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SFÂNTUL IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA

dr. Doru ILIESCU

Cadiul auzind acestea şi temându-se, a
poruncit creştinilor să îngroape trupul în biserica
lor, ceea ce s-a făcut.
După câteva zile, ticălosul Reiz a venit pe
furiş şi l-a dezgropat ca să-l fure, însă în acelaşi
ceas sfântul s-a arătat preotului lăcaşului în vis, iar
acesta, trezindu-se, l-a alungat pe nemernic.
Moaştele au rămas îngropate lângă altar preţ
de peste şaptezeci de ani, prin ele înfăptuindu-se
mai multe minuni.
Ştiind toate acestea, piosul domn al
Moldovei, Alexandru cel Bun, la stăruinţa
mitropolitului Iosif, a pus ca moaştele să fie aduse
la Suceava, într-o raclă de argint. Având în fruntea
procesiunii pe monahul Grigore Ţamblac, ajuns
mai apoi mitropolit al Kievului, racla a fost pusă
în catedrala mitropolitană aflată la biserica
Mirăuţi. Peste o vreme, domnitorul Petru Şchiopul
strămută moaştele, la 24 iunie 1589, în noua
catedrală ridicată între anii 1514 şi 1522 de Bogdan
cel Orb, fiul lui Vodă Ştefan şi de Ştefăniţă, fiul
celui dintâi.
De atunci mai multe minuni s-au revărsat
asupra Sucevei.
Petru Movilă, mitroplit al Kievului,
povesteşte că, în 1622, sultanul Osman a tăbărât la
Hotin, unde l-au întâmpinat polonezii. Cazacii
zaporojeni, venind în sprijinul leşilor, s-au abătut
şi asupra cetăţii Sucevei spre a o prăda. Atunci
mitropolitul şi marele cărturar Anastasie Crimca
au vrut să adăpostească moaştele între zidurile
cetăţii, însă racla nu a putut fi urnită din loc. Dar
la rugăciunile adresate sfântului, apele râului din
apropiere ce puteau fi trecute cu piciorul, atâta

A fost de origine din cetatea Trapezunt din
Turcia, pe malul nord-estic al Mării Negre, şi s-a
ocupat cu negustoria pe mare. Creştin împătimit,
făcea milostenie celor lipsiţi, ocrotea neajutoraţii şi
apăra dreapta credinţă. Pentru aceasta a fost mult
iubit, dar şi pizmuit de alţi neguţători.
Prin 1330 se îndrepta spre Cetatea Albă pe
corabia unui catolic veneţian pe nume Reiz cu
care s-a contrazis în probleme religioase. Ajunşi la
ţărm, veneţianul a hotărât să-l piardă prin
viclenie. Cetatea era atunci stăpânită de tătari, iar
Reiz i-a spus cadiului că Ioan vrea să-şi lepede
credinţa şi să treacă la religia altaică tătărească.
Bucurându-se, cadiul l-a chemat la sine pe creştin,
dar când acesta a dezvăluit minciuna şi a
mărturisit neclintit credinţa sa; acesta s-a mâniat
peste poate. A poruncit să fie dezbrăcat şi a fost
bătut cu toiege noduroase vreme de două zile,
carnea rupându-se de pe el. Iar când călăii au
ostenit, l-au legat cu picioarele de coada unui cal
sălbatic şi un ostaş călare l-a târât pe uliţele cetăţii.
Ajungând în cartierul evreilor, aceştia au râs şi
l-au batjocorit iar la urmă unul din ei i-a tăiat
capul cu sabia. După ce l-au dezlegat, trupul şi
ţeasta au fost lăsate în ţărână, însă creştinii s-au
temut să vină să-l ridice.
Atunci noaptea s-a produs prima minune.
Deasupra trupului s-au ridicat mai multe
făclii şi un stâlp de foc până la cer, în jurul lor
căutând şi tămâind trupul trei îngeri. Un evreu cu
casa pe aproape, văzându-i, a crezut că sunt
preoţi şi a încercat să-i omoare cu săgeţi. Însă
arcul şi săgeata s-au lipit de mâinile aceluia de-a
rămas încordat până în zori. Şi numai după ce a
mărturisit vedenia sa a fost slobozit.
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Cea mai veche zi de cinstire a fost 24 iunie,
odată cu naşterea Sfântului Ioan Botezătorul şi
sărbătoarea populară a Sânzienelor.
Mitropolitul Varlaam hotărăşte în Cazania sa
data sărbătoririi în prima joi după Rusalii, iar
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române o
stabileşte, în 1950, pentru ziua de 2 iunie.
În oraşul şi arhiepiscopia Sucevei sărbătorile
de comemorare a Sfântului Ioan cel Nou se ţin,
nesmintit, în 24 iunie.
Prin tradiţie, Sfântul Ioan cel Nou de la
Suceava este considerat nu doar ocrotitorul
oraşului, ci şi al întregii Bucovine. În Suceava
conducătorii spitalului şi edilii oraşului au luat
înţeleapta hotărâre de a boteza Spitalul Judeţean
de Urgenţă cu numele acestui Preasfânt.

s-au umflat, de cazacii nu au putut să le treacă şi
s-au întors.
Peste mulţi ani, după ce despresurase Viena,
regele polon Ioan Sobieski s-a înapoiat în ţară prin
Moldova, prădând cetăţile şi luând, în 1686, şi
moaştele Sfântului Ioan. Racla a fost însoţită de
mitropolitul cărturar Dosoftei şi a fost aşezată la
Zolkiev, unde a rămas o vreme.
După ce Bucovina şi parte din Polonia au
intrat în imperiul Habsburgilor, ele au fost aduse
la locul lor de episcopul de Rădăuţi, Dosoftei
Herescu.
Venind primul război mondial, moaştele
sunt din nou adăpostite la Viena, din toamna lui
1914 până la 25 iulie 1918, când revin pentru
totdeauna în catedrala mitropolitană a Sucevei cu
hramul Sfântului Gheorghe.

Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava
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UNITATEA PRIMIRE URGENŢE
dr. Liviu CÎRLAN, Medic şef U.P.U. – SMURD
Mihaela ROPOTĂ, As. şef U.P.U. – SMURD

ţilor pe care însă le uzitează într-un mod de lucru
specific, propriu şi foarte bine standardizat.
Pentru personalul care nu lucrează în mod
curent în urgenţă, întâlnirea cu o situaţie critică
(accidente, catastrofe, urgenţe medicale de grad 0)
reprezintă momentul adevărului, momentul
crucial al existenţei în care poate proba experienţa
profesională de o viaţă şi orientarea de moment.
Pentru profesioniştii de la UPU, această activitate
reprezintă a doua natură, un mediu familiar în
care îşi desfăşoară activitatea, stresul fiecărei
acţiuni, emoţiile fiecărui caz în parte, momentele
de încordare extremă ale situaţiilor critice,
riscurile uneori imense la care se expun pentru a
salva o viaţă, iar la sfârşit bucuria nemăsurată faţă
de orice reuşită, faţă de fiecare pacient revenit la
viaţă. Nimeni şi nimic nu poate descrie senzaţia
dată de valul de adrenalină ce curge prin venele
urgentiştilor în timpul şi la finalizarea fiecărui caz.
Conceptul fundamental în medicina de
urgenţă este „ora de aur” iar primele minute sunt
catalogate drept „minutele de platină”. Acestea
reprezintă primele minute din prima oră, ora cea
mai favorabilă pentru intervenţii, ora ce nu trebuie
pierdută, ora care creşte exponenţial rata de
supravieţuire a pacientului critic.
Medicina de urgenţă în UPU a fost şi este în
continuă perfecţionare şi se transformă continuu
având în vedere situaţiile extrem de grave, cu risc
vital major şi imediat, uneori în perspectiva a
câteva
minute
(stopul
cardio-respirator,
accidentele coronariene acute, şocul, politrauma,
comele etc.). Este intervenţia concomitentă a unei
echipe şi a unui echipament complex şi specific.
Întreaga acţiune a devenit pe parcursul anilor
standardizată pentru ca toate manevrele să fie
fluente, fără a greşi.

Unitatea Primire Urgenţe şi-a început
activitatea în Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf.
Ioan cel Nou” Suceava în data de 8.06.2001 prin
experimentarea unui sistem de urgenţă ce
funcţiona deja în alte judeţe şi din dorinţa
directorului spitalului de la acea vreme, care
previziona o amploare mare a acestui tip de
serviciu.
Deşi începutul nu a însemnat altceva decât
adunarea tuturor camerelor de urgenţă într-un
singur spaţiu, rezultatele au fost vizibile imediat,
întrucât mai mulţi medici şi asistenţi la un loc
asigurau intervenţii mai rapide şi prompte. Iniţial
constituită ca şi spaţiu unic de consultaţie, ulterior
s-a dezvoltat prin compartimentarea impusă de
legislaţia nou apărută şi care se adresează specific
unităţilor şi compartimentelor de primiri urgenţe,
reglementând
organizarea
şi
funcţionarea
acestora, precum şi funcţiile necesare şi fişele de
post ale personalului.
Medicina de urgenţă fiind o specialitate
tânără, corpul medical a avut de luptat cu inerţia
sistemului, a colegilor şi chiar a pacienţilor,
pentru care un medic tânăr care poate interveni în
urgenţele majore din toate specialităţile părea de
domeniul fantasticului.
Medicina de urgenţă în UPU este o
specialitate „de echipă”, la succesul acţiunii
contribuind toţi membrii, fiecare fiind o parte din
întreg. UPU reprezintă avanpostul spitalului,
prima linie a frontului, unde graniţa dintre viaţă
şi moarte este atât de învecinată încât uneori nu
ştii de care parte te afli. Medicina de urgenţă în
UPU nu este o adaptare a medicinei practicate
într-un cabinet la situaţii acute, ci o specializare
complexă, cu scopuri bine conturate, o specialitate
care utilizează mijloace comune tuturor specialită3
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Din acest motiv a apărut necesitatea
pregătirii profesionale continue.
Evoluţia tehnică medicală a permis apariţia
de noi aparate ce pot fi deplasate în spaţiile de
consultaţie şi nu numai.
Aceasta reprezenta, la acea vreme, Unitatea
Primire Urgenţe: o structură nouă care părea a
complica, după părerea unora, actul medical şi
legătura directă a specialiştilor cu pacienţii.
Un corp medical compus din 5 medici tineri,
entuziaşti şi puşi pe fapte mari, specialişti de
medicină de urgenţă, precum şi 24 de asistenţi
medicali de diferite specialităţi, 8 asistenţi de
radiologie, 6 asistenţi laborator, 20 de infirmiere, 5
operatori calculator şi 8 brancardieri, desfăşurau
activitate medicală în U.P.U. cu dorinţa de a
schimba ceva în modul de acordare a îngrijirilor
către pacienţi.
O echipă bine pregătită, formată din medici
şi asistenţi medicali pentru care UPU nu înseamnă
doar un simplu loc de muncă, ci oameni dragi,
satisfacţie profesională şi sufletească, aproape ca o
familie ce formează un tot unitar, cu singurul ţel
de a salva vieţi omeneşti. Medicii sunt cei care
coordonează atent fiecare gest al asistenţilor
medicali, dar şi cei care iau deciziile şi îşi asumă
toată responsabilitatea.
Actualmente corpul medical este compus
din 9 medici primari/specialişti medicină de
urgenţă, 3 medici primari/specialist pediatric, 2
medici MG şi de familie, 2 medici MG cu ½
normă, 40 de asistenţi medicali, 7 asistenţi
radiologie, 6 asistenţi laborator, 19 infirmiere, 9
îngrijitoare, 8 registratori medicali şi 14
brancardieri.
Întrucât la nivel naţional nu era clar încă
statutul acestor structuri, a fost necesară o muncă
asiduă care a permis elaborarea unei legislaţii
specifice care să vină în sprijinul corpului medical
şi care să definească exact domeniul de
competenţă şi atribuţiile.
Dacă iniţial dotările cu echipamente nu
reprezentau chiar idealul, finele anului 2007 a
adus, prin programe ale Ministerului Sănătăţii în
cooperare cu Banca Mondială, dotări cu aparatură
şi echipamente medicale performante, capabile de
a susţine activitatea medicală şi de a asigura
intervenţii rapide la standardele cerute.

