţie, salinitatea Mării 
Mediterane este de 38-39g‰, clorură de sodiu, 
brom, iod, ş.a.; Marea Roşie are 37-43g‰; lacul 
Techirghiol 90-95g‰, iar în Marea Moartă, 270g‰ 
(de 7,5 ori mai mult ca apa oceanului planetar). 

La Cacica folosim ape sărate de sondă a 
căror concentraţie ajunge la 250-300g‰. Apa din 
piscina descoperită de la Cacica este rezultatul 
unui amestec de 2/3 apă de sondă cu 1/3 apă dulce 
încălzită cu ajutorul unor baterii solare. 

În cura externă apele sărate influenţează 
favorabil circulaţia periferică prin intermediul 
unor mediatori chimici declanşaţi în celulele 
ţesutului conjunctiv al pielii dar, prin forţa 
ascensională a apei concentrate înlesneşte 
activitatea sistemului osteomusculoarticular şi 
nervos periferic totodată inducând o stare de bine 
psihic prin refacerea libertăţii de mişcare. Apele 
sărate sunt utile în prevenirea şi tratarea multor 
boli dar şi pentru creşterea rezistenţei naturale a 
organismului mai ales când se asociază şi cu 
expuneri la soare în mod raţional. 

Indicaţii:  
- boli reumatismale cronice stabilizate: 

spondiloza, artroza, spondilita; 
-  boli ortopedochirurgicale: urmări după 

fracturi şi luxaţii imobilizate sau operate; 
stări după corectarea unor vicii 
arhitecturale osoase la nivelul şoldului, 
genunchiului, piciorului, ş.a. 

- boli neurologice: nevralgii, nevrite, poli-
nevrite (polineuropatii de cauze multiple); 
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- patologia infantilă: deformaţii ale coloanei 
vertebrale (cifoze, cifoscolioze); sechele 
rahitice, amigdalitele repetate (în sezonul 
rece); vegetaţiile adenoide (polipi), 
tulburări de creştere şi dezvoltare fizică, 
tulburări imunologice (rezistenţa scăzută la 
infecţii); 

- boli metabolice: gută, obezitate; 
Contraindicaţii: hipertensiunea arterială (risc 

de hemoragie cerebrală, infarct, paralizii), sechele 
după infarct miocardic, anemii severe; tuberculoza 
pulmonară, cancere indiferent de localizare. 

Metodologia curentă: în scopul evitării unor 
accidente medicale, tratamentul balnear la Cacica 
necesită un aviz din partea medicului de familie sau 
a unui specialist balneolog, reumatolog sau 
pediatru, sau cel puţin măsurarea tensiunii arteriale. 

Deoarece în jurul bazinului de la Salina 
Cacica sunt condiţii şi pentru helioterapie, e 
necesară protecţia capului cu o şapcă sau bonetă 
evitând excesele imersiei în apă peste 20-30 minute 
pe o şedinţă sau expunerea abuzivă la soare. 

De asemenea, este obligatorie evitarea 
consumului de băuturi alcoolice datorită riscul 
hipertensiv.  

Imersiile în apa bazinului se pot repeta de 2-
3 ori pe zi. În general e bine să nu începem baia la 
bazin sau expunerile la soare pe nemâncate dar 
nici după o masă copioasă. 

Numărul zilelor de tratament variază de la 
1-3 ca agrement, la 10-12-15 ca tratament. 

Speleoterapia la Salina Cacica începe ceva 
mai târziu, după cercetări minuţioase în alte 
saline enunţate mai sus. Observaţii empirice 
asupra influenţei stării de sănătate a mineralelor 
salinei Cacica, dar şi a unor bolnavi pulmonari 
cronici din localităţile învecinate, atestau rolul 
speleoterapiei în tratarea unor boli respiratorii, 
mai ales alergice (mineri fumători cu probleme 
respiratorii evoluau favorabil). 

Cercetări de laborator ale Institutului 
Naţional de Balneologie menţionate în text, 
apropie salina Cacica de atestarea medicală a 
speleoterapiei, calitate dobândită acum doi ani. 
Prestigioasa revistă „Medica Academica”, din 
aprilie 2011, publica opinia prof. univ. dr. Traian 
Mihăescu, de la Institutul de Pneumologie Iaşi 
asupra mecanismului de acţiune al 

microclimatului de salină la nivel celular 
endobronşic şi alveolar11. 

Pentru bolile cronice pulmonare netuber-
culoase şi/sau alergice sunt utile şedinţele de 
microclimatoterapie în subteranele salinei care 
beneficiază de parametrii fizico-chimici atestaţi de 
cercetători de la Institutul Naţional de 
Balneoclimatologie din Bucureşti. În urma 
cercetării parametrilor chimici fizici inclusiv de 
radioactivitate, histoenzimologici pe animale de 
laborator şi bacteriologici, în subterane şi la 
suprafaţă, Salina Cacica a fost inclusă în rândul 
„salinelor terapeutice” alături de salinele Turda, 
Ocna Dej, Tg. Ocna, Slănic Prahova şi Praid. 
Datorită purităţii aerului din salină, abundenţei 
aerosolilor salini şi absenţei florei bacteriene şi a 
fungilor, subteranele salinei întrunesc condiţiile 
de sterilitate chiar pentru o sală de operaţii 
chirurgicale; temperatura de 10-120C şi umiditatea 
de 75-80% vin în sprijinul acestor concluzii. 
Determinările micologice confirmă absenţa 
fungilor şi a unei radioactivităţi semnificative. 

Pentru toate vârstele, şederea în sala de dans 
ori în perimetrul „Capelei Sf. Varvara” de la 
orizontul I la 40 m sau la orizontul II (la 70 m 
adâncime), timp de 2-4 ore zilnic, defineşte 
speleoterapia la salina Cacica (tratamentul în 
încăperile subterane) un dar nesperat al naturii). 
Citind sau practicând jocuri sportive uşoare timp 
de 10-21 zile, 2-4 ore pe zi în acest microclimat 
obţinem rezultatele cele mai bune; comunicări 
ştiinţifice pe această temă prezentate la 
aniversarea a 25 ani a Spitalului Republican de 
Alergologie de la Solotvino (Ukraina subcarpatică, 
vis-à-vis de Sighetul Marmaţiei, peste râul Tisa) 
au fost apreciate în mod deosebit; acolo bolnavii 
beneficiază de saloane la adâncimea de 200 metri 
pentru toată perioada de spitalizare. În urma 
Simpozionului Internaţional „Drumul Sării” care 
a avut loc la Suceava, au rezultat propuneri de 
cooperare şi sponsorizare pe care încă le 
consideram realizabile. 

Băile saline în piscină, produc o impregnare 
a pielii cu sare şi ceilalţi componenţi, realizând o 
veritabilă „manta de sare” cu acţiune prelungită. 

                                                 
11 Speleoterapia, metodă antică şi modernă în terapia bolilor 
pulmonare cronice, cu referire şi la haloterapie. 
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Să nu uităm însă că pielea e un organ cu o 
structură şi fiziologie complexă, încât 
recomandăm respectarea igienei prin duşuri de 
curăţenie cu apă dulce încălzită cu ajutorul acelor 
baterii solare înainte şi după îmbăiere pentru 
evitarea unor iritaţii locale chiar eczematizări.  

Terapia naturistă la suprafaţă (helioterapia 
şi băile saline în piscină) şi speleoterapia în 
subteranele salinei trebuie să fie precedate de un 
aviz medical. 

Evoluţia localităţii Cacica din punct de 
vedere medico profilactic şi terapeutic merită un 
scurt istoric. Localitatea Cacica apare pe hartă 
după 1791, anul când austriecii inaugurează 
Salina de care Curtea de la Viena avea mare 
nevoie (înafara motivelor strategice), Austria 
râvnea nordul Moldovei (numită iniţial „Moldova 
turcească”), pentru bogăţiile ei: păduri, animale, 
sare, încât după 1774/75, anul anexării zonei care 
se va numi ulterior Bucovina sau Moldova 
Austriacă, în câţiva ani au trecut la exploatarea 
zăcământului din satul Pârteşti. Au adus 
muncitori mineri din Polonia, unde se scotea sare 
încă din anul 1000, la Wieliczka şi Bochnia. Încet, 
încet se constituie o localitate multietnică în care 
polonezii devin, între imigranţi, majoritari, alături 
de slovaci, ucraineni, nemţi, evrei cu toţii în 
armonie deplină cu românii. Dovezile mineritului 
fără ocnaşi la Cacica se văd la tot pasul: Capela 
Sfintei Varvara, catolică, Capela ortodoxă şi 
basoreliefuri în stânca de sare care te conduc prin 
galerie până la Sala de dans precedată de un 
microbazin salin de 16/8 metri şi el la adâncimea 
de 45-47 m, dotat cu o bărcuţă de traversare 
altădată, a perechilor de tineri căsătoriţi. Sala de 
dans (19m/11m/5m) era locul de desfăşurare a 
sărbătorilor minerilor; astăzi e sala de volei sau de 
concerte. De la această galerie se ajunge uşor la 
Orizontul II – la 70 m unde terenuri de sport oferă 
condiţii de petrecere activă a timpului. În ultimii 
ani, cu sprijinul Institutului Naţional de 
Balneologie (Dr. Gh. Simionca, Dr. El. 
Teodoreanu, fizicianul Liviu Enache) şi a 
Spitalului Suceava (Dr. Doina Ganea Motan, Dr. 
Bîlha Claudia şi colab.) s-a amenajat un spaţiu 
larg pentru Speleoterapia12 bolilor respiratorii 

                                                 
12 gr. Speos = peşteră, grotă, mină. 

netuberculoase şi a alergiilor, în şedinţe de 1-4 ore, 
10-14 zile pentru toate vârstele, copii având la 
îndemână jocuri distractive. Secţia de 
Balneofizioterapie şi recuperare medicală din 
Spitalul Suceava, condusă la acea vreme de 
subsemnatul, a sprijinit efectiv acest demers. 