A fost un salt mare trecerea de la balonul
Ruben la ventilatorul pentru camera de resuscitare
sau de transport, de la tensiometrele manuale la
monitoarele care măsurau mai mulţi parametri
vitali importanţi în acelaşi timp. Dotările
cuprindeau brancarde hidraulice radiotransparente care permiteau efectuarea radiografiilor
cazurilor grave direct pe targă, defibrilatoare,
electrocardiografe, aspiratoare, pompe de infuzie,
nebulizator, spirometru, negatoscoape, seturi de
atele vacuumabile, seturi de intubaţie, pătura de
aer cald pentru pacienţii hipotermici etc.
Acelaşi an 2007 a adus ordinul de bază
pentru structurile U.P.U., ordinul care reglementa
conducerea
şi
organizarea
unităţilor
şi
compartimentelor de primire a urgenţelor, dar
care stabilea directive clare şi în ceea ce priveşte
cooperarea cu spitalul, cu serviciile de ambulanţă,
modul de investigare şi internare a pacienţilor,
finanţarea structurilor precum şi dotările şi
personalul minim necesar pentru aceste structuri.
Organizarea spaţiilor s-a făcut cu respectarea
ordinului, existând toate compartimentele impuse
de acesta:
1. spaţiul de primire/triaj a/al pacienţilor;
2. biroul de informare/documentare UPU;
3. camera de resuscitare;
4. spaţiul pentru evaluare şi tratament
imediat;
5. spaţiul pentru evaluarea şi tratamentul
urgenţelor minore care nu necesită monitorizare;
6. spaţiul pentru ghipsare/pregătirea atelelor
ghipsate;
7. spaţii de consultaţii specifice (triaj
pediatrie, consultaţii obstetrică-ginecologie);
8. spaţii de izolare;
9. spaţii de depozitare;
10. spaţii de aşteptare;
11.
spaţiul
de
prelucrări
sanitare/
deparazitare;
12. spaţiul de decontaminare;
13. spaţii destinate investigaţiilor paraclinice
şi radiologice;
14. spaţii administrative;
15. spaţiul destinat întâlnirilor colective ale
personalului
UPU,
precum
şi
instruirii
personalului (în aproprierea secţiei – sala de
şedinţe a spitalului).
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În anul 2008, prin Ordonanţa de urgenţă a
guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi
funcţionarea Sistemului naţional unic pentru
apeluri de urgenţă se înfiinţa Dispeceratul 112.
Înfiinţarea acestei structuri a centralizat
activitatea de urgenţă în prespital, aducând
laolaltă serviciile de ambulanţă precum şi
compartimentele
SMURD
aparţinând
de
Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă.
A fost benefic pentru pacienţi, întrucât a
scăzut considerabil timpul de răspuns, s-au creat
protocoale şi legislaţie comune celor două
structuri, dar au stabilit şi cooperarea acestora cu
UPU şi spitalele.
Următorii ani au adus alte acte normative
venite să definească şi să sprijine activitatea
U.P.U. Dintre acestea, foarte important este
ordinul apărut în 2009, ordin care reglementează
Protocolul naţional de triaj al pacienţilor din
structurile de primire a urgenţelor. Acest act
normativ a clarificat prioritizarea cazurilor,
impunând codurile de culoare, adoptate acum pe
scară largă în varii domenii de activitate. Triajul
este esenţial pentru activitatea UPU pentru că
reglementează modul încadrării unui pacient întrun grad de urgenţă. În funcţie de gravitatea bolii
şi codul de triaj, pacienţii sunt preluaţi de medici
şi asistenţi:
Cod Roşu – situaţie de gravitate maximă,
care impune consultarea imediată a pacientului
care necesită ACUM intervenţie salvatoare de
viaţă. Timpul maxim de preluare în zona de
tratament: 0 minute.
Cod Galben – prevede ca pacientul să fie
consultat în maximum 10 min;
Cod Verde – prevede ca pacientul să fie
consultat în maximum 30 min;
Cod Albastru – prevede ca pacientul să fie
consultat în maximum 60 min;
Cod Alb – prevede ca pacientul să fie
consultat în maximum 120 min.
Tot acest an a adus un alt ordin important
pentru activitatea din urgenţă: „Ordinul MS nr.
905/2009 – Înfiinţarea Dispeceratului unic pentru
centralizarea paturilor libere care se asigură de
către spitalele de urgenţă pentru internarea
pacienţilor proveniţi din unităţile de primire a
urgenţelor”. Acest ordin a reglementat punerea la

dispoziţie a minim 5% din paturile spitalelor
pentru pacienţii proveniţi din structurile de
urgenţă (paturi libere), eliminând reţinerea
pacienţilor gravi/critici în aceste structuri din
cauza lipsei de locuri.
Anul 2009 a alipit coordonării medicale a
UPU structura SMURD, care activează pe raza
municipiului Suceava prin echipajele TIM şi EPA,
precum şi pe raza judeţului, având ca locaţie
localităţile Rădăuţi, Cîmpulung Moldovenesc,
Vatra Dornei, Gura Humorului, Siret, Falticeni,
Poiana Stampei şi Vicov.
SMURD-ul este de fapt o entitate bazată pe
conlucrarea a două instituţii care au preluat una
de la alta profesionalismul, dăruirea şi iubirea faţă
de semeni împletind altruismul pompierilor şi
paramedicilor din cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă cu experienţa profesională a
medicilor şi asistenţilor de la UPU a Spitalului
Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.
Un demaraj greu pentru maşina de Terapie
Intensivă Mobilă din cadrul SMURD, întrucât
medicii şi asistenţii medicali care lucrează pe
această ambulanţă provin din U.P.U., ceea ce
înseamnă 1 medic şi 1 asistent mai puţin în unitate.
Un set de ordine comune MAI şi MS din
anul 2010 au permis elaborarea unor planuri cu
aplicare naţională, planuri pentru situaţii speciale,
situaţii de catastrofe, dezastre, accidente şi
incidente cu multiple victime, ceea ce aduce în
discuţie maşina de transport victime multiple, pe
care, în caz de nevoie, urcă tot medici şi asistenţi
din U.P.U. Pentru aceste planuri (Planul Alb şi
Planul Roşu) au avut loc aplicaţii şi exerciţii de
simulare
care
au
arătat
disponibilitatea
lucrătorilor faţă de intervenţii de mare amploare.
Din anul 2012, U.P.U. beneficiază de sistem
de videoconferinţă şi telemedicină, ceea ce
permite consultarea pentru cazurile grave cu
centrele universitare la care este arondată
profesional.
Munca în UPU este ca la „furnal”, nu se
termină niciodată şi trebuie să fie asigurate toate
resursele în orice moment, motiv pentru care, prin
legislaţia adoptată s-a creat posibilitatea de control
asupra părţii financiare a U.P.U., astfel încât
responsabilitatea asupra gestionarii resurselor să
revină conducerii secţiei.
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2012 – 71.937 pacienţi,
2013 – 80.578 pacienţi,
2014 – 87.047 pacienţi,
2015 – 93.273 pacienţi.

Utilitatea existenţei acestui serviciu este
susţinută prin creşterea, an de an, a numărului
celor care se adresează urgenţei. Dacă jumătate
din anul 2001 contabiliza 30.102 prezentări, aceste
cifre s-au modificat pe parcursul timpului:

Dinamica prezentărilor în U.P.U. SMURD
87047
63283

2010

66853

2011

80578

71937

2012

93273

2013

2014

2015

vor schimba faţa U.P.U. şi vor modifica structural
în totalitate spaţiile de consultaţie precum şi
circuitele.
Recompartimentarea
şi
redistribuirea
spaţiilor în limite noi (spaţiul total se dublează)
creează locaţii generoase care le vor înlocui pe cele
existente ce nu mai erau suficiente pentru
numărul de prezentări.
Astfel, pe lângă Camera Resuscitare,
Tratament imediat, Urgenţe minore, Sala mici
intervenţii, vor exista structuri ample pentru
compartimentul de pediatrie, care va cuprinde
triaj separat, tratament imediat şi urgenţe minore,
compartimentul de asistenţă socială, izolator,
camera decontaminare, săli generoase de aşteptare
pentru aparţinători precum şi pentru preluarea
pacienţilor sosiţi cu ambulanţa, preluare care se va
face într-un spaţiu acoperit.