Urcând 190 trepte, la ieşire, turiştii se pot 
odihni, vizitând „Muzeul sării” iar vis-à-vis este 
ştrandul cu apă sărată, semiolimpic ca dimensiuni, 
realizat acum 15 ani; în jur sunt condiţii pentru 
helioterapie şi duşuri cu apă dulce încălzită de 
baterii solare. La mijloc, între ştrand şi intrarea în 
mină, acum 50-60 de ani, încă am mai prins un 
hangar de lemn care abia mai supravieţuia fizic 
dar amintea de ceea ce a fost: prin geam se vedeau 
căzi din lemn de stejar destinate băilor cu sare sau 
cu plante din flora spontană din jur: „Salzbad în 
Kaczika” – Băi de sare la Cacica.  

După 1888, când s-a dat în folosinţă linia 
ferată Suceava (Iţcani), Cacica, Gura Humorului, 
Câmpulung Moldovenesc, pe vagoanele de cale 
ferată scria Wien – Cacica, iar după 1902, anul 
străpungerii tunelului de la Mestecăniş, mai scria 
pe alte vagoane Wien – Dorna Watra, evident via 
Lemberg (Lwow-ul de azi, cândva capitala Galiţiei 
austrice). Curtea de la Viena era satisfăcută că se 
conectase şi la aceste teritorii râvnite şi obţinute 
fără nici un foc de armă ci doar prin manevre 
oneroase cu Înalta Poartă, sub zâmbetul 
complicitar al Ţarului Rusiei reprezentat în zonă 
de Generalul Rumianţev, cumpărat convingător 
cum s-a aflat mai târziu; provincia vecină spre 
nord, Galiţia, fusese anexată cu 2-3 ani înainte. Cât 
de importantă era Bucovina pentru Curtea de la 
Viena, o dovedeşte prezenţa împăratului Franz 
Ioseph la inaugurarea tunelului de le Mestecăniş, 
în 1902, ceea ce facilita accesul la staţiunea Vatra 
Dornei. 

Acest „pământ al făgăduinţei” prospera şi 
odată cu el oamenii într-o armonie interetnică 
model. Alături de Cacica al cărei nume se 
datorează polonezilor care au găsit aici la venire 
smârcuri, bălţi de raţe (în poloneză kaczika 
înseamnă raţă), se află staţiunea climaterică 
celebră în imperiu, devenită în epocă prin factorii 
ei climatici concurenta staţiunii Vatra Dornei. 

În urmă cu şase ani, prin strădania 
primarului de atunci, ing. Petrică Todosi al 
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comunei Pârteştii de Sus, pe teritoriul căreia se 
află Cacica, a luat fiinţă cu fonduri europene 
Complexul cultural turistic „Casa naţionalităţilor”, 
de fapt o bază de tratament balneokinetofizical şi 
20 locuri de cazare în condiţii de 2-3 stele, tot mai 
căutată în Bucovina, dar şi în judeţele vecine. 

Bolnavii din judeţul Suceava şi din judeţele 
vecine în ambulator sau cu cazare pot să-şi trateze 
suferinţele enunţate mai sus, demisolul oferind 
prin micropiscina salină, cu valuri, la 34-35° 
condiţii de hidrokinetoterapie, putând să facă şi 
mecanoterapie modernă în spaţiile alăturate. 
Toată gama de electroterapie, masaj terapeutic de 
recuperare, completează posibilităţile de terapie 
cu factori naturali la care se pot adăuga jocurile 
sportive pe terenul din spatele complexului unde 
este şi o scenă pentru manifestări artistice, 
utilizată din plin în sezonul cald. 

Din acelaşi impuls către istorie, precizăm că 
pe terenul de azi al complexului era în copilăria 
mea locul bâlciului de Sf. Maria, la 15 august, 
manifestare aşteptată şi apreciată de toate 
vârstele, la umbra Catedralei catolice de peste 
drum, perlă a arhitecturii religioase, înaltă de 50 
metri, zidită în 1904; pe esplanada acestei Bazilici 
Minor străjuieşte statuia Papei Ioan Paul al II-lea 
care a declarat această biserică „Sanctuar 
Naţional”.  

Localitatea Cacica a întinerit recent prin 
inaugurarea la 12.XII.2015 a Complexului de 
agrement „la zi” ca intenţii, posibilităţi şi dotare. 
Investiţia a costat două milioane şi jumătate de 
euro (60% provine din fondurile europene iar 40% 
din partea beneficiarilor respectiv a realizatorilor). 
Totul s-a derulat prin P.O.R. (Programul 
Operaţional Regional 2007-2013) şi A.D.R. Piatra 
Neamţ (Agenţia de Dezvoltare Rurală). 

Două familii de tineri din localitate şi-au 
propus şi au izbutit dovedind că se poate. Este 
vorba de Dl. Gheorghe Boloca şi soţia sa Teodora, 
în sinergie cu Maria Gabriela Gorcea şi soţul ei 
Sabin. Tot ce s-a realizat aici a beneficiat de „mâna 
binecuvântată şi protectoare” a primarului comunei 
Cacica, Dna Ileana Boloca, un talent organizatoric 
şi comercial în zonă. Complexul oferă o gamă 
largă de mijloace şi metodele de terapie 
profilactică pentru toate vârstele, încă de la parter: 
piscine elegante cu apă dulce şi apă sărată, pentru 

adulţi şi copii, saună uscată şi umedă, o gamă 
nesfârşită de jocuri distractive, fitness, jacuzzi ş.a.; 
o menţiune specială se cuvine pentru camera de 
haloterapie în care cei care nu pot coborî în mina 
de sare de peste drum, pot respira într-un 
microclimat bogat în aerosoli salini emanaţi de 
bulgării de sare aşezaţi pe mese. Spre vest 
complexul oferă cele mai agreabile posibilităţi de 
distracţii în instalaţia de aqua park a toboganelor. 

Timp de cinci ani proiectul nu permite 
construirea alăturată a unei baze de cazare, dar cei 
care au nevoie de cazare apelează la Casa 
Naţionalităţilor de peste drum sau la Complexul 
„Mărţişorul” situat în aval la 2 km, dotat şi cu 
restaurante moderne. 

În spatele Salinei şi a clădirii de la intrarea în 
mină se află o livadă în pantă, viitorul parc 
terapeutic al curei de teren şi un izvor cu apă 
minerală sulfuroasă. 

Cei care au realizat aceste complexe 
moderne de agrement şi tratament, sunt pe 
punctul de a organiza şi o bază tehnică de turism 
spre monumentele religioase şi istorice ale 
Bucovinei întregi. 

Ziua de 12 decembrie 2015 s-a desfăşurat cu 
participarea multor localnici, dar şi a autorităţilor 
implicate în evoluţia recentă a localităţii: senatorul 
Gavril Mîrza, primarul comunei, Ileana Boloca, şi 
deputatul Longher Ghervazen, din partea 
comunităţii poloneze, aflată în strânsă relaţie cu 
românii încă din vremea domnitorului Petru 
Muşat (1375-1391) care l-a împrumutat cu o mare 
sumă de bani pe Wladislaw II Iagello, regele 
Regatului Unit al Poloniei, cu capitala, timp de trei 
secole, la Cracovia, în anul 1388, considerat şi anul 
fondării documentare a oraşului Suceava. 

Periodic au loc simpozioane culturale 
istorice polono-române la Dom Polski Suceava şi 
consfătuiri de specialitate la Cacica şi Wieliczka 
(lângă Cracovia). Natura Ţării de Sus a Moldovei 
anexată în 1775 la Imperiul Habsburgic, denumită 
iniţial Moldova Austriacă, şi ulterior Bucovina, era 
considerată în epocă „Elveţia Răsăritului”, iar 
localitatea Cacica era o reflectare ideală a acestei 
opinii. Înainte ca salina să extragă cantităţi 
industriale de sare gemă, la suprafaţă funcţionau 
acele „fierbătoare” cu soluţie de sare (slatina) la 
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Solca, Slatina Mare, Slătioara, Trestioara, Pârteşti, 
Pleşa, închise târziu, la începutul secolului al XX-lea. 

Locul „fierbătoarelor” istorice a fost luat din 
anul 2000 de un evaporator modern, o veritabilă 
uzină ce funcţionează pe teritoriul satului vecin cu 
Cacica, Pârteştii de Jos, pe baza unei tehnologii 
moderne a firmei elveţiene EVERTON: sarea în 
soluţie, obţinută prin dizolvarea rocii de sare de la 
adâncimea de 96 m a orizontului III, e adusă 
printr-un saleduct lung de 3,5 km la instalaţia care 
produce prin pulverizare, 200-300 t zilnic de sare 
alimentară recristalizată de cea mai bună calitate. 
Orizontul II, la 70 m adâncime, este destinat şi 
amenajat pentru sanatoriul subteran de speleo-
terapie (la Solotvino, în Ucraina Subcarpatică, de 
fapt în Maramureşul istoric), bolnavii sunt cazaţi 
în saloane săpate în stânca de sare, la adâncimea 
de 200 m). Orizontul I de la Cacica, la 45-47 m 
adâncime, este rezervat turismului pe 800 m din 
cei 7,2 km care este lungimea galeriilor. La acest 
orizont se află Capela Sf. Varvara (protectoarea 
minerilor), Capela ortodoxă, lacul salin şi sala de 
dans în care au loc evenimente culturale sau se 
joacă volei. Replica de la suprafaţă a Capelei Sf. 
Varvara a fost biserica catolică construită în 1810; 

edificiul actual al catedralei, declarată recent 
Sanctuar Naţional, este inaugurat în 1904, în stil 
neogotic, consacrat Înălţării la Ceruri a Sf. Fecioare 
Maria şi sărbătorită anual pe 14-15 august, de Sf. 
Maria. Dom Polski din Suceava editează o 
prestigioasă revistă denumită „Polonus”. În 
spatele catedralei a fost realizată o inspirată copie 
a Grotei de la Lourdes. Peste două secole de istorie 
în evoluţia localităţii multietnice şi multicon-
fesionale sunt încărcate de evenimente economice, 
culturale, medicale, religioase, cu totul particu-
lare, motiv pentru care am considerat utilă această 
succintă prezentare. 

La Editura Muşatinii din Suceava, în anul 
2000, am tipărit împreună cu câţiva colaboratori, 
un volum de 308 p. cu titlul Cristale de Bucovina. 
pledoarie pentru climato-balneo-speleoterapie la Salina 
Cacica. Sunt trecute în revistă date istorice ale 
Bucovinei şi, desigur, a extragerii sării de la 
începuturi până la instalaţia modernă, care din 
anul 2000 produce pe scară industrială sare 
recristalizată extrafină. Sunt prezentate şi 
indicaţiile terapiei cu ape sărate sau terapia în 
subteranele salinei – speleoterapia. 

 

1.   

2.    



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an II, nr. 1 (5) / 2016     

         72

3.  4.  

5.              

6.   

7.   



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an II, nr. 1 (5) / 2016 

         73

 

7.       

   

 

1. Coperta programului întâlnirii profesionale a minerilor polonezi în Cacica românească în 2004. Imaginea 
prezintă intrarea în salina deschisă în 1791, în spatele căreia se află viitorul parc al curei de teren. 
2. Vedere parţială a instalaţiilor de prelucrare a sării începând cu anul 2000. 
3. Biserica Catolică sfinţită în anul 1904. 
4. Capela Sf. Varvara. 
5. Sala de dans de la Orizontul I. 
6. Complexul turistic „Casa Naţionalităţilor” cu bază de balneofizioterapie şi posibilităţi de cazare, funcţional din 
2010 cu piscina cu apă sărată caldă de la demisolul hotelului. 
7. Complexul de agrement inaugurat în 12 decembrie 2015, cu Sala de haloterapie (speleoterapie artificială) şi unul 
din bazinele sale. 
 

„Legenda sării” la Cacica continuă şi în cel de-al treilea secol al existenţei sale. 
Complexul de agrement este subordonat imperativelor „medicinei omului sănătos” prin 

utilizarea factorilor naturali: hidrogimnastica în apă dulce şi apă salină, jocuri terapeutice, speleoterapia 
artificială în camera de aerosoli salini degajaţi de bulgării de sare aşezaţi pe mese, cultură fizică 
medicală, masaj. 

La inaugurare, am sugerat ca la intrarea în complex sau pe frontispiciul edificiului să figureze 
aforismul datorat poetului latin Decimus Junius Juvenal (60-140 d.Chr.): „Mens sana în corpore sano” 
(„Minte sănătoasă în corp sănătos”), aforism adoptat ca deviză a educaţiei fizice şi sportului. 
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Diabetul este caracterizat printr-o deficiență 
de insulină care duce la tulburări în metabolismul 
proteinelor, grăsimilor şi glucidelor. 
Anormalităţile secreţiei de insulină şi nivelul de 
glucoză sanguină crescut duc la tulburări 
metabolice vasculare, neuropatice şi imunologice. 

Dermopatia diabetică este cea mai frecventă 
modificare tegumentară asociată diabetului şi 
apare la aproximativ 50% dintre pacienţii diabetici 
care au vârste peste 50 de ani. Leziunile tipice sunt 
cicatrici plane roz-maronii, hiperpigmentări 
asemănătoare celor din insuficienţă venoasă 
cronică, dar situate în zona pretibială şi nu în 
partea inferioară a gambei, cum întâlnim 
preponderent în insuficienţa venoasă cronică. Alte 
manifestări cutanate asociate diabetului sunt bulele 
şi ulceraţiile care apar mai ales la nivelul piciorului. 
Cauza apariţiei bulelor nu a fost identificată, dar 
ele sunt nedureroase şi nepruriginoase şi se 
vindecă în 2-5 săptămâni, fără cicatrice. 

Toate aceste leziuni cutanate necesită o 
îngrijire atentă deoarece pericolul suprainfecţiei şi 
transformării eroziunii postbuloase în ulceraţie 
trenantă însoţită de celulita piciorului este mai 
mare în cazul pacienţilor diabetici, aceştia 
prezentând frecvent neuropatie şi arteriopatie la 
nivelul membrelor inferioare. 

Îngrijirea piciorului diabetic va avea 
permanent în vedere tratamentul corect şi complet 
al onicomicozelor, al micozelor interdigitale, 
deoarece alterarea integrităţii tegumentare prin 
parazitare micotică cronică expune permanent 
pacientul la riscuri crescute privind apariţia 
infecţiilor, a celulitelor membrului inferior, greu 
de tratat şi frecvent recidivante. 

Tratamentul onicomicozelor este de durată, 
necesită şi administrarea medicamentelor 
antifungice pe cale orală timp de 2-3 luni şi ar 
trebui efectuat şi celorlalţi membri ai familiei cu 
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care pacientul trăieşte în comun, dacă aceştia 
prezintă la rândul lor infecţie fungică a unghiilor 
sau pliuri interdigitale. 

Modificările care apar la nivelul pielii se 
corelează cu gravitatea retinopatiei, nefropatiei şi 
altor complicaţii microvasculare. 

Hiperinsulinemia însoţită de rezistenţa 
ţesuturilor la acţiunea ei hipoglicemiantă, 
întâlnită în diabetul tip. II, determină o proliferare 
epidermică anormală având ca rezultat apariţia 
leziunilor de acanthosis nigricans. 

Acanthosisul nigricans este o manifestare 
frecvent asociată cu obezitatea şi rezistenţa la 
insulină şi doar rareori se poate asocia cu diverse 
neoplazii. Se manifestă ca îngroşări papilomatoase 
de culoare brun-cenușie ale tegumentelor la 
nivelul axilelor, inghinal, zonele posterolaterale 
ale gâtului şi pliurile abdominale. Zona 
posterioară a gâtului este cea mai frecvent 
afectată. Uneori apar îngroşări marcate ale 
pliurilor palmelor. Tratamentele sunt în general 
ineficiente. 

În diabetul zaharat pot apare şi modificări 
ale pielii de tip sclerodermic, cu îngroşarea pielii 
şi limitarea mobilităţii articulare, mai ales la 
nivelul articulaţiilor interfalangiene, limitând 
mişcările acestora. 

Acest sindrom de tip sclerodermiform nu se 
asociază cu alte manifestări de sclerodermie 
sistemică, dar se corelează cu gradul de 
retinopatie şi vasculopatie. 

Scleredemul diabetic se prezintă ca o 
îngroşare şi o îndurare a pielii la nivelul toracelui 
posterior, superior şi a gâtului, pielea luând 
aspectul de coajă de portocală asemănător 
scleredemului din stările infecţioase. Scleredemul 
determină dificultăţi în mişcările umerilor şi ale 
gâtului. Acest tip de modificare tegumentară mai 
apare în paraproteinemii şi mielom, deci pacienţii 
cu astfel de manifestări cutanate trebuie 
investigaţi şi pentru acest tip de afecţiuni. 
Tratamentul constă în fizioterapie, antibioterapie, 
corticosteroizi sau imunosupresoare. Tratamentul 
de elecţie este fotochemoterapia, dar rezultatele 
sunt variabile. 

Pacienţii cu diabet zaharat prezintă mai 
frecvent decât populaţia non diabetică psoriazis, 
vitiligo sau keratoză pilară, afecţiuni ce au la 

rândul lor un substrat imunologic. Mecanismul 
acestor asocieri patologice nu este clar identificat, 
fiind în discuţie atât componenta genetică, dar şi 
influenţa nefastă a tulburărilor metabolice din 
diabet asupra funcţionării sistemului imunitar. 

Tulburările metabolismului lipidic, asociate 
sau induse de diabet, duc la hipertrigliceridemie 
care se manifestă prin xantoame eruptive la 
nivelul pielii. 

Xantoamele eruptive se prezintă ca mici 
papule roz-gălbui care apar la nivelul feselor şi 
suprafeţele de extensie ale extremităţilor. De 
obicei se asociază cu trigliceridemie severă, mai 
mare de 1000 mg/dl şi frecvent cu un diabet încă 
nediagnosticat. 

Dacă prin tratament trigliceridele sunt 
readuse la valorile normale, xantoamele se pot 
resorbi complet în 6-8 săpt. Acest fenomen de 
resorbţie nu se petrece şi în cazul xantelasmelor, 
care apar destul de frecvent la nivelul pleoapelor. 
Xantelasmele reprezintă depuneri subepidermice 
de colesterol şi se prezintă ca tumorete dure, 
gălbui, unice sau multiple al căror tratament 
eficient se poate realiza prin electrocauterizare sau 
laserterapie. 

Diabeticii prezintă un risc mai mare pentru 
infecţiile bacteriene, mai ales cele cu streptococ 
grup A şi B, fasceită necrozantă şi otită medie 
malignă. 

La adulţii tineri prezenţa diabetului creşte 
riscul de infecţie cu streptococ tip B de 
aproximativ 30 de ori, iar evoluţia infecţiei este în 
aproximativ 20% din cazuri foarte gravă, chiar 
fatală. Cele mai frecvente localizări sunt ulcerul de 
gambă, ulcerul de decubitus şi celulitele 
ţesuturilor moi. 

Pacienții cu diabet prezintă de asemenea o 
rată de portaj a stafilococului mai mare decât 
populaţia obişnuită, ceea ce explică apariţia mai 
frecventă la aceştia a foliculitelor şi furunculelor 
recidivante. 