Dinamica prezentărilor în ultimii ani arată o
creştere considerabilă a adresabilităţii populaţiei
către UPU, ceea ce impune o continuă creştere a
numărului de personal, astfel încât să se păstreze
proporţiile raportului prezentări/cadru medical. O
statistică simplă aduce în lumină dificultăţile
impuse de complexitatea intervenţiilor şi afluenţa
mare a pacienţilor. Un medic consultă, în medie,
în zilele lucrătoare aproximativ 50 de pacienţi,
cifra crescând în weekend la aproximativ 85-100
de pacienţi /24 ore.
După reabilitarea spaţiilor din anul 2007,
reabilitare care a permis delimitarea distinctă între
Camera resuscitare unde mii de vieţi au fost
salvate, Compartimentul de Triaj şi Tratament
imediat, anul 2015, prin efortul managerului în
funcţie, cumulat cu sprijinul instituţiilor abilitate
(Ministerul Sănătăţii, Consiliul Judeţean Suceava,
Primăria Suceava) a adus lucrări de amploare care
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UNITATEA PRIMIRE URGENŢE. MEDALIOANE
dr. Mihai C.-M. ARDELEANU

Dr. Manuela-Brânduşa AIOANEI

Dr. Mălina BEJAN
Facultatea
de
Medicină
dentară
din
cadrul
Universităţii Apollonia Iaşi.
Medic stomatolog.

Născută: 3.VII.1964, municipiul Suceava.
Liceul „Ştefan cel Mare”
Suceava, absolvent 1982.
Universitatea
„Titu
Maiorescu”
Bucureşti,
Facultatea
Stomatologie,
absolventă 1996.
Licenţă 1997 – UMF „Carol
Davila” Bucureşti.
2000: medic stomatolog rezident;
2003: medic specialist stomatologie generală;
din 2003: Cabinetul Stomatologie Urgenţe din
cadrul Spitalului Suceava, ulterior UPU Suceava;
2008: medic primar stomatologie generală;

Dr. Dorica BERBINSCHI
Născută: 7.V.1957, Dobârceni,
jud. Botoşani.
Liceul „Ştefan cel Mare”
Suceava, absolvent 1976.
Facultatea de Medicină UMF
Iaşi, absolvent 1982.
medic de familie dispensare
medicale Moara, Liteni.
1991-1994: medic Dispensarul
Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava.
1995 – în prezent: medic Colegiul Tehnic de
Industrie „D. Cantemir”;
din 2005: medic UPU Suceava.

Dr. Ionuţ BÂRSAN
Născut: 3.II.1983, municipiul
Suceava.
Facultatea de Medicină UMF
„Iuliu
Haţieganu”
ClujNapoca, absolvent 2008.
2009-2013: medic rezident
Medicină de Urgenţă ClujNapoca;
2013-2014: medic specialist Medicină de Urgenţă
Spital Bistriţa;
din 2014: medic specialist Medicină de Urgenţă
Spitalul Suceava.

Dr. Bogdan BONDARU
Născut: 1.VI.1982, municipiul
Iaşi.
Facultatea de Medicină
Craiova, absolvent 2007.
2007-2012:medic
rezident
medicină de urgenţă Spitalul
„Sf. Spiridon” Iaşi;
din 2012: medic specialist
medicină de urgenţă Spitalul Suceava UPU.
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Dr. Anca-Miruna BRĂDĂŢAN (n. STROESCU)

Dr. Arcadie BUZĂ

Născută: 30.VIII.1970, loc.
Rediu, jud. Neamţ.
Facultatea de Medicină la
UMF „Gr. T. Popa” Iaşi,
absolventă 1996.
1997: medic rezident
medicină de urgenţă.
din 1999: medic medicină de
urgenţă Spitalul Suceava.
2002: medic specialist medicină de urgenţă.
2008: medic primar medicină de urgenţă.

Născut: 14.V.1957, Rep. Moldova, raionul Edineţ.
Facultatea de Pediatrie, Chişinău, absolvent 1980.
1980-1981: medic stagiar;
1981-1993:
medic
urolog
pediatru Spitalul Chişinău
(Institutul de Ocrotire a
Sănătăţii Mamei şi Copilului);
1993-2007: medic şef secţie
Urologie
Pediatrie
Spital
Orăşenesc de Copii Chişinău;
cadru
didactic
Catedra
Urologie şi Nefrologie Operativă Universitatea de
Stat Chişinău;
1993: doctor în ştiinţe medicale, Institutul de
Urologie Kiev;
din 2007: medic Spitalul Suceava. Compartiment
UPU;
din 2012: medic specialist medicină de familie;
din 1993: membru al Societăţii Europene de Urologie Pediatrică.
Modulul I competenţă medicină de urgenţă.
Competenţă ecografie.

Dr. Tiberius-Marius BRĂDĂŢAN
Născut: 8.IX.1969, municipiul
Suceava.
Facultatea de Medicină UMF
„Gr. T. Popa” Iaşi, absolvent
1996.
1999-2002: medic rezident
Medicină de Urgenţă.
din 1999: medic medicină de
Urgenţă Spitalul Suceava.
2002: medic specialist Medicină de Urgenţă.
din 2008: medic primar Medicină de Urgenţă.
Funcţii:
- director medical al Spitalului Judeţean de
Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava;
- membru în Consiliul Judeţean al Colegiului
Medicilor Suceava;
- membru în Adunarea Generală a
Colegiului Medicilor din România.
Cursuri absolvite:
- FAST
(Focused
Assessment
with
Sonography in Trauma);
- Managementul Instituţiilor Publice UMF
„Gr. T. Popa” Iaşi.

Dr. Liviu CÎRLAN
Născut: 21.VII.1967, loc. Moara, jud. Suceava.
Liceul „Ştefan cel Mare”
Suceava,
profil
chimiebiologie, 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 Univ. „Ştefan
cel Mare” Suceava;
2009: medic specialist Gastroenterologie;
2015: atestat în Management Sanitar.
8

BUCOVINA MEDICALĂ, an II, nr. 2(6)/ 2016

Dr. Andrei-Ionuţ CRISTOF

Dr. Valeriu-Dan ISAC

Născut: 7.III.1984, municipiul
Suceava.
Facultatea de Medicină la
UMF „Gr. T. Popa” Iaşi,
absolvent 2012.
medic specialist stomatolog;
competenţă în Imagistică
Dento-Facială.
Modul I competenţă medicină
de urgenţă.

Născut: 15.VII.1970, municipiul Tecuci, jud. Galaţi.
Liceul „Spiru Haret” (fost
Industrial Nr. 1) Tecuci,
absolvent 1989.
Facultatea de Stomatologie la
UMF „Gr. T. Popa” Iaşi,
absolvent 1997.
Facultatea de Farmacie la
UMF „Gr. T. Popa” Iaşi, absolvent 2002.
medic rezident Stomatologie Generală 1999-2000;
medic specialist Stomatologie Generală 2005;
din 2005: medic primar Stomatologie Generală;
din 2009: medic primar UPU Spital Suceava.
Competenţă în homeopatie.

Dr. Constantin CURCĂ
Născut: 22 V 1970, Municipiul
Rădăuţi.
Facultatea de Medicină la
UMF „Gr. T. Popa” Iaşi.
Medic medicină generală
atestat Urgenţe Prespitaliceşti
2012.
Modul I competenţă medicină
de urgenţă.

Dr. Ecaterina LONGHER
Facultatea de medicină din
cadrul U.M.F. Bucureşti
Medic primar pediatrie.

Dr. Petruţa Oana DEMUTH
Dr. Loredana MATEI (n. NEGREA)

Facultatea de Medicină din
cadrul U.M.F. „Gr. T. Popa”
Iaşi
Medic specialist pediatrie.

Născută: 29.IX.1974.
Facultatea de Medicină la
UMF „Gr. T. Popa” Iaşi,
absolvent 2000.
2000-2001: medic stagiar
Spital Suceava;
2005-2009: medic rezident
Spitalul Clinic de Copii „Sf.
Maria” Iaşi;
2010-2015: medic specialist pediatru UPU Spital
Suceava;
din 2015: medic primar pediatru UPU Spital
Suceava.

Dr. Crina-Petronela HARASEMIUC (n. POLITIC)
Născută: 26.VII.1980, municipiul Paşcani, jud. Iaşi.
Facultatea de Medicină la
UMF „Gr. T. Popa” Iaşi.
2007-2013: medic rezident
medicină de urgenţă;
din martie 2013: medic
specialist
medicină
de
urgenţă.

Dr. Loredana-Iuliana ŞTIRBU (n. LUPAŞCU)
Născută: 18.VII.1977, municipiul Fălticeni.
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Facultatea de Medicină la UMF „Gr. T. Popa” Iaşi,
absolventă 2003.
2004: medic stagiar Spital
Municipal Fălticeni;
medic rezident Medicină de
Urgenţă
Spital
„Sf.
Spiridon” Iaşi;
din martie 2012: medic
specialist
medicină
de
urgenţă
UPU
Spital
Suceava.

Facultatea de Medicină la UMF „Gr. T. Popa” Iaşi,
absolvent 2007.
medic rezident medicină de
urgenţă Spital „Sf. Spiridon”
Iaşi;
din 2014: medic specialist
medicină de urgenţă Spital
Suceava.

Dr. Adina-Ioana VĂCĂREANU (n. TÂRZIU)
Dr. Dan TEODOROVICI

Născută:
4.II.1977,
Hunedoara.
Facultatea de Medicină Tg.
Mureş, absolvent 2003.
2003-2008: medic rezident
medicină de urgenţă la UPU
Spital „Sf. Spiridon” Iaşi.
2008:
medic
specialist
medicină de urgenţă.
din 2014: medic primar
medicină de urgenţă.

Născut: 26.VI.1980.
Facultatea de Medicină la
UMF „Gr. T. Popa” Iaşi,
absolvent 2007.
medic specialist medicină de
urgenţă.

Dr. Florin-Fridalin TILIHOI
Născut: 14.V.1961.
Liceul Sanitar Suceava:
1976-1980.
Facultatea de Medicină la
UMF „Iuliu Haţieganu”
Cluj-Napoca,
absolvent
1987.
1987-2000: medic stagiar
Spital Suceava;
2003: medic specialist medicină de familie;
din 2008: medic primar medicină de familie.
competenţă ecografie generală 2011.

As. med. Mihaela ROPOTĂ (n. MIHĂLCEANU)
Născută:
4.IV.1971,
municipiul Suceava.
1991: asistent medical
Spital Judeţean Suceava.
1 iunie – 15.VII.1994: Curs
de perfecţionare Hemodializă Centrul Universitar Iaşi.
1994-1996: asistent medical şef Centrul de Hemodializă Spitalul Judeţean
Suceava;
1 febr. – 30.XI.1999: program de perfecţionare
Urgenţe Medico-Chirurgicale
2006-2007: director de îngrijiri Spitalul Judeţean de
Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava
2006-2016: asistent şef UPU – SMURD Suceava.