Otita externă malignă este o infecţie rară, dar 
gravă, având potenţial de diseminare intracraniană. 
De obicei este determinată de Pseudomonas 
aeruginosa; apare la pacienţii mai în vârstă cu 
diabet care recent au făcut spălături auriculare, 
este dureroasă, prezintă secreţii purulente, edem 
facial unilateral, dispariţia auzului şi ţesut de 
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granulaţie în canalul auricular. În mod 
surprinzător este o infecţie afebrilă, ceea ce duce 
la minimalizarea gravităţii şi întârzierea aplicării 
tratamentului, iar rata de mortalitate poate atinge 
20-40%. Pentru tratament este necesară 
colaborarea ORL-istului, care va debrida chirur-
gical ţesuturile necrozate, iar extensia infecţiei va 
fi apreciată prin RMN sau CT cranian. 

Fasceita necrozantă este o infecţie bacteriană 
gravă a ţesuturilor moi cu extensie rapidă de a 
lungul planurilor fasciale. Cel mai frecvent apare 
la nivelul perineului, trunchiului, abdomenului şi 
membrelor superioare. 

Se manifestă cu eritem, edem, induraţie, 
necroză, uneori şi bule şi este cauzată de o infecţie 
polimicrobiană (e.coli, bacteroides, peptostrepto-
coccus, clostridium). Există şi cazuri în care este 
determinată doar de specii de streptococ. 

Tratamentul constă în debridare chirurgicală 
şi antibioterapie. Mortalitatea poate ajunge la 40%. 

Frecvent pacienţii diabetici prezintă infecţii 
fungice. Candida albicans determină intertrigo 
axilar, inghinal, interdigital, vulvovaginite, 
balanite, paronichie, onicomicoză, glosite sau 
cheilite angulare (ragade ale comisurilor bucale). 

Din acest motiv femeile în postmenopauză 
care prezintă vaginite candidozice recidivante 
trebuie investigate pentru diabet zaharat. 

Infecţiile cu dermatofiţi determină 
onicomicoze la nivelul membrelor inferioare şi 
micoze interdigitale care constituie poarta de 
intrare pentru numeroşi agenţi bacterieni ce pot 
determina celulite şi ulcere ale gambelor. 

Ulcerele diabetice apar la 15-20% dintre 
pacienţii diabetici şi cresc riscul amputaţiilor la 
nivelul membrelor inferioare. 

Ulceraţia piciorului la diabetici este 
consecinţa neuropatiei periferice, presiunii locale 
şi traumatismelor care sunt factori determinanţi în 
apariţia acestor ulcere ale piciorului. Formarea 
calusului este un semn de presiune şi fricţiune 
excesivă şi deseori precede apariţia ulcerului. 

Neuropatia diabetică determină pierderea 
sensibilităţii la nivelul membrelor inferioare, iar 
pacienţii cu diabet necesită o îngrijire specială a 
picioarelor, o igienă zilnică a spaţiilor 
interdigitale, purtarea de încălţăminte comodă, 

care să nu determine nici un fel de traumatizare a 
pielii, emoliente pentru pielea uscată, tăierea cu 
mare atenţie a unghiilor, îngrijirea zonelor cu 
calus de către personal medical specializat 
deoarece acesta este deseori premergător 
ulcerului, tratamentul susţinut şi complet al 
onicomicozelor şi al oricăror leziuni tegumentare. 

Necrobioza lipoidică care se asociază 
frecvent diabetului zaharat se prezintă ca o placă 
roșie-violacee ce apare pe faţa anterioară a 
gambelor, prezintă atrofie centrală a tegumentelor 
cu apariţia teleangiectaziilor. Poate apare şi la 
nivelul gleznelor, coapselor şi piciorului. În fazele 
iniţiale este confundată cu o eczemă, dar nu se 
asociază cu prurit. 

Uneori diabetului zaharat i se asociază şi 
erupţii de granulom inelar, a cărui etiologie şi 
patologie sunt neclare. 

Reacţiile pielii la insulină apar la 5-10% din 
pacienţi. Pot fi reacţii locale sau reacţii sistemice 
alergice incluzând eritem, prurit, urticarie, plăci 
infiltrate şi chiar şoc anafilactic.  

O manifestare particulară este lipoatrofia 
care apare la locul de injectare. Tratamentul cu 
glucocorticoizi poate fi benefic, dar de obicei 
rezultatele sunt modeste 

Identificarea manifestărilor cutanate asociate 
diabetului zaharat, mai ales a celor de dermopatie 
a gambelor, care pot fi uşor confundate cu cele 
determinate de insuficienţă venoasă cronică, este 
deseori importantă în depistarea unui diabet 
zaharat. Iar pentru evaluarea clinico biologică a 
pacientului diabetic trebuie să avem permanent în 
vedere că numeroase studii clinice au demonstrat 
că manifestările cutanate se corelează cu gradul 
neuropatiei, vasculopatiei, retinopatiei şi nefropatiei. 

Pacienţii cu diabet zaharat au în general o 
piele uscată, iar aplicarea cremelor emoliente şi în 
special a celor care conţin uree va fi benefică 
pentru menţinerea integrităţii tegumentare. 
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Ascultarea activă optimizează comunicarea. Ea 
este folosită în scop: de informare (obţinerea de la 
interlocutor a unei imagini clare asupra problemei), 
ca suport moral, în liniştirea celuilalt (îi arăt 
interlocutorului că respect starea sa), de răspuns la 
activitatea verbală sau de răspuns la atacul verbal (îl 
conving pe agresor că am luat act de problema lui 
şi-i diminuez emoţia puternic negativă). 

Ascultarea este cel mai mare ajutor pe care îl 
putem oferi interlocutorului. Atunci când 
ascultăm cu adevărat, suntem implicaţi cu tot 
corpul, nu numai cu urechile noastre. 

Să ascultam cu adevărat înseamnă să ne 
deschidem sufletul pentru cealaltă persoană şi să 
acceptăm o parte din durerea, necazul sau 
confuzia acestei persoane. 

Ascultarea activă presupune din partea 
interlocutorului un proces de autodezvăluire. 
Autodezvăluirea (Boncu, 1999, pp. 10-20) este 
procesul prin care individul comunică altora 
informaţii despre el. Această autodezvăluire are 
efect de liniştire. Persoanele care ţin un secret 
resimt pe plan emoţional ca fiind o sarcină 
neplăcută şi grea. În timp, stresul generează boli: 
tensiune arterială, maladii fizice şi psihice. 
Nondezvăluirea presupune o inhibare voluntară şi 
o conductibilitate electrodermală mai mare a pielii 
(principiul utilizat de ,,detectorul de minciuni”). 

Multe persoane care sunt cu adevărat 
înţelegătoare nu sunt însă şi ascultători buni. 
Dorinţa lor de a face ca cealaltă persoană să se 
simtă „mai bine” este atât de mare încât ele se 
grăbesc să soluţioneze problema oferind sfaturi 
care sunt premature şi nedorite. Nevoia reală este 
să accepte prin ascultarea mesajului, să confirme şi 
să reacţioneze la cele spuse de persoană. 
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Aceasta este o formă de serviciu pe care îl 
poate oferi oricine, oricât de bătrân sau bolnav, 
sărac sau slab ar fi. Toţi putem deveni ascultători 
buni şi astfel oferim celorlalţi siguranţa de a şti că 
este cineva căruia îi pasă şi care îl înţelege şi îl 
ajută. 

Ascultarea activă este o disciplină în care 
sunt implicate trăiri emoţionale şi care face 
posibilă şi încurajează relaţionarea. Ascultarea 
activă este un mod de a răspunde interlocutorului 
după ce am înţeles cele spuse de acesta cu ajutorul 
simţurilor, cu inima. Nu-l întrerupem în timp ce 
transmite mesajul. Aşteptăm să încheie ceea ce are 
de spus. 

Această tehnică încurajează persoanele să se 
simtă suficient de confortabil pentru a continua să 
vorbească despre problemele dificile. 

Pentru a fi cu adevărat atent, este necesar ca 
ascultătorul să cunoască şi să dezvolte empatia. 

Empatia este starea în care ,,te pui în pielea 
celuilalt” şi încerci să vezi problema ca şi cum ar fi 
a ta.  

Ce este ascultarea activă? 
– modalitatea de a-i transmite interlocu-

torului că este urmărit cu interes şi încurajat; 
– mod de a construi un climat de încredere 

şi siguranţă; 
– este mai mult decât un simplu act fizic al 

ascultării fiind focalizat pe sentimentele vorbitorului; 
– este determinat de nivelul de interes al 

ascultătorului; 
Urmăreşte: 
– să ajute vorbitorul să-şi înţeleagă reacţiile, 

atitudinile şi îl ajută să vorbească despre ele; 
– transmite celuilalt dorinţa de a oferi ajutor;  
– comunică celuilalt că este ascultat, urmărit 

şi înţeles; 
– ajută pe celălalt să-şi identifice şi clarifice 

propriile probleme; 
– ajută pe celălalt să-şi dezvolte, consolideze 

încrederea în sine; 
Ascultătorul: 
– nu judecă (nimeni şi nimic nu-i dă acest 

drept); 
– nu critica (pentru că trezeşte reacţii de 

apărare, generează justificări, blochează 
comunicarea); 

– nu comentează; 

– nu întreabă DE CE (fiecare are propriile 
motive pentru a face ceva); 

– respectă părerea subiectului; 
– evită să inducă propriile păreri şi atitudini. 
A auzi, pur şi simplu este doar un proces 

fiziologic. Ascultarea activă presupune pe lângă 
acest proces: contact verbal, non-verbal, 
paraverbal. 

Într-o relaţionare bună, contactul verbal 
presupune 7% din eficienţă, contactul nonverbal 
55% iar contactul paraverbal (tonul vocii) 38%. 