Dr. Roxana-Petronia TIRON (n. ŢABREA)
Născută: 29.VI.1981, municipiul Suceava.

10

BUCOVINA MEDICALĂ, an II, nr. 2(6)/ 2016

ROLUL TRATAMENTULUI CU SORAFENIB
ÎN CARCINOMUL TIROIDIAN DIFERENŢIAT (CTD)

dr. Doina MOTAN GANEA

REZUMAT
Indicaţia pentru CTD care a progresat local sau
metastazat, refractar la tratamentul cu iod
radioactiv este dezvoltată în paralel cu
epidemiologia şi incidenţa cancerului tiroidian.
Incidenţa cancerului tiroidian în majoritatea
regiunilor lumii a crescut substanţial în ultimii
zeci de ani, rezultat al unei depistări îmbunătăţite
a tumorilor de mici dimensiuni. Epidemiologia şi
factorii de risc evidenţiază rolul foarte important
al iodului. Diagnosticul, simptomatologia şi
sistemele de stadializare pentru cancerul tiroidian
se completează cu prognosticul acestuia, stadiul
tumorii şi tipul HP. Aceştia sunt factorii care
estimează supravieţuirea pacienţilor. Sunt prezentate ghidurile de tratament pentru CTD în stadiul
de la I la III. Tratamentul standard al CTD:
intervenţia chirurgicală. Tratamentul este personalizat pentru fiecare pacient si este adaptat în
funcţie de factorii de risc: IRA, RT cu fascicol
extern, terapia de substituţie hormonală tiroidiană, recidiva/metastazarea după tratamentul
iniţial este de fapt cancerul tiroidian refractar la
IRA. SORAFENIB este primul agent terapeutic
ţintit indicat pacienţilor cu CTD avansat local sau
metastatic, refractar la IRA, conform studiului de
faza 3 DECISION. Este prezentat mecanismul de
acţiune al SORAFENIB în cancerul tiroidian:
transducţia semnalului în cancerul tiroidian.
SORAFENIB inhibă diferite forme de RAF,
incluzând RAF1, B-RAF de tip sălbatec şi forme cu
mutaţii AB-RAF: BRAF V600E. Tratamentul cu
SORAFENIB este asociat cu un PFS semnificativ
mai mare decât placebo (10.8 luni la SORAFENIB
vs 5.8 luni la placebo: HR = 0.587).

Dr. Doina-Elena MOTAN-GANEA
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.
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Cuvinte cheie: carcinom tiroidian diferenţiat
(CTD), iradiere cu iod radioactiv (IRA),
SORAFENIB, DECISION.

o

CUPRINS:
o Tipurile histologice de carcinom tiroidian.
Indicaţii sorafenib
o Epidemiologie, diagnostic, ghiduri
terapeutice
o Tipuri de carcinoame tiroidiene
o Studiul DECISION
o RCP Nexavar pe scurt

o

o
Tipurile histologice de carcinom tiroidian. Indicaţii terapeutice.
o Carcinom hepatocelular. Nexavar este
indicat pentru tratamentul carcinomului
hepatocelular.

o

o

Există şi carcinomul cu celule Hürthle,
care decurge dintr-un subgrup de celule
foliculare (celule Hürthle) care se măresc
şi se modifică metabolic.1,4

o

Epidemiologie:
o

Nodulii tiroidieni sunt destul de
frecvent întâlniţi, afectând aprox. 4%-5%
din populaţia generală în diferite studii,
12

Carcinom cu celule renale. Nexavar este
indicat pentru tratamentul pacienţilor cu
carcinom cu celule renale în stadiu
avansat care nu au răspuns la terapia
anterioară pe bază de interferon-alfa sau
de interleukina-2 sau care nu se califică
pentru aceste terapii.
Carcinom tiroidian diferenţiat. Nexavar
este
indicat
pentru
tratamentul
pacienţilor cu carcinom tiroidian diferenţiat (papilar/folicular/cu celule Hürthle)
care a progresat, local sau metastatic,
refractar la tratamentul cu iod
radioactiv.
Cancerul tiroidian derivat din foliculii
tiroidieni (cancerul care are la bază
celulele foliculare) include diferite tipuri
histologice:
Papilar, folicular şi anaplazic.1-3

în funcţie de grupa de vârstă a
persoanelor analizate şi a metodei
folosite pentru identificare.4
În aprox. 95% dintre cazuri, aceşti noduli
sunt benigni.5-7
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Epidemiologie:
Incidenţa
cancerului
tiroidian
în
majoritatea regiunilor lumii a crescut substanţial
în ultimii zeci de ani.8
o
Această creştere se consideră că este
rezultatul unei depistări îmbunătăţite a tumorilor
de mici dimensiuni cu ajutorul unor tehnici de
imagistică mai sensibile, însă este, de asemenea,
posibil ca expunerile crescute la radiaţii să fi
contribuit la creşterea incidenţei.9,10
o

Epidemiologia: Incidenţa

o Acest grafic prezintă importanţa globală a
cancerului tiroidian în contextul altor
cancere. În 2008 cancerul tiroidian s-a
situat pe locul al 18-lea din perspectiva
frecvenţei de apariţie din numărul total de
cazuri diagnosticate; cu toate acestea, la
femei acesta a fost al nouălea cel mai
frecvent tip de cancer.11

o În 2008 aproximativ 49.200 de bărbaţi şi
163.900 de femei au fost diagnosticaţi cu
cancer tiroidian. Aproximativ 11.200 de
bărbaţi şi 24.200 de femei au decedat din
cauza cancerului tiroidian.11

Epidemiologia: Incidenţa anuală totală în funcţie de regiune
o În concordanţă cu proporţia sa ridicată din populaţia mondială, Asia reprezintă aproape 44%
dintre toate cazurile de cancer tiroidian. Europa şi America de Nord reprezintă fiecare
aproximativ o cincime.12
13
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Epidemiologie: Factori de risc
•

Factori de risc 13,14,15

Vârsta
Genul
Rasa/etnia
Iod în regimul alimentar
Geografia
Istoricul personal sau familial privind guşa
tiroidiană
Istoricul familial al afecţiunilor tiroidiene sau al
cancerului tiroidian
Expunerea la radiaţii ionizante
Modificări genetice
Epidemiologie: Aspecte demografice
o

o

o

La fel ca toate tipurile de cancer,
incidenţa cancerului tiroidian diferă în
funcţie de vârstă, gen şi rasă sau etnie.16
Cancerul tiroidian poate fi diagnosticat
la persoane de orice vârstă, însă este rar
la copii şi la persoanele în vârstă.16
Este diagnosticat de obicei la persoane
de vârstă mijlocie; vârsta medie la
momentul diagnosticării a fost de 50 de

o

o

14

ani, iar 81% dintre cazuri au fost
diagnosticate la persoane cu vârsta de
maxim 65 de ani.16
Cancerul tiroidian este mai frecvent la
femei decât la bărbaţi, deşi, odată ce a
fost diagnosticat, este mai letal în cazul
bărbaţilor.16-18
Incidenţa în întreaga lume este de aprox.
2-3:1 (2-3 femei la 1 bărbat).16,18
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Epidemiologie: Factori de risc: Iodul
o
o

o

o

În cazul în care un pacient observă oricare
dintre aceste simptome, acesta trebuie să se
adreseze medicului său. Medicul poate iniţia
evaluarea în vederea diagnosticului cancerului
tiroidian:
o Anamneza şi examinarea pacientului;
o Investigaţii ale funcţiei tiroidiene şi
ecografie;
o Biopsia prin aspiraţie cu ac subţire (FNA
sau FNAB – fine needle aspiration/
biopsy);
o Alte teste auxiliare.

Nivelurile de iod din alimentaţie pot
influenţa apariţia cancerului tiroidian.19
Creşteri ale incidenţei cancerului
tiroidian au fost observate în zone în
care iodul a fost introdus în alimentaţie
pentru a preveni apariţia guşei
tiroidiene.19
Un aspect interesant este faptul că iodul
favorizează creşterea unui tip histologic
de cancer tiroidian, cel papilar, mai
degrabă decât a celui folicular.19
Incidenţa relativă a cancerului tiroidian
papilar (CTP) este mai mare în regiunile
cu suficient iod în alimentaţie, în timp ce
tipul de cancer folicular predomină în
zonele cu deficit de iod.19

Histopatologie şi stadializare: Clasificarea histologică
o

Diagnostic: Prezentare generală

o

Deşi formele incipiente de cancer tiroidian pot fi
asimptomatice, următoarele simptome pot apărea
odată cu creşterea în mărime a tumorii20:
o Formaţiune tumorală la nivelul gâtului;
o Voce răguşită;
o Dispnee;
o Disfagie.

o

Histopatologie şi stadializare: Cancerul tiroidian
dezvoltat din celule foliculare
o
o

Cancerele tiroidiene dezvoltate din celule
foliculare pot fi împărţite în cancere
tiroidiene care sunt bine diferenţiate,
cancere tiroidiene slab diferenţiate şi

o
15

Cancerul tiroidian poate fi clasificat în
funcţie
de
rezultatele
analizelor
21
histopatologice.
Ambii termeni se referă la analiza
caracteristicilor morfologice ale celulelor
şi ale ţesutului tumoral.21
Prin examinarea ţesutului tumoral
obţinut prin intermediul rezecţiei
chirurgicale este posibilă determinarea
originii celulare a cancerului şi a
gradului
de
diferenţiere,
ambele
influenţând prognosticul.22

cancere tiroidiene nediferenţiate (cancere
tiroidiene anaplazice).23-25
Cancerele bine diferenţiate au un
prognostic mai favorabil decât cancerele
slab diferenţiate.23-25
Cancerul tiroidian anaplazic este cel mai
agresiv dintre toate acestea.23-25
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Cancerul tiroidian medular poate fi sporadic sau
familial.26-28
Supravieţuirea la 10 ani în cazul pacienţilor din
America este de 75%.26-28
Cancerul tiroidian medular este considerat diferit
de alte tipuri de cancere tiroidiene şi are propriul
sistem de stadializare.29

Histopatologie şi stadializare: Cancerul tiroidian
dezvoltat din celule parafoliculare
Celulele parafoliculare (denumite şi celule C)
stau la baza cancerului tiroidian medular, care
variază de la o diferenţiere celulară intermediară
la tipul puţin diferenţiat.26-28

Histopatologie şi stadializare: Sistemele de stadializare pentru cancerul tiroidian. Sistemul TNM30:

Stadializarea TNM pentru cancerul tiroidian
include unele funcţii specifice asociate bolii31:
o Deoarece vârsta este un factor de
prognostic important în cazul CTD,
acest tip de cancer este stadializat diferit
pentru pacienţii cu vârsta mai mare şi
cu vârsta mai mică de 45 de ani.

o

o

16

Toţi pacienţii cu vârsta mai mică de 45
de ani sunt clasificaţi ca fiind de stadiul
I sau II, indiferent de implicarea
ganglionară sau metastaze, prognosticul
lor este excelent.
T1 (tumori de mici dimensiuni limitate la
nivelul tiroidei) este împărţit în
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o

o

o
o

continuare în T1a (tumoră ≤1 cm) şi T1b
(tumoră >1 cm şi <2 cm).
T4 (tumoră cu extindere locală) este
împărţit în continuare în T4a (avansat
moderat) şi T4b (foarte avansat).
N1 (metastază regională a ganglionilor
limfatici) este împărţit în continuare în
N1a şi N1b, în funcţie de localizarea
ganglionilor limfatici afectaţi.
Cancerul
tiroidian
medular
are
propriul său sistem de stadializare.
Toate cancerele tiroidiene anaplazice
sunt clasificate ca fiind de stadiul IV,

indiferent de vârsta pacientului sau
starea TNM.
Histopatologie şi stadializare:
cancerului tiroidian

Prognosticul

Statistica privind supravieţuirea indică
faptul că stadiul tumorii şi tipul histopatologic
sunt factori care estimează foarte bine
supravieţuirea pacienţilor şi că pentru majoritatea
pacienţilor cu boală de stadiul I sau II
supravieţuirea relativă la 5 ani este excelentă.32

Histopatologie şi stadializare: Prognosticul cancerului tiroidian. Rata de supravieţuire în funcţie de
stadiul de evoluţie
După diagnosticarea CTD, stadiul TNM estimează supravieţuirea generală.33

Tratamentul standard al CTD: Ghiduri de tratament pentru CTD în stadiul de la I la III
Pe glob au fost elaborate ghiduri clinice de gestionare a tratamentului CTD.35
Cu toate că diversele ghiduri sunt în mare parte în concordanţă, unele dintre recomandările
acestora sunt diferite.35
17
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Tratamentul
chirurgicală

standard

al

CTD:

Intervenţia
o

o

o

o

o

Intervenţia
chirurgicală
reprezintă
terapia de elecţie pentru toate tumorile
tiroidiene primare.36,37
De obicei, aceasta este precedată de
examen fizic, ecografie preoperatorie a
gâtului şi testare diagnostică prin
utilizarea biopsiei prin aspiraţie cu ac
subţire (FNAB, fine-needle aspiration
biopsy).38
Opţiunile chirurgicale pentru rezecţia
tumorilor tiroidiene includ tiroidectomia
totală sau parţială – lobectomia.36
Alegerea procedurii depinde de vârsta
pacientului şi de dimensiunea nodulului
care trebuie rezecat.36

o

o

normale şi supresia creşterii în
continuare a tumorii.39
Terapia cu IRA (iod radioactiv) este
utilizată pentru ablaţia oricărui ţesut
tiroidian restant, pentru a reduce riscul
de recidivă.39
Radioterapia cu fascicul extern (EBRT,
external beam radiation therapy),
recomandată mai frecvent pentru tumori
nerezecabile, poate fi utilizată, de
asemenea, ca măsură adjuvantă după
rezecţia chirurgicală.40
Un aspect important este acela că
gestionarea postoperatorie este personalizată pentru fiecare pacient şi este
adaptată în funcţie de factorii de risc.41

Tratamentul standard al CTD: Tratamentul
postoperator – Terapia cu IRA

Tratamentul standard al CTD: Tratamentul
postoperator Date generale

o

În funcţie de stadiul în care se găseşte
pacientul, intervenţia chirurgicală pentru cancer
tiroidian poate fi urmată de alte terapii.39
o Terapia de substituţie hormonală
tiroidiană joacă două roluri: restabilirea/substituirea funcţiei tiroidiene

o

18

Terapia cu IRA (iod radioactiv) joacă un
rol fundamental atât în monitorizarea,
cât şi în tratamentul carcinomului
tiroidian diferenţiat (CTD).42
Utilizarea 131I se bazează pe faptul că
atât celulele foliculare tiroidiene normale
cât şi celulele carcinomului tiroidian vor
capta şi vor concentra 131I.43,44
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Tratamentul standard al CTD: Monitorizare –
Prezentare generală

În cadrul acestei secţiuni veţi învăţa
despre45,46:
o Terapia de supresie a TSH la pacienţii cu
risc crescut;
o Monitorizarea nivelurilor serice de
tiroglobulină (TG), care pot da informaţii
despre posibila recidivă a cancerului;
o Monitorizarea imagistică, prin care se
poate detecta şi localiza boala reziduală
sau recidivată.

Pacienţii care au cancer tiroidian care au
urmat tratamentul iniţial prin intervenţie
chirurgicală şi/sau cu IRA trebuie să fie
monitorizaţi pentru a uşura descoperirea precoce
şi iniţierea tratamentului în cazul bolii persistente
sau recidivate.45

Recidiva / metastazarea după tratamentul iniţial: Clasificarea cancerului tiroidian
Cancerul tiroidian, tipul de tumoră, vârsta şi supravieţuirea47

Metastazarea după tratamentul iniţial: Cancerul
tiroidian refractar la IRA

Boala refractară la IRA este definită ca fiind
o leziune ţintă fără captare de iod pe o examinare
imagistică efectuată după terapia cu IRA în
condiţiile unui regim alimentar sărac în iod şi a
unei creşteri sau stimulări adecvate a TSH.49

Între 20% şi 25% dintre cancerele tiroidiene
metastatice îşi pierd capacitatea de a capta 131I,
devenind refractare la IRA.48
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Pacienţi

•

Diagnostic

Prognostic

Pacienţii cu boală refractară la IRA şi metastaze la distanţă au un prognostic
rezervat, cu o supravieţuire mediană estimată la 2,5–3,5 ani.50,51

Su
pr
av
ieţ
ui
re

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Captare de 131I
Fără captare de
131
I

Număr de ani după descoperirea metastazelor

Agenţii terapeutici utilizaţi în mod curent
în carcinomul tiroidian

o Ghidul NCCN v2 din 2015 arată: în cazul
bolii în stadiu avansat şi/sau simptomatic
se ia în considerare tratamentul cu
lenvatinib sau sorafenib (carcinom
tiroidian papilar).57
o Ghidul ATA, din 2015: în cazul pacienţilor
care au carcinom care a progresat la nivel
local sau este metastatic, includerea în
studii clinice poate fi recomandată în cazul
în care a progresat conform criteriilor
RECIST, în special dacă progresia a
survenit în urma utilizării inhibitorilor
de kinaze aprobaţi precum lenvatinib sau
sorafenib, şi/sau terapiile aprobate nu sunt
disponibile pacientului.58,59

o Sorafenib este primul agent terapeutic
ţintit indicat pacienţilor cu CTD avansat la
nivel local sau metastatic, refractar la IRA,
date care se bazează pe studiul de fază 3
DECISION52.
o Lenvatinib (Lenvima™) este aprobat*
pentru tratamentul pacienţilor care au
CTD cu recurenţă la nivel local sau
metastatic, avansat, refractar la IRA 53,54.
o În cazul cancerului tiroidian medular
metastatic există doi agenţi TKI aprobaţi:
o Vandetanib (Caprelsa®)55
o
Cabozantinib (Cometriq™)56.
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Nexavar în cancerul tiroidian: Transducţia
semnalului în cancerul tiroidian – Mecanismul
de acţiune al Nexavar

RAF este o parte pivotantă din calea de
semnalizare
RAS/RAF/MEK/
ERK
care
controlează
numeroase
procese
celulare
importante.60
Prin inhibarea acestei căi, sorafenib poate
inhiba proliferarea şi angiogeneza tumorii 60

RAS/RAF/MEK/ERK
Sorafenib inhibă diferite forme de RAF,
incluzând RAF-1, B-RAF de tip sălbatic şi forma
cu mutaţii a B-RAF denumită BRAF V600E.60

Celulă endotelială sau pericit (vascular)

Celulă tumorală
Factori de creştere (de exemplu, RET,
HGF, TGF-α)
Receptor al
factorului de
creştere

Receptor al
factorului de
creştere

Apoptoză
Citoplasmă

Apoptoză

Citoplasmă
Mitocondri

Nucleu

Mitocondri

Stimulează
angiogeneza
Supravieţuire
Proliferare

Nucleu

Studiul DECISION de fază III: Prezentare generală – Aspecte esenţiale
o
o

o

Studiu clinic de fază III, randomizat,
placebo controlat, dublu-orb
Iniţiat în baza rezultatelor studiilor de
fază II şi nevoii unor mai bune terapii
pentru cancerul tiroidian.