Contactul verbal: 
– se foloseşte pentru a afla detalii legate 

despre un fapt; 
Reguli suplimentare specifice suportului 

emoţional: 
– rostiţi câte o propoziţie sau două după 

fiecare idee principală. Oamenii au nevoie să vă 
audă vorbind. Ei trebuie să se convingă că i-aţi 
însoţit la fiecare pas. 

– repetaţi cuvinte spuse de interlocutor nu 
numai dv. să auziţi, ci şi el să audă ceea ce spune, 
în sensul de a-l ajuta să se înţeleagă şi să-şi 
clarifice problema; 

– încurajaţi, lăudaţi, folosiţi afirmaţii simple 
– da , desigur, continuaţi, vă ascult; 

 – respectaţi confidenţa; 
Contactul nonverbal presupune: 
– contactul vizual – (să constituie 60% din 

durata discuţiei); 
– expresia feţii – să fie binevoitoare, păstra-

rea calmului are un efect terapeutic (contribuie la 
crearea senzaţiei că ceea ce se întâmplă nu este 
ieşit din comun, că poate fi depăşit); 

– poziţia corpului – să fie deschisă, relativ 
relaxată, schimbarea poziţiei corpului induce şi 
modificarea stării psihice; 

– distanţa – să fie optimă pentru crearea 
confortului psihologic; 

Reguli suplimentare specifice suportului 
emoţional: 

– permiteţi pauzele, aşternerea tăcerii; 
stimulează monologul persoanei, dă posibilitatea 
de a conştientiza ceea ce se întâmplă (nu vă grăbiţi 
de a interveni cu comentarii sau întrebări). Pauza 
permite de a completa, concretiza, corecta cele 
spuse. Durata pauzei nu trebuie să depăşească 30 
secunde. 
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Contactul paraverbal presupune: 
– un ton al vocii ce se adaptează distanţei 

dintre vorbitor şi interlocutor; 
– un ton blând, binevoitor, de acceptare; 
– un ton adaptat situaţiei de susţinere; 
Ascultarea activă pentru reducerea 

agresivităţii în situaţiile conflictuale: 
– când cineva vă reproşează ceva în mod 

violent, vă critică, vă acuză, treceţi în ascultare 
activă; vorbitorul se simte ascultat şi se linişteşte; 

Reguli suplimentare specifice suportului 
emoţional în scopul diminuării încărcăturii 
emoţionale a celuilalt: 

– folosiţi contactul paraverbal şi non verbal; 
– nu vă apăraţi, nu contraatacaţi; 
– înţelegeţi care este punctual lui de vedere, 

percepţia lui despre conflict folosind contactul 
nonverbal (ochii, gestica feţei); 

– folosiţi contactul paraverbal, blând şi 
delicat şi exploraţi împreună ce se află în spatele 
emoţiilor; 

– reformulaţi punctul lui de vedere, cât mai 
clar cu putinţă, până se calmează; 

– explicaţi părerea dv. fără a nega părerea 
interlocutorului dv.; 

– întrebaţi ce s-ar mai putea face pentru a 
remedia lucrurile. 

Ascultarea activă funcţionează în felul 
următor: 

– această ajută persoana să simtă că cineva o 
înţelege şi îi pasă de ea; 

– se bazează pe ideea că sentimentele sunt 
cauza comportamentului şi că atât sentimentele, 
cât şi comportamentul pot fi înţelese, schimbate 
sau modificate; 

– promovează autoacceptarea prin caldură, 
acceptare şi încurajare; 

– schimbă accentul de la soluţii rapide la 
autoexplorare şi dezvoltare; 

– ajută persoana să-şi clarifice gândurile şi 
sentimentele, ascultătorul rămânând a fi obiectiv; 

– face mai uşoară acceptarea de către 
persoană a responsabilităţii pentru schimbare şi 
acceptă că persoana are dreptul de a lua decizia să 
acţioneze sau nu. 

 
 

 
 

 
 

ASCULTAREA, NEGLIJATĂ ŞI MAI PUŢIN ÎNŢELEASĂ 
ÎN ARTA COMUNICĂRII 

 
 

Psiholog Mădălina ANTONESI 
 
 

 
Unii oameni, pur şi simplu, nu ascultă şi, în 

momentul când ajung să-şi descopere propria 
nepăsare, se trezesc adesea că se află la un pas de 
dezastru. 

Acest deficit îşi are originea în achiziţionarea 
şi dezvoltarea unor obiceiuri greşite. Obiceiurile le 
preluăm la început din familie, apoi din şcoală, 
din viaţa socială. 

Cele mai supărătoare obiceiuri în ascultare 
sunt: 

– întreruperea; 
– evitarea contactului privirilor; 
– ascultător plictisit care a auzit totul mai 

dinainte; 
– ascultător selectiv; 
– ascultător aflat în defensivă; 
– ascultător insensibil.  
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Întreruperea este cel mai nesuferit obicei 
atunci când trebuie să asculţi pentru a avea o 
comunicare bună, din suflet. Cei ce obişnuiesc să 
întrerupă îşi petrec timpul nu ascultând ceea ce li 
se spune, ci formulându-şi propriul răspuns. 

Interesaţi doar de ideile lor, ei nu dau 
importanţă cuvintelor celorlalţi, ci aşteaptă un 
moment propice să poată interveni cu un: ,,O, asta 
nu-i nimic, să vezi ce mi s-a întâmplat mie…”. 

Poate că acest format este o tendinţă umană, 
să sărim şi să intervenim imediat, dar o 
comunicare eficientă unde este implicat sufletul 
nu are nevoie de aceasta. Este contraproductivă o 
astfel de reacţie. 

E nevoie să îngădui celeilalte persoane să-şi 
termine fraza, indiferent cât de plictisitor ar fi ceea 
ce spune interlocutorul. Atunci când întrerupi pe 
cineva, nu faci altceva decât să calci peste ideile 
acelei persoane, un lucru nepoliticos şi uneori la 
fel de dureros, ca şi când ai călca acea persoană în 
picioare. 

Evitarea contactului privirilor este un obicei 
supărător ce-l încadrăm pe locul doi ca non-
eficienţă a comunicării. Ascultătorul care nu se 
uită la persoana care le vorbeşte exprimă prin 
această atitudine dezinteres, neîncredere şi lipsă 
de preocupare. Refuzul conştient de a menţine 
contactul direct al privirilor cu persoana cu care 
stai de vorbă reprezintă un act de cruzime. 
Evitarea privitului în ochii celuilalt este folosită cu 
scop de exprimare a neplăcerii, drept pedeapsă în 
urma unui fapt. Când intervine nesinceritatea, 
contactul privirilor scade ori de câte ori aceasta 
apare. 

Acei ce doresc să-şi construiască relaţii 
trebuie să instaureze contactul vizual şi atingerile 
non-sexuale. 

Ascultătorul plictisit care a auzit totul mai 
dinainte îl găsim în mediul de serviciu, acasă. 
Atunci când o persoană readuce pe tapet 
nemulţumiri legate de serviciu, de familie, de 

sănătate, interlocutorul răspunde imediat: ,,…O, 
iarăşi începi!”. 

Interlocutorul ar putea spune ceva nou şi 
caută susţinere sau încurajare dar datorită acestei 
ascultări defectuoase, nu le mai primeşte. 

Este necesar să ştim că interlocutorul nostru 
se destăinuie tocmai din dorinţa de a fi încurajat şi 
de ai fi întărită încrederea. 

Ascultătorul selectiv, culege frânturi de 
conversaţie care îl interesează şi respinge restul. 
Alţi oameni nu vor să audă nimic neplăcut, 
supărător şi spun de cum începe interlocutorul: 
,,Gata mi-ajunge!” 

Nu avem nimic de câştigat dacă respingem 
lucrurile pe care nu dorim să le auzim. Pentru a 
lua o decizie în multe situaţii avem nevoie de toate 
informaţiile. 

Ascultătorul aflat în defensivă transformă tot 
ceea ce se spune într-un atac la propria persoană. 
Orice cuvânt ce-l foloseşte interlocutorul este ,,cu 
aluzie”. 

Aici e nevoie de o desensibilizare a 
ascultătorului ce ia totul asupra sa şi învăţarea 
unui stil sănătos de ascultare. 

Ascultătorul insensibil este acela care nu 
poate recepţiona simţămintele sau emoţiile din 
spatele cuvintelor rostite. 

În această situaţie este necesar să clarificăm 
ce se află de fapt în cererea interlocutorului. 
Interlocutorul poate ascunde sub cuvinte o altă 
intenţie iar ascultătorul nu detectează cerinţa 
reală, devenind insensibil. 

Este necesar ca nevoia să fie exprimată clar şi 
pe înţelesul ascultătorului. 

Ascultarea nu presupune un titlu academic, 
ci presupune instruire. 

Nu am fost instruiţi în sensul ascultării 
eficiente, dar de astăzi e posibil. 

Hai să învăţăm! 
,,Să asculţi cu inima este calea ce arată că te 

preocupă”. 
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Atunci când primele antibiotice au fost 
descoperite entuziasmul general a fost atât de 
mare încât au existat unele opinii care susţineau că 
războiul împotriva infecţiilor bacteriene a fost 
câştigat. De fapt lucrurile nu stau nici pe departe 
aşa. Nu oamenii au descoperit antibioticele! În 
Anglia, în timpul celui de-al doilea război mondial, 
pionierii terapiei cu penicilină nu au făcut decât să 
recolteze material din culturile de mucegai foarte 
rezistente. Bolile şi sistemele de apărare ale 
animalelor şi ale plantelor au evoluat împreună 
sute de milioane de ani. Lupta pentru 
supravieţuire a dictat în permanenţă strategiile 
abordate de bacterii iar acestea s-au dezvoltat 
extraordinar de bine datorită genelor de rezistenţă 
la antibiotice. Genele pot trece de la o bacterie la 
alta chiar dacă aparţin unor specii diferite. 
Supermicrobii sau germenii rezistenţi la antibiotice 
se răspândesc foarte uşor în mediul spitalicesc. 

Pentru orice infecţie bacteriană, virală sau 
parazitară există un protocol terapeutic care ţine 
cont de gazda (pacient), de agentul patogen şi de 
medicament. Folosirea incorectă a antibioticelor 
conduce la accelerarea proceselor de selectare a 
germenilor rezistenţi. Rata deceselor prin infecţii 
determinate de bacterii MDR (multi drog 
rezistente) depăşeşte 40%-50%. Această situaţie 
poate deveni dramatică deoarece la ora actuală 
sunt extrem de puţine antibiotice potenţial active 
în curs de testare pentru a fi utilizate în practica 
medicală. Dacă ne uităm la enterobacterii 
producătoare de carbapenemaze acestea nu sunt 
implicate doar în infecţii nosocomiale ci pot 
apărea şi ca infecţii comunitare, graţie 
fenomenului de ,,aclimatizare” a acestor germeni 
cu mecanisme de rezistenţă la antibiotice apărute 
în mediul spitalicesc. 
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Aceste bacterii se găsesc pentru o perioadă 
nedeterminată în intestinul uman şi iniţial 
persoana nu are semne de boală, ceea ce face ca 
momentul infectării, al colonizării, să nu se 
cunoască. Frecvent ea se produce fie în timpul 
unei internări într-un spital fie în afara spitalului 
când se produce un contact direct cu un purtător 
de bacterii MDR (şi aici rolul respectării regulilor 
de igienă este esenţial). 

Utilizarea abuzivă a carbapenemelor în 
spitalele din România alături de măsurile 
insuficiente de limitare a transmisiei interumane a 
germenilor rezistenţi la antibiotice au condus la 
clasarea ţării noastre într-un top nedorit al 
rezistenţelor (locul I în Europa pentru P. 
Aeruginosa cu o incidenţă între 58-60%, locul II 
pentru A. Baumanii cu o incidenţă de 81-85%, 
locul III pentru K. Pneumoniae cu o incidenţă de 
14-21%). În ceea ce priveşte infecţia cu 
Staphylococcus aureus, în România, mai mult de 
50% din tulpinile izolate în hemoculturi (conform 
raportului EARS-Net pentru 2012) sunt meticili-
norezistente. 

 
Ca în orice război există întotdeauna şi 

victime colaterale. 
Antibioticele nu lovesc selectiv doar anumiţi 

germeni, ci distrug şi o varietate de 
microorganisme care colonizează în mod normal 
diversele suprafeţe şi care ajută la menţinerea 
integrităţii acestora, făcând parte din microflora 
normală. Aceşti germeni sunt ,,soldaţii” de pe 
prima linie a frontului. Eliminarea acestora 
favorizează dezvoltarea bacteriilor virulente care 
pot conduce la infecţii sistemice, când graniţa 
simplei colonizări este depăşită. Aşa apar 
enterocolitele acute post terapie antibiotică date 
de Clostridium Difficile sau infecţiile fungice 
sistemice, mai ales dacă sunt breşe în sistemul 
imun. Compoziţia microflorei cutanate este 
influenţată de mai mulţi factori: climatici, 
localizare (bacteriile dezvoltându-se preferenţial 
în anumite zone), vârstă, sex, rasă, ocupaţie, 
utilizarea de săpunuri sau dezinfectante. 
Antibioticele apar şi în transpiraţia omului şi 
dezechilibrează balanţa în detrimentul florei 
comensuale, dar în avantajul bacililor Gram 
negativi (BGN). Mai mult, antibioticele exercită o 

presiune asupra florei normale care va conduce la 
apariţia de rezistenţe la diverse medicamente (aşa 
cum s-a observat la tulpinile de Staphylococcus la 
doar câteva zile după expunerea la Ciprofloxacin).  

Tot astfel şi flora intestinală poate fi 
perturbată şi aceasta poate să devină un rezervor 
important de enterococi rezistenţi la Vancomicină, 
Candida albicans rezistentă la antifungice, K. 
Pneumoniae sau P. Aeruginosa MDR. 

 
Infecţiile cu germeni oportunişti apar de 

asemenea când se întâlnesc sau se combină o serie 
de evenimente. Infecţia cu Stenotrophomonas 
maltophilia – germene rezistent la foarte multe 
antibiotice şi dezinfectante, poate apărea la cei cu 
spitalizare prelungită, după antibioticoterapie cu 
spectru lărgit, la cei cu diverse neoplazii, 
imunodeprimaţi, la cei din terapie intensivă, la cei 
cu bariera muco-cutanată distrusă, la cei ce 
prezintă un adevărat colaps al sistemului imun. 

Dincolo de aspectele prezentate mai sus să 
nu uităm de costurile ridicate pentru tratarea 
acestor pacienţi care împovărează foarte mult 
bugetele spitalelor. 

Pentru stoparea acestor fenomene s-au 
conceput mai multe strategii. Amintim doar 
câteva dintre recomandări: 

- utilizarea judicioasă a antibioticelor; ori de 
câte ori este posibil să se prefere acele 
antibiotice care sunt disponibile şi sunt 
potenţial eficiente în locul carbapenemelor; 
antibioticele de salvare să fie folosite doar 
când nu există altă alternativă şi când 
pacientul prezintă o afecţiune cu risc vital; 

- necesitatea înfiinţării unui comitet 
multidisciplinar care să stabilească şi să 
urmărească aplicarea măsurilor de 
utilizare judicioasă a antibioticelor astfel 
încât să se reducă riscul de selectare şi de 
diseminare a germenilor multirezistenţi; 

- personal instruit în aceste probleme la 
nivelul structurilor de sănătate publică; 

- conştientizarea acestor probleme la nivelul 
personalului medical; 

- elaborarea de ghiduri; 
- sisteme de supraveghere cu raportare 

lunară către instituţiile centrale; 
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- comunicare între unităţile medicale şi cu 
furnizorii de îngrijiri la domiciliu. 

În cadrul măsurilor de combatere a utilizării 
incorecte a antibioticelor, la nivelul Spitalului 
Judeţean Suceava, la finele anului 2015 s-a elaborat 
un Ghid de antibioticoterapie, actualizat şi adaptat 
problemelor de rezistenţă, fenomen cu trend 
ascendent observat şi în cadrul spitalului nostru. 
Acest ghid se doreşte a fi un instrument de lucru 
util tuturor colegilor, este perfectibil şi poate să ne 
ajute să nu uităm că astăzi mai avem opţiuni 
terapeutice, dar trebuie să ne gândim şi la viitor 
pentru că această adevărată „cutie a Pandorei”, 
deschisă prin folosirea incorectă a antibioticelor, 
va duce la o poveste fără ,,happy-end”. 
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Dr. Nichifor Sârghi, alături de celebrul 
cardiolog ieşean Prof. Dr. V. Tacu, în 1995 

 
 

Era o dimineaţă mohorâtă şi friguroasă de 
sfârşit de noiembrie. Ne grăbeam să ajungem la 
cursul de chimie al Prof. Gh. Ghimicescu; cursul 
începea la ora opt fix. În faţa amfiteatrului din 
aripa de vest a facultăţii, la nivelul II, numărul 
colegilor creştea mereu pe măsură ce veneau de la 
cantina din Tg. Cucului. Nu puteam intra în 
amfiteatru, aşteptând sosirea autorităţilor. La un 
moment dat printre noi îşi face loc tovarăşul M., 

şeful temutului Serviciu de cadre, însoţit de doi 
necunoscuţi. După câteva minute, au ieşit din 
amfiteatru şi aveam să aflăm în zilele următoare 
ce făcuseră înăuntru. Au urmat întruniri pe ani de 
studiu în care am fost informaţi despre 
contrarevoluţia din Budapesta, a forţelor 
reacţionare care intenţionau să schimbe regimul 
democrat popular din Ungaria, intenţii grav 
reprimate de tancurile sovietice. Pe tabla din 
amfiteatru de la chimie erau scrise lozinci 
anticomuniste, antisovietice şi cuvinte de 
admiraţie la adresa curajoşilor revoluţionari 
maghiari; cei trei au şters scriiturile de pe tablă. 

Tot ce este interzis sau reprimat are însă şansa 
răspândirii, aşa încât ne-am informat în mod 
discret, mai ales de la părinţii noştri care ascultau 
„Europa liberă”, că în oct. 1956 populaţia 
Budapestei a fost masacrată de tancurile „fratelui 
mai mare”. Imre Nagy (1896-1958), prim ministru 
între 1953-1955, fusese rechemat în fruntea 
guvernului în timpul revoluţiei, dar stăpânii de 
drept, sovieticii, l-au condamnat la moarte. I-a 
urmat la conducere Ianos Kadar (1912-1989), prim 
ministru în anii 1956-1958 şi 1961-1965.  

Între studenţii noştri domnea o atmosferă 
sumbră, nefirească dar continuam să ne vedem de 
treburile noastre. Eram tăcuţi, rezervaţi în 
întrebări şi discuţii, mai ales că simţeam prezenţa 
unor curioşi printre noi. Locuiam în căminul 
studenţesc, de pe str. Muzelor, vis-à-vis de 
Spitalul de boli contagioase, vecin cu Spitalul Sf. 
Spiridon. Eram plini de admiraţie faţă de colegul 
Sârghi Nichifor, mereu purtător al unui costum 
naţional bucovinean. Îmi doream şi eu un 
asemenea costum dar cum acesta era prea scump, 
părinţii, vânzând nişte draniţă, mi-au luat un 
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costum bleu-marin, elegant, promisiunea unui 
costum naţional fiind mereu reportată. 