Studiul DECISION de fază III: Design studiu
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Angiogeneză:
Diferenţiere
Proliferare
Migrare
Formarea de
tubuli

Obiectivul studiului a fost cel de a
evalua
siguranţa
şi
eficienţa
tratamentului cu Nexavar la pacienţii
care au cancer metastatic sau cu
extindere locală refractar la iod
radioactiv în comparaţie cu placebo.
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Obiectiv primar
o

o

Perioada de timp până la progresie
(TTP)
o DCR (definită ca proporţia de pacienţi cu
cel mai bun răspuns general al CR, PR
sau SD în baza RECIST în timpul
tratamentului sau în decurs de 30 de zile
de la întreruperea tratamentului)
o RR
o Durata răspunsului (DoR)
Siguranţa a fost, de asemenea, un obiectiv
secundar: reacţiile adverse şi parametrii de
laborator au fost adunaţi şi evaluaţi.61
Alte evaluări
o Studiile farmacocinetice au fost realizate
pentru a determina expunerea la
Nexavar.61
o

Obiectivul primar a fost acela de a
compara PFS (conform evaluării centrale
independente la fiecare 8 săptămâni)
folosind criteriile RECIST versiunea 1.0,
între pacienţii trataţi cu Nexavar şi
pacienţii cu placebo.61
PFS a fost stabilită de la data
randomizării şi până la data progresiei
radiologice sau decesului (dacă decesul
se petrece înaintea progresiei).61

Obiective secundare
Printre obiectivele secundare s-au numărat61:
o OS

Studiul DECISION de fază III: Populaţia de pacienţi

CTD refractar la IRA

o

În studiul DECISION a fost definit
caracterul refractar la IRA după cum urmează61:
o o leziune ţintă fără captare de iod pe o
imagine post-IRA, realizată în condiţii
de regim alimentar cu un conţinut
scăzut de iod şi o creştere a TSH sau
stimulare a TSH adecvată cu TSH uman
recombinant (rhTSH).
Anumiţi pacienţi care au avut o anumită
acumulare de iod pot fi de asemenea eligibili;
printre aceştia se numără61:

o

o

Pacienţii care au urmat un singur
tratament cu IRA în ultimele 16 luni şi
la care s-a înregistrat o progresie a
leziunii ţintă în pofida tratamentului cu
IRA.
Pacienţii care au urmat mai multe
tratamente cu IRA, la care ultimul
tratament a avut loc cu >16 luni în urmă
şi la care a avut loc o progresie după
două tratamente cu IRA administrate la
un interval mai mic de 16 luni unul faţă
de celălalt.
Pacienţii care au primit o doză cumulată
de IRA ≥ 22,2 GBq (≥600 mCi).

Studiul DECISION de fază III: Rezultate – Introducere
Histologia (evaluată de
investigator)62
Papilar
Folicular
Celule Hűrthle
Nu există date
Metastaze
Cu invazie locală

Sorafenib (n=207) Placebo (n=210)
66,2%
21,3%
11,6%
1,0%
Sorafenib (n=207)
3,4%
22

67,1%
26,2%
6,7%
0
Placebo (n=210)
3,8%
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Cu diseminare la distanţă
Cele mai frecvente zone cu leziuni
ţintă/non-ţintă
Plămân
Noduli limfatici (oricare)
Os
Pleură
Cancer la cap şi gât
Ficat
Tratamente anterioare
Tiroidectomie anterioară (%)
Terapie locoregională sau EBRT (%)
Activitate cumulată medie a IRA

96,6%
96,2%
Sorafenib (n=207) Placebo (n=210)
86,0%
54,6%
27,5%
19,3%
15,9%
13,5%
Sorafenib (n=207)
100%
40,1%
400 mCi

Studiul DECISION de fază III: Rezultate –
Eficacitatea

86,2%
48,1%
26,7%
11,4%
16,2%
14,3%
Placebo (n=210)
99,0%
43,3%
376 mCi

PFSm Sorafenib: 329 zile (10,8 luni)
PFSm Placebo: 175 zile (5,8 luni)
 HR: 0,587 (95% IÎ: 0,454–
0,758; P<,0001)
Acest grafic arată PFS în cadrul celor 2
grupuri de pacienţi pe durata studiului.62
o
o

Sorafenib
îmbunătăţeşte
în
mod
semnificativ PFS şi prelungeşte PFS mediană cu 5
luni spre deosebire de placebo.62
PFS mediană raportată în două grupuri a
fost după cum urmează62:

Studiul DECISION de fază III: Rezultate –
Siguranţa

o
o
o
o
o
o
o

Rezultatele privind siguranţa din studiul
DECISION au fost în conformitate cu profilul
cunoscut de siguranţă al sorafenib, cele mai
frecvente reacţii adverse (toate gradele) fiind 62:

23

Reacţie cutanată mână-picior (HFSR)
Diaree
Alopecie
Erupţii cutanate/descuamare
Oboseală
Pierdere ponderală
Hipertensiune
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Studiul DECISION de fază III: Rezultate – Siguranţa
Tratamentul şi modificările dozei în perioada în regim dublu orb62
Criteriu

Sorafenib (n=207)

Placebo (n=201)

Doza medie

651 mg

793 mg

Durata mediană a
tratamentului (interval)

46,1 săptămâni
(0,3–135,3)

28,3 săptămâni
(1,7-132,1)

Modificarea dozei din cauza 77,8%
reacţiilor adverse

30,1%

Reducerea dozei

64,3%

9,1%

Întreruperea dozei

66,2%

25,8%

Întrerupere permanentă din 18,8%
cauza reacţiilor adverse

3,8%

Cele mai frecvente reacţii adverse din perioada în regim dublu orb62
RA,* %

Sorafenib
Placebo (n=201)
(n=207)
Orice Gradul Orice Gradul
grad 3/4
grad
3/4

Reacţie cutanată
76,3
mână-picior (HFSR)
Diaree
68,6
Alopecie
67,1
Erupţii
50,2
cutanate/descuamare
Oboseală
49,8
Pierdere ponderală 46,9
HTA
40,6
Metabolic - laborator 35,7
(altele)
Anorexie
31,9
24

20,3

9,6

0

5,8
0
4,8

15,3
7,7
11,5

1,0
0
0

5,8
5,8
9,7
0

25,4
13,9
12,4
16,7

1,4
1,0
2,4
0

2,4

4,8

0
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Mucozită orală
23,2
1,0
3,3
0
Prurit
21,3
1,0
10,5
0
Greţuri
20,8
0
11,5
0
Hipocalcemie
18,8
9,2
4,8
1,4
* Institutul Naţional de Cancer – Criteriile de
terminologie comună pentru reacţiile adverse (NCI
CTCAE) versiunea 3.0.
Reacţiile adverse severe din perioada în regim dublu orb62
Sorafenib (n=207)

Placebo (n=209)

Pacienţii care s-au confruntat 77 (37,2%)
55 (26,3%)
cu reacţii adverse severe
Decese (reacţii de gradul 5) 14 (6,8%)
6 (2,9%)
Decese asociate
1 (0,5%)
1 (0,5%)
medicamentului
[infarct miocardic]
[hematom subdural]
Cele mai frecvente reacţii adverse severe ≥2% dintre pacienţii trataţi cu
sorafenib
Malignitate secundară
9 (4,3%)
4 (1,9%)
Carcinom celular scuamos 7 (3,4%)
0
(tegument)
Dispnee
7 (3,4%)
6 (2,9%)
Pleurezie
6 (2,9%)
4 (1,9%)
Optimizarea
experienţei
pacienţilor
cu
tratamentul cu Nexavar: gestionarea reacţiilor
adverse (RA)

Pacienţii trebuie să fie consiliaţi în legătură
cu apariţia posibilelor RA la tratament înainte de
iniţierea tratamentului, în acest fel:
o pacienţii le vor accepta cu mai mare
uşurinţă 66
o creşte probabilitatea ca pacientul să fie
compliant tratamentului 64-66,68

RA: abordarea pacientului: Este foarte
important ca pacientul să fie evaluat înainte de
iniţierea tratamentului antineoplazic
o Evaluarea pacientului de către medicul
oncolog
înainte
de
iniţierea
tratamentului cu sorafenib:63
o examinarea fizică, analize de laborator,
alte recomandări conform situaţiei
clinice a pacientului
o evaluarea
contraindicaţiilor
tartamentului cu sorafenib

Intervenţia timpurie şi tratamentul simptomatic pot:
o îmbunătăţi calitatea vieţii68
o uşura aderenţa la terapie, optimizând
potenţialul benefic al tratamentului 65-64
În cazul RA de grad 1 şi 2:
simptomele pot fi ameliorate cu
tratament
simptomatic
sau
modificarea dozei; tratamentul cu
sorafenib se poate continua 63,67
O bună comunicare cu pacientul şi asistarea
acestuia şi a familiei acestuia sunt esenţiale pe
durata tratamentului
o

Pacienţii trebuie sfătuiţi:
o să fie atenţi la apariţia de posibile
reacţii adverse 64-67
o să ia măsuri profilactice acolo unde
este posibil 64,67
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Concluzii
o

o

o

o

o

o

o

o

o
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ABDOMENUL ACUT LA NOU NĂSCUT ŞI SUGAR
dr. Ştefan FURNICĂ

Abdomenul acut la nou născut şi sugari
pune medicului pediatru importante probleme de
diagnostic pozitiv, diferenţial şi, în consecinţă, de
atitudine terapeutică şi acestea se datorează
particularităţilor de răspuns, în speţă lipsei celui
de al doilea sistem de semnalizare. La această
vârstă predomină vagotonia cu consecinţele sale,
limfocitoza relativă, alcaloza, înclinarea spre
spasme, spre aritmie respiratorie, predispoziţie la
retenţie hidrică; la această vârstă organismul nu
poate apela la intelect, experienţă şi raţionalizare
funcţională, factori care au un rol însemnat în
perioadele ulterioare ale vieţii. Toate acestea
explică lipsa de răspuns faţă de excitanţii din
mediul exterior.
În aceste condiţii, factorii extrinseci,
intrinseci sau combinaţi cauzează dereglări
vegetative până la stadiul de decompensare acută
(MIHALCA).
Practica de fiecare zi ne dovedeşte frecvenţa
crescută a distoniei neurovegetative atât la copiii
trataţi ambulatoriu, cât şi la cei internaţi.
Clarificarea aspectelor variate ale acestei
probleme, în sensul unui diagnostic corect, se
poate face numai printr-o anamneză minuţioasă,
plină de înţelegere şi răbdare interpretându-se
corect fiecare simptom precum şi condiţiile de
apariţie, modul de debut a durerii, sediul acesteia
dacă se poate preciza, intensitatea, durata,
iradierea acesteia şi ritmul ei, raportul cu
alimentaţia, vărsăturile, evacuarea intestinală etc.
Dacă la adulţi se poate vorbi de un sindrom al
flancului drept sau stâng, la copii, nu numai
sediul durerii dar şi realitatea existenţei ei sunt
greu de elucidat.

dr. Ştefan FURNICĂ
Născut: 20.XII.1937, loc. Mahala, Cernăuţi.
Părinţii: Ioan, Filoteea.
Liceul „Ştefan cel Mare” Suceava, absolvent 1954.
Facultatea Pediatrie Iaşi, absolvent 1960.
1960-1963: circumscripţia Fundu-Moldovei;
1963-1966: medic secundar chirurgie infantilă Cl.
Iaşi (prof. Th. Economu, prof. N. Niculescu);
din 1967: medic specialist chirurgie infantilă şi
ortopedie Spital Suceava: compartiment, iar din
1993 secţie;
1980: doctor în ştiinţe medicale;
2005: eliberat din funcţie de medic şef secţie.
1.III.2008: pensionat pentru limită de vârstă.
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•