Într-o dimineaţă aflăm că în cursul nopţii au 
fost arestaţi câţiva colegi între care şi bosânceanul 
nostru mândru şi optimist şi n-am mai ştiut ani de 
zile de ei. Era mai mare ca mine cu un an (n. 1936) 
şi fiind absolvent al liceului de 10 clase (după 
moda sovietică) la Rădăuţi, iată că era în anul IV 
iar eu, absolvent al Şcolii Medii Tehnice Medicale 
din Iaşi, de 4 ani, eram încă boboc de anul I. Din 
documentele deţinute de fiica lui Sârghi, medicul 
familiei mele, aflam următoarele date cuprinse în 
copia xerox, din care rezultă că a fost arestat pe 
21.IX.1957 şi condamnat la patru ani închisoare 
corecţională şi patru ani interdicţie corecţională cu 
suspendarea drepturilor prevăzute în articolul 58, 
acuzat de „uneltire contra ordinii sociale”. La 
motivarea sentinţei elaborată de MAI – Unitatea 
Militară nr. 123E Craiova scrie că: 
„împrietenindu-se cu Gulea A. şi Timofte D. au 
comentat împreună în mod tendenţios 
evenimentele politice interne şi internaţionale; 
au apreciat că ţăranii o duc greu din cauza cotelor 
obligatorii, că produsele româneşti merg în 
URSS, că Basarabia aparţine României şi că 
suntem conduşi de URSS. Executarea pedepsei 
începe la 22 sept. 1957 şi expiră la 20 sept. 1961, la 
penitenciarul Craiova”. 

Din volumul „Rezistenţa anticomunistă în 
Bucovina” datorat unui pacient de-al meu – Dl. 
Alex. Zota, am aflat că la Craiova, Niky a fost 
ţinut nouă luni în anchetă din care şapte luni 
singur în subsolul unei vile vechi – sediul 
securităţii, fără încălzire, în celula cu numărul 13, 
cu un pat de lemn şi geamuri fără sticlă, bătute în 
scânduri. În 1958 e transferat la Jilava, apoi la 
Gherla, iar în toamna anului 1959 a ajuns în Balta 
Mare a Brăilei – lagărul Stoeneşti, lucrând zilnic 
cu roaba la îndiguirea insuleiLocuiau într-o 
baracă fără acoperiş. La doi ani după arestare, în 
satul Ipoteşti, lângă Bosanci, la părinţii lui Niky a 
venit şeful postului de miliţie însoţit de un civil 
aducând hainele lui Niky, spunându-le că băiatul 
lor a murit; abia la trei ani şi jumătate au primit o 

carte poştală care confirma ştirea. Înscenarea 
morţii trebuia să înfricoşeze populaţia, deseori 
având loc şi parastase. În timpul detenţiei de la 
Craiova, Niky a declarat 18 zile greva foamei 
cerând rejudecarea deoarece nu mai suporta 
singurătatea. Rezista la toate anchetele, iar dosarul 
său avea dungă neagră în diagonală pe copertă iar 
la glezne purta cătuşe de fier care au lăsat semne 
pentru toată viaţa. Elevul şi mai apoi studentul 
conştiincios nu se ştia vinovat de toate acuzaţiile 
ce i se aduceau, încât rezista la toate umilinţele, 
cerând rejudecarea procesului. Greva foamei a 
declarat-o tocmai în credinţa că va fi eliberat ca 
nevinovat, dar n-a fost nici audiat şi nici crezut. 

Dintr-un alt document („Ordonanţa privind 
pornirea procesului penal”, datat 21 sept. 1957, Iaşi) 
reţinem că studentul în anul IV al Facultăţii de 
Medicină din Iaşi, UTM-ist, Sârghi Nichifor, 
începând din 1956 a purtat discuţii ostile regimului 
democrat – popular din RPR cu Gulea Aurelian, 
Timofte Dumitru, Mihăilescu Cornel şi Chiriac 
Viorel afirmând că „regimul actual din RPR asupreşte 
poporul, că marxismul şi limba rusă îngreunează 
pregătirea studenţilor şi că aceste două discipline trebuie 
scoase din învăţământ; în perioada evenimentelor din 
Ungaria, au preamărit acţiunile elementelor 
contrarevoluţionare din Ungaria preconizând că şi la 
Iaşi trebuie să treacă la acţiuni concrete împotriva 
regimului democrat popular din RPR.” Concluzia 
prevede pornirea procesului penal împotriva 
numitului Nichifor Sârghi. Urmează semnăturile 
anchetatorilor de la MAI Iaşi. 

Acesta a fost colegul şi mai târziu prietenul 
cu care mă vedeam în fiecare zi de marţi, după 
1971, la Comisia de expertiză medicală din 
Policlinica Suceava când discutam de toate, pe 
teme religioase ori culturale îndeosebi, dar mai 
ales amintirile din detenţie reveneau mereu. La 
aceste discuţii participau uneori Dr. Radu 
Tudoraş, Dr. Puiu Popescu – ORL-ist şi Dr. 
Silvestru Strugaru care a suferit la „Canalul morţii” 
Dunăre – Marea Neagră vreme de trei ani. 

Sârghi era din satul Bosanci, sat care a avut 
curajul să se opună Armatei Roşii cu arme ascunse 
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bine (un tun a fost băgat într-un stog de fân). În 
acel „serial de marţi” abordam cele mai felurite 
subiecte, de la cărţi rare, religioase ori laice, pe care 
Niky le avea, şi doar o singură dată a pomenit 
despre înăsprirea pedepselor la care era supus 
pentru lipsa de cooperare în anchete, motiv pentru 
care i s-au aplicat cătuşe şi lanţuri la glezne. 

Niky, cum aveam să-i zic în anii de pace, era 
unul din cei trei copii ai familiei Timofte şi 
Virginia Nichifor, agricultori, mama, rămasă 
văduvă după decesul soţului prin tifos 
exantematic în 1944. Şcolar sârguincios, Niky a 
terminat Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi” din 
Rădăuţi cu notă maximă (cinci), în notarea după 
sistemul sovietic. Se înscrie la Facultatea de 
Medicină din Iaşi, dar în 21.IX.1957 este arestat; 
era „intern” la celebrul neurochirurg ieşean N. 
Oblu, profesorul nostru de neurologie. Judecat la 
Craiova, a trecut, rând pe rând, pe la închisorile 
de la Gherla, Aiud, Jilava, Baia Sprie, dar cele mai 
multe amintiri îi reveneau din Colonia Salcea 
(Marea Baltă a Brăilei). 

Colegii de detenţie ştiau că Niky era mereu 
incoruptibil, în sensul că nu divulga nici un nume 
de-al colegilor cu care ar fi plănuit o 
contrarevoluţie la noi, pentru că – spuneau cei 
mai în vârstă – nu avea acasă nici nevastă, nici 
copii încât dosarul lui era cu o dungă neagră în 
diagonală. În colonie se petreceau uneori 
întâmplări grave. Într-o zi, gardianul, un poliţist 
destul de brunet strigă să se audă: „deţinut 
Buţureanu, treci de spală WC-urile” şi marele 
profesor de chirurgie de la Iaşi s-a dus unde a fost 
trimis şi cum a ieşit de acolo cu mâna goală, a mai 
fost trimis odată. Poliţistul n-a uitat că profesorul 
i-a salvat soţia printr-o operaţie grea şi a riscat 
aducându-i profesorului un pachet de alimente. 
Acest mare om de o distincţie fizică deosebită, era 
distins, înalt şi un bărbat frumos încât noi ştiam 
de la asistenţii săi că uneori în prima bancă din 
amfiteatru, se aşezau distinse doamne din oraş, 
venite pentru a-l admira. 

După ispăşirea celor patru ani grei în care 
bătaia era prezentă la orice interogatoriu, 

primeşte un post de oficiant sanitar la Pătrăuţi 
Suceava. Aici o cunoaşte pe Viorica Dohotaru, 
fiică de chiabur şi cum, după eliberarea din 
închisoare, foştii deţinuţi politic erau 
supravegheaţi de securitate, este chemat să dea 
explicaţii. Niky, drept răspuns, acelaşi om curajos 
şi demn, se căsătoreşte cu Viorica. Se apropia anul 
1964 când relaţiile cu URSS s-au mai răcit, încât i 
s-a admis contestaţia la decizia de condamnare, a 
fost rejudecat şi găsit nevinovat. Pe 7 ianuarie 1965 
a fost reintegrat în facultate, în anul IV dar obligat 
să-şi susţină examenele de semestru I al anului IV. 
A terminat facultatea cu nota zece la licenţă şi 9,54 
pe toată facultatea fiind primul la repartiţia din 
anul 1967 a colegilor absolvenţi din judeţul 
Suceava. 

Primul secretar PCR al judeţului Suceava, 
Emil Bobu, n-a admis începerea repartizării 
absolvenţilor până nu s-a verificat dacă într-
adevăr, un fost deţinut politic, un fost bandit 
(apelativul curent în închisori dar şi-n rest) este 
acela cu dreptul de a fi primul la repartizare. 

În 1967 în familia Nichifor se naşte o fetiţă, 
Virginia-Valeria. 

Niky voia să facă chirurgie dar, 
„convorbindu-se cu el însuşi”, ajunge la 
concluzia că după opt ani de întrerupere din care 
patru cu tortura la orice pas, surghiuniri, anchete 
ziua şi noaptea cu lumina unor becuri imense 
aţintite în faţă şi munca grea la construirea 
digului din Balta Mare a Brăilei ori la mină nu 
mai poate fi chirurg. În consecinţă a ales 
circumscripţia rurală Salcea (Plopeni, Văratic, 
Prelipca) cu casă de naşteri, socotită cea mai grea 
circumscripţie din judeţ. 