La
nivelul
duodenului:
obstrucţia
intrinsecă – atrezie şi stenoză cu prezenţa
de diafragme (complete sau incomplete),
(Fergusson şi Rothfield) şi obstrucţii
extrinseci – pancreas inelar, malrotaţie,
bride Ladd.
• La nivelul intestinului: subţire – atrezie,
stenoză, ileus meconial;
• La nivelul colonului, rectului, anusului:
atrezie,
imperforaţie
boala
anală,
Hirschsprung, aganglionoze etc.
Mai sunt şi alte cauze rare de obstrucţii la
nou născut, ca peritonita meconială, duplicităţile
tubului digestiv descrise în amănunt de Saunders,
Thung, Keibel şi Gardner.
Ocluziile neonatale au o serie de semne
comune dar care analizate în amănunt ne pot
duce pe calea unui diagnostic corect.
Vărsătura este simptomul cel mai constant
şi mai important de ocluzie neonatală care trebuie
să atragă atenţia medicului. Momentul apariţiei
vărsăturii, calitatea şi cantitatea ei, ne informează
dacă este vorba de un obstacol complet sau
incomplet. O vărsătură albă, fără bilă, presupune
existenţa unui obstacol supraveterian, la
joncţiunea gastroduodenală sau chiar pe
duodenul supraveterian; în schimb, o vărsătură
cu bilă ne poate indica un obstacol subvaterian –
stenoză duodenală, atrezie duodenală sau pe
subţire, bride Ladd, malrotaţie.
Pe de altă parte, o serie de copii cu stenoză
duodenală incompletă primesc cu uşurinţă
lichidele de tipul ceaiului sau al laptelui de vacă
sau mamă dar încep se verse imediat ce se
introduce regimul lactofăinos.
În ceea ce priveşte eliminarea de meconiu:
orarul normal a primei evacuări meconiale este
imprecis şi se poate întinde pană la 24-36 ore.
Absenţa eliminării lui indică fie un obstacol
mecanic (atrezie, bridă, malrotaţie), fie un
obstacol prin buşon meconial sau mucoviscidoză.
În general, intestinul situat în amonte este
destins, în contrast cu cel de sub obstacol, care
este de dimensiuni reduse, vermiform, aparent

Unul dintre capitolele importante ale
chirurgiei pediatrice îl constituie construcţiile
tubului digestiv la noi născuţi, unde diagnosticul
şi tratamentul trebuie analizate în colaborare
interdisciplinară pediatru, chirurg pediatru şi
medic anestezist reanimator. Cum acestea impun
un diagnostic precoce, o reanimare specifică
acestei vârste şi o intervenţie precoce şi de
maximă exactitate, în anumite ţări sunt centre
specializate numai în chirurgia nou născutului,
cu rezultate din cele mai bune.
Patogenia malformaţiilor digestive nu este
încă pe deplin elucidată. Ipoteza tulburării de
repermeabilizare a tubului digestiv primitiv după
obliterarea sa prin proliferarea celulelor parietale,
pare discutabilă. Embriologia însă nu explică de
ce uneori intestinul este obliterat complet şi
alteori incomplet obliterat (Van Capenhout, 1964).
Lynn şi Espinas au studiat pe un număr
mare de embrioni umani, iar apoi Louw şi
Barnard, au întrerupt la embrionul de câine
ramul terminal al arterei mezenterice superioare,
obţinând atrezii pe intestinul subţire cu defect
triunghiular în mezenter. Este posibil ca la
origine să fie tulburări vasculare importante. Sau,
duplicaţiile tubului digestiv sunt în mare parte
explicate, prin teoria vasculară a lui Bremer,
corespunzând persistenţei vacuolilor în etapa
solidă care se alungesc pentru a da naştere pungii
de duplicaţie. Diviziunea notocordei antrenează,
după Saunders, formarea de chiste la nivelul
toracelui (duplicaţii intratoracice).
Cu toate obstrucţiile digestive la nou
născut, leziunea este constituită intrauterin, se
admite că la naştere nou născutul este normal
biologic, dezechilibrele au putut fi corectate prin
placentă. Totuşi diagnosticul precoce trebuie pus
în orice serviciu şi aceasta depinzând de
consultaţia amănunţită a copilului imediat după
naştere şi urmărirea lui în orele ce urmează.
Principalele cauze de obstrucţie în perioada
0-15 zile sunt:
• La nivelul esofagului: atrezia şi stenoza
esofagiană;
29

BUCOVINA MEDICALĂ, an II, nr. 2(6)/ 2016

La copil există un procent important de
hernii hiatale, a căror tablou clinic este dominat
de vărsături alimentare cu striuri sanguinolente,
ca expresie a esofagitei de reflux. Nu vom intra în
patologia acestei afecţiuni care se poate vindeca
în multe cazuri prin tratament postural şi
medical, ci vom aminti de esofagita de reflux.
Amintim de sindromul Roviralta, o asociere a
stenozei de pilor cu reflux gastro esofagian, unde
pilorotomia Fredet o rezolvă. În atrezia de
duoden, rezultatul depinde de precocitatea
înlăturării obstacolului prin duodenostomie sau
duodenojejunostomie preferabil şi gastrostomie
minimă de alimentare (Ehrenpreis şi Wilkinson),
cu reluarea alimentării după 3-4 ore. Prin urmare,
diagnosticul trebuie precizat precoce. Se impune
înlocuirea lichidelor pierdute şi îndrumarea spre
un serviciu de chirurgie pediatrică specializat.
În atrezia de intestin subţire, în scopul
salvării copilului, nu se mai utilizează
anastomozele ca prim timp ci ileostomia în Y
după Bishop Koop sau cea de tip Santoully. În
schimb, atrezia colică este singura care impune
anastomoza tremino treminală într-un singur
strat.
În ileusul meconial, clisma cu gastrografin
sau ileostomia tip santoully, sunt indicate în
funcţie de starea generală, sediul leziunii
momentul terapeutic, malformaţiile asociate şi
experienţa chirurgului.
Din cauzele cele mai importante de
abdomen acut la sugar trebuie să amintim
invaginaţia intestinală la această vârstă. Cunoscută din vechi timpuri, şi azi se pune diagnosticul
tardiv deşi triada simptomatică: dureri colicative,
vărsături şi scaune cu sânge sunt evocatoare. Şi
astăzi sunt copii care sunt aduşi în serviciu la 2-3
zile de la debut, când singura atitudine
terapeutică este rezecţia intestinală, cu mare risc.
Invaginaţia acută a sugarului între a 4-a şi a
12-a lună de viaţă, este forma clinică cea mai
frecventă, explicată prin excitabilitatea deosebită
a regiunii ileocecale care ar putea fi în legătură fie
cu creşterea inegală a diferitelor segmente ale

fără lumen. Din porţiunea de sub obstacol se
poate elimina o cantitate aparent normală de
meconiu dar care însă se deosebeşte de meconiul
copilului sănătos prin aceea că nu conţine celule
epiteliale amniotice înghiţite de făt, odată cu
lichidul amniotic şi, în acest caz, testul Farber este
de un real folos. (Violetul de genţiană colorează
celulele cornoase din lichidul amniotic.)
Aspectul fizic al abdomenului diferă după
nivelul obstrucţiei, astfel că se disting: obstrucţii
„a véntre plat”, în ocluziile înalte şi de cele „a
gross ventre” în ocluziile joase. De remarcat că
dilataţia precoce a stomacului şi duodenului din
ocluziile noului născut, dispare însă după o
aspirare cu sonda a stomacului.
În privinţa atreziei de esofag, succesul
intervenţiei depinde de precocitatea diagnosticului, coexistenţa cu alte malformaţii dar mai ales
de prezenţa bronhopneumoniei de aspiraţie care
dă cezurilor o mare gravitate. Prin natura sa,
leziunea este incompatibilă cu viaţa, din cauza
imposibilităţii alimentării acestor copii şi
complicaţiilor inflamatorii consecutive. În
decursul timpului au fost nenumărate încercări
de rezolvare soldate invariabil cu eşec; abia C.
Haight, în 1941, face prima anastomoză soldată
cu vindecarea cazului.
Diagnosticul este relativ uşor de stabilit:
cateterismul esofagului cu o sondă cu care se
aspiră secreţiile stagnate în fundul de sac
esofagian superior iar prin mişcări de du-te vino
se confirmă existenţa obstacolului esofagian. Ca
să fie puţin traumatizantă, prima intervenţie se
va limita la ligatura dublă a fistulei esotraheale,
însoţită de gastrostomie, plus aspirarea secreţiei
salivare prin sondă. Dacă copilul supravieţuieşte
primei intervenţii, starea se îmbunătăţeşte
progresiv, se vor sutura cele două capete.
Atrezia de esofag rămâne, sub aspect
terapeutic, una dintre cele mai grave malformaţii
congenitale, rezultând din varietatea leziunilor
esofagiene, cât şi din asocierea cu alte
malformaţii.
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când tentativa de dezinvaginare e contraindicată.
A reuşit să scadă rata mortalităţii lărgind
indicaţiile rezecţiei intestinale în toate cazurile la
limita viabilităţii ansei. De reţinut însă valoarea
clismei baritate cu imaginea de amputaţie, cupă,
acordeon sau cocardă specifice acestei afecţiuni,
deşi nu patognomonică.
La sugar putem întâlni uneori peritonite
supurate. Fie este vorba de cauză streptococică cu
punct de plecare ombilical, fie este cauză
pneumococică, fie stafilococie pleuropulmonară.
Semnele generale le maschează pe cele locale, dar
meteorismul abdominal deosebit cu circulaţie
venoasă superficială, edemul suprapubian şi
scrotal precum şi impăstarea întregului perete
abdominal ne pot ajuta la precizarea diagnosticului. Examenul radiologic şi cel ecografic pot
pune în evidenţă un revărsat gazos în cazul unei
perforaţii sau lichidian în celelalte peritonite.
Hernia inghinală strangulată la sugar nu
comportă deosebiri de cea a copilului mai mare.
Este necesar însă un diagnostic precoce (sindrom
oclusiv şi tumora inghinală), ca operaţia în timp
util să fie salvatoare.
Apendicita acută, deşi rară la sugari, se
poate uneori întâlni şi este foarte important ca
diagnosticul se fie pus cât mai devreme căci
mortalitatea la această vârstă este destul de mare.
Sindromul vomitiv, însoţit de deshidratare, ne
poate face să pierdem copilul devreme, mai ales
când sugarul este văzut după câteva zile. În
aceste cazuri, pe lângă operaţie, se impune
aspiraţia gastrică, combaterea hipotermiei,
oxigenoterapie, perfuzie endovenoasă, corecţia
echilibrului acidobazic, toate dirijate de un medic
reanimator, competent şi avizat.
Între factorii care au adus recent la progrese
recente în chirurgia nou născutului amintim boala
hirschprung drept cauza frecventă de obstrucţie
în prima săptămână de viaţă, boală datorată lipsei
plexului nervos mienteric pe o porţiune de tub
digestiv. Întârzierea eliminării meconiului, dar
mai ales distenţia abdominală şi vărsăturile
bilioase nefiind specifice. Însă introducerea unui