Îi plăcea să-şi amintească ce am spus eu la o 
şedinţă cu medicii din Spitalul Suceava în care se 
discuta rolul medicului de circă. Am spus atunci 
că „mulţi dintre noi am preferat eforturile unor 
examene şi concursuri pentru a ajunge într-o 
anumită specialitate numai pentru a scăpa de 
jugul greu al vieţii de la circă”. 

În 1969 Niky se înscrie la Facultatea de 
drept – la fără frecvenţă – pe care a terminat-o în 
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cinci ani, în 1974, timp în care este coleg cu Dr. 
Puiu Popescu – ORL-ist. S-a hotărât să facă şi 
această facultate pentru a-şi onora o promisiune 
făcută acolo, după gratii între două bătăi în miez 
de noapte, aceea de-a cunoaşte mecanismul 
legilor după care mulţi nevinovaţi umpleau 
închisorile comuniste. 

În 1974 începe rezidenţiatul de trei ani în 
specialitatea „expertiza medicală şi recuperarea 
capacităţii de muncă”. Evident, a părăsit circa 
Salcea cu multe regrete (ale sale şi ale locuitorilor). 
Anii de circă erau anii în care „la ordin superior”, 
medicii agronomi şi alţi specialişti erau trimişi în 
mediul rural, fără comentarii. Niky i-a mărturisit 
fiicei sale Valeria-Virginia, devenită medic cu 
activitate şi merite deosebite: „să ştii puiul tatii că 
la Salcea m-am simţit doctor cu adevărat”; dr. 
Nichifor Sârghi a fost omul făcut să fie medic.  

În 1974 este angajat „pe post” la cabinetul de 
expertiză medicală din Rădăuţi, făcând 15 ani 
naveta. Din 1990 este numit şeful comisiei de 
expertiză medicală a judeţului Suceava. 

În „serialul de marţi” Niky îmi relatează 
paradoxul paradoxurilor: în 1973 când încă lucra 
la Salcea a fost admis în Partidul Comunist „la 
indicaţia preţioasă a tovarăşului Bobu” care i-a 
spus că „acum ai un copil şi e bine să accepţi să 
devii membru de partid”; era evident după ce 
fusese declarat nevinovat. 

În 1995 după experienţa profesională 
apreciată de toţi, a susţinut examenul de primariat 
în profesie. În februarie 2003 este pensionat într-
un mod cu totul nedrept, neonorabil: într-o 
dimineaţă când s-a dus la locul de muncă este 
anunţat că: „de vineri sunteţi pensionat” ceea ce 
nu putea să nu-l doară. Spre consolare, i-am spus 
că Dr. V. Andriu, autoritate chirurgicală de 
necontestat în zonă şi în ţară, tocmai în ziua când 
la cabinetul din secţia de la spital şi-a invitat 
colaboratorii la o mică sărbătoare a zilei sale de 
naştere, a primit de la conducerea spitalului 
decizia de pensionare, prin femeia de serviciu, 
spunând colegilor invitaţi că „este felicitarea 

conducerii pentru meritele sale”, trimisă de ziua 
sa de naştere. 

Dar Niky cel optimist şi câştigător în lupta 
cu viaţa este diagnosticat în 2007 cu neoplasm de 
colon ascendent pentru care a fost operat la Iaşi. 

Pe 24 sept. 2007, la exact 50 de ani de la 
prima anchetă şi tortură prin bătaie (24 sept. 1957) 
la Craiova, după un an greu şi doar încă o lună de 
la aflarea cumplitului diagnostic, Niky se duce la 
întâlnirea – acolo sus – cu cei dragi pe care i-a 
cunoscut la Gherla, Aiud, cu cei din Baltă… 

În amintirea colegilor, Niky rămâne 
românul veritabil care la întâlnirile periodice 
venea totdeauna îmbrăcat în costumul său 
naţional, care în ochii şi judecata celor străini de 
neam şi ţară, săraci la minte şi la suflet din anii 
anchetelor, ar fi fost expresia înclinării sale spre 
legionari. Totul inexact 

Am fost la înmormântare. Niky a fost plâns 
şi condus de toată obştea Pătrăuţi-ului care-l ştia şi 
de gospodar administrând pământul soţiei sale, 
Viorica, cultivând cereale care întregeau bugetul 
familiei, neavând alte surse de venituri. Costumul 
naţional l-a condus pe drumul lung, fără 
întoarcere spre lumea de dincolo în care, uneori 
credea. Costumul de care nu s-a despărţit în viaţă 
era parcă puterea lui şi poate că a vrut să fie 
înmormântat cu el pentru viaţa viitoare. Despre 
costumul ca semnificaţie şi putere, cred că la fel a 
gândit şi Vasile Voiculescu mare medic şi mare 
poet când a cerut la eliberarea din închisoare în 
1964, să fie înmormântat în zeghea vărgată din 
închisoare pe care şi-o cârpise cu sârmuliţele 
scoase din saltelele colegilor de celulă; a murit la 
un an de la eliberare, în 1965. 

Aşa a trecut la cele veşnice colegul şi 
prietenul care, timp de patru ani a fost un 
monument de demnitate, rezistând la toate 
anchetele, fără să semneze ce i se sugera, 
rămânând neşantajabil; a murit cum a şi trăit, 
cinstit, corect, demn, omul de caracter cum puţini 
au fost între cei pe care-i ştiu, chiar şi între acei 
„sfinţi ai închisorilor”. 
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MEDICINA DE ALTĂDATĂ 
 
 

Mestecaţi bine mâncărurile în gură 
 
 

 
 

Mestecarea bine în gură, adică mâncarea 
înceată e o condiţie principală pentru ca 
alimentele să fie bine mistuite, bine digerate, bine 
asimilate, de oarece digestiunea nu începe în 
stomac, ci în gură. 

„Cel care mestecă rău, mistuie greu” e o 
zicătoare veche. Toţi bolnavii de stomac — cu rare 
excepţii — sunt acei cari mănâncă repede, grăbiţi şi 
de aceia digerează insuficient. Pentru a mesteca 
bine, se cere timp. Mestecatul în gură nu are de 
scop numai de a fărâmiţa mâncările, ci şi a le 
îmbiba bine cu salivă (scuipat), Saliva este primul 
suc al aparatului digestiv, cu care mâncarea noastră 
vine în atingere. A ţine de teoria lui Fletscher, adică 
de a mesteca în gură extrem de încet e ceva exagerat 
ce nu’şi pot permite, decât rentierii, pensionarii fără 
ocupaţie şi cei prea bogaţi. 

 
 

 
Fig. 1 – Omul fără dinţi în gură 

 

Prima şi cea mai importantă cauză, pentru 
care mestecarea merge greu este mâncarea grăbită, 
repede, un obicei rău din pricina căruia există 
atâtea boii de stomac. Cei mai mulţi dintre aceşti 
grăbiţi se scuză că n'au timp, dar foarte mulţi 
dintre aceştj grăbiţi îşi fac timp, când e vorba de 
multe fleacuri şi nimicuri care nu au nici o 
legătură cu ocupaţia lor. Doamnelor şi domnilor! 
nu e nimic mai preţios decât sănătatea şi ca să vă 
păstraţi sănătatea, trebuie să vă faceţi timp. 

Unii nu pot mesteca bine, pentrucă n'au 
dantura bună. Cei cari n'au măsele în gură, chiar 
dacă ar mesteca încet, tot n'au făcut nimic şi 
trebuie să-şi puie măsele falşe. Cei cari au dinţi 
stricaţi, trebuie să-i trateze, altminteri sunt expuşi 
să capete boli de stomac. 

Cine suferă de gingii dureroase, sângerânde 
de asemenea nu pot să mestice bine. De asemenea 
cei cari suferă de amigdalite (gâlci). Toţi aceşti 
suferinzi trebuie să caute de a scăpa cât mai 
repede de boala lor. În timpul acesta, aceşti 
bolnavi să se hrănească cu alimente lichide. 

Aşa dar — dacă vreţi să nu căpătaţi boli 
grele de stomac — mestecaţi bine, mestecaţi încet 
bucatele în gură. Nu vă grăbiţi în timpul mesei! E 
în joc sănătatea voastră. 

 
Dr. Fr. Cramer 

Din excelenta revistă „Gesundheitswacht" 
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Reguli când bântue gripa sau influenţa 
 

1) Nu-ţi închipui, că aceste boli sunt uşoare 
şi că vor trece de la sine. Ia din vreme măsuri de 
apărare contra acestor boli în aparenţă uşoare, dar 
cu complicaţiuni foarte grave. 

 

2) Evită pe cât poţi localuri unde se adună 
lume multă: cafenele, berării, cinematografe etc. 

 

3) Nu vorbi în aer rece, umed. 
 

4) Respiră numai prin nas, chiar de îţi vine 
greu. 

 

5) Fă’ţi gargară de mai multe ori pe zi, cu un 
pahar cu apă în care ai turnat o lingură de apă 
oxigenată, sau 2-3 picături de tinctură de iod. 

 

6) Nu usca batistele udate de guturai, ci 
înveleşte-le într’o hârtie şi ţine-le aşa învelite bine 
în buzunar. 

 

7) Batistele murdărite de guturai nu 
trebuiesc ţinute la un loc cu cealaltă rufărie 
murdară şi aşteptat până ce vine ziua de spălat, ci 
spală numai decât batistele murdare cu apă 
fierbinte, ca să se desinfecteze. 

 

6) Nu sta langa oameni cari strănuta sau 
tuşesc. 

 

9) În timpul zilei, soarbe un pahar cu apă în 
care ai turnat o picătură de tinctură de iod. 

 

10) Bea în timpul epidemiilor de gripă cât 
mai puţin şi fereşte-te de umezeala la picioare. 

 

Dr. Iuliu Severin 

 

  

Din colecţia dr. Doina Elena GANEA 
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