tubului digestiv şi cu trecerea la un regim lactat
mai diversificat, iar după alţii ar fi legată şi de
anumite particularităţi anatomice ale regiunii
(mobilitate anormală a cecului, prin mezenter
comun etc.).
De
mare
importanţă
în
punerea
diagnosticului este anamneza. Cel mai adesea
este vorba de un copil eutrofic, care în plină
sănătate începe să ţipe, îşi agită braţele, strânge
pumnii, îşi flectează coapsele pe abdomen, nu-şi
găseşte astâmpăr. Strigătul copilului este
neobişnuit, ca ceva sfâşietor. După câteva crize,
copilul se linişteşte. Apoi crizele se repetă din ce
în ce mai des. Această alternanţă a crizelor
paroxistice cu perioade de linişte, este specifică în
invaginaţia intestinală. După câteva ore sugarul
varsă şi survine sângerarea în scaun. Sângele este
mai întâi brun roşiatic, apoi capătă culcare roşu
deschis, prin blocarea circulaţiei arteriale.
Apărând sângerarea sub forma amintită
mai sus, adesea se pune diagnosticul de
enterocolică acută – dizenteriformă, motiv pentru
care se trimite copilul la secţia de boli contagioase
şi apoi ajung la chirurg. Acesta este, de obicei,
circuitul unui sugar cu invaginaţie intestinală. De
aceea este necesar să se reţină semnele de mai sus
ca sugarul să poată ajunge cât mai repede la
chirurg, scurtând astfel durata de evoluţie a bolii.
Tumora de invaginaţie nu se simte întotdeauna.
Dar, odată ajuns în secţie, diagnosticul clinic dar
şi cel radiologic permit precizarea diagnosticului
în cel mai scurt timp. Clisma baritată este însă
categorică, atât ca diagnostic cât şi terapeutic.
Hipocratr a folosit insuflaţia cu aer Insuflaţia cu
aer este folosită în ultimii ani de chirurgi pediatri
chinezi, cu ajutorul unui aparat perfecţionat de
un institut de tehnică medicală din Shanghai.
Cazuistica
prezentată
de
aceştia
este
impresionantă variind între 6000 – 8000 cazuri de
dezinvaginări prin insuflaţie, cu un procent
minim de complicaţii. Profesorul Pesamosca
practica, oricând era posibil, dezinvaginarea prin
clismă baritată, dar din păcate, majoritatea
cazuri-lor veneau în clinică după mai multe zile,
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Internistul sa-şi pună întrebarea dacă la
bază nu este un obstacol mecanic, iar chirurgul să
se întrebe dacă acest sindrom abdominal acut nu
este cumva o criză abdominală în cadrul unei boli
generale.

tub de gaze bine lubrifiat şi clisma baritată permit
precizarea diagnosticului. Cu aceste clisme şi
regim alimentar adecvat se poate converti o
formă malignă la naştere în una de gravitate
medie în aşa fel încât, după vârsta de 6 luni, să
poată fi efectuată intervenţia chirurgicală
definitivă. În formele grave, când copilul ajunge
în secţie cu stare alterată, se va impune
colostomia ca gest obligator. Sunt efectuate
diverse intervenţii în această afecţiune, dar
importantă este conservarea întregii zone de
mucoasă anală, în vederea unei funcţionalităţi
bune, în special pentru băieţi, cu răsunet asupra
funcţiei sexuale.
Tratamentul malformaţiilor anorectale a
fost îmbunătăţit în ultima perioadă însă
rezultatele îndepărtate privind continenţa a
impus modificări în procedeele clasice, ţinând
cont de proasta dezvoltare a sfincterului anal.
Mai întâi trebuie încadrată malformaţia în o
clasificare corectă, joasă sau înaltă. Concluziile
profesorului Pesamosca se rezumă astfel:
– Tratament chirurgical definitiv la
naştere, în cazul copiilor normoponderali, cu
stare generală bună fără alte malformaţii.
– Colostomia la copii prematuri şi
malformaţi, care nu rezistă unei operaţii de
anvergură. În acest sens, socotim că eforturile
chirurgilor de copii urmăresc obţinerea unei
adaptări funcţionale apropiate de cea a unui copil
normal.
În concluzie, am trecut în revistă sumar
principalele cauze de abdomen acut la sugar şi la
nou născut, deşi fiecare din ele poate constitui
tema unei comunicări, dar pentru medicul
practician le consider utile şi demne de reţinut;
semnalate din timp şi trimise din timp către
serviciile de chirurgie pediatrică pot salva vieţi.
Consultul cu chirurgul este în cele mai multe
cazuri obligatoriu. De aceea HENNING spunea:
„internistul să cheme chirurgul, iar chirurgul să
cheme internistul ori de cate ori este nevoie”.
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CONCEPTUL DE PRIVILEGIU IMUNOLOGIC AL OCHIULUI
dr. Georgeta MARTINIUC

Motto: „Rădăcinile sunt crengi cufundate-n pământ
Crengile sunt rădăcini crescute în văzduh”.
Rabindranath Tagore, 1913, premiul Nobel pentru literatură

la 13.V.1999 participă, alături de dr. Mastalier, la
primul implant de cristalin artificial în Secţia
Oftalmologie Suceava.
Privilegiul imunologic ol ochiului este un
fenomen complex legat de:
• prezenţa barierei hemato-oculare care
limitează intrarea şi ieşirea moleculelor cu
greutate mare (proteine);
• absenţa drenajului limfatic;
• prezenţa factorilor imunosupresori în
umoarea apoasă (UA);
• prezenţa substanţelor imunomodulatoare
la suprafaţa globului ocular.
Scopul acestui complex imunologic este de a
proteja
organele
vulnerabile
aflate
în
imposibilitatea de a tolera un proces inflamator
intens, fără a pierde din integritatea structurală şi
funcţională.
După Ferguson, privilegiul imunologic
reprezintă toate situaţiile în care o gazdă
imunologic competentă tolerează celulele şi
antigenele în relaţie cu localizarea specifică
anatomică pentru că factorii regulatori locali au
creat un MEDIU TOLEROGENIC.
Ochiul, creierul, gonadele, uterul fac parte
din categoria organelor imunologic privilegiate,
fiecare având propriile structuri implicate
imunologic. La nivelul ochiului acestea sunt
camera anterioară, cavitatea vitreană, spaţiul
subretinian.

dr. Georgeta MARTINIUC
Născută: 13.IX.1954, Bicaz Chei, jud. Neamţ.
Facultatea de Pediatrie Iaşi, Secţia Pediatrie,
absolvent 1979.
1980-1983: medic stagiar Spital Suceava
1983: dispensar Dumbrăveni;
1988: medic secundar Cl. Oftalmologică Bucureşti
prof. Mircea Olteanu – dr. Emilia Andreescu;
1991: medic specialist oftalmolog;
din 1991: medic în Spital / Policlinica Municipiu /
Policlinica Industrială;
1996: medic primar oftalmolog;
2000: medic şef secţie;
2004-2009: Preşedinte Camera Jud. a Medicilor
Suceava;
membru Biroul Judeţean al Colegiului Medicilor
(Comisia de Etică, Comisia Profesională);
2008: masterat în nutriţie UMF Iaşi;
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(CMH cls I şi II) de la nivelul celulelor
dentritice oculare diminuează posibilitatea
de a genera un răspuns imun.
b) Există un mecanism de inhibiţie prin
contact direct între limfocitele care
infiltrează ochiul şi celulele rezidente:
celule gliale Muller retiniene, celulele
epiteliului pigmentar retinian, iris, corp
ciliar, endoteliu cornean.
c) Moleculele imunosupresoare sunt produse
local în fluidele oculare:
• Transforming growth factors (TGF
β şi β2)
• Vasoactive intestinal peptide (VIP)
• Cortizol
• α Melanocyte stimulating hormon
(αMSH)
• calcitonin gene related peptide
(CGRP)
• somatostatine
• trombospondine

Datele experimentale au demonstrat că
deteriorarea privilegiului imunologic al ochiului
au determinat leziuni inflamatorii majore ca: rejet
al grefei corneene şi dezvoltarea uveitelor.
Sechestrarea antigenelor retiniene este un
fenomen pasiv şi este asigurat de bariera hematooculară constituită de epiteliul pigmentar retinian
şi celulele endoteliale vasculare retiniene eficace şi
pentru molecule cu greutate moleculară mică (376
Da). Drenajul fluidelor oculare se realizează la
nivelul trabeculului (nu există drenaj limfatic la
nivelul structurilor interne oculare, iar la nivelul
CA este limitat).
Conceptul de sechestrare a fost întărit de
fenomenul ACAID (Anterior Chamber Associated
Immune Deviation) care demonstrează că Ag
injectate în camera anterioară (CA) induc o formă
deviată de imunitate care limitează generarea de
celule efectoare inflamatorii.
La om nu există limfatice în coroidă, scleră,
musculatura oculară, corp ciliar, dar conţin
macrofage şi celule dendritice. S-a raportat că
toate ţesuturile oculare, exceptând corneea
centrală, sunt bogate în macrofage deviate din
măduvă, MACROFAGE LYVE-1 (Lymphatic
vessel endothelial hyaluronan receptor, marker de
suprafaţă al endoteliului limfatic în restul
organismului). Aceste celule reprezintă precursorii
vaselor limfatice permiţând transportul celulelor
şi fluidelor imune spre segmentul posterior al
ochiului.
Există două aspecte:
1. Imunosupresia locală;
2. Imunosupresia sistemică.

2. Imunosupresia sistemică
a. O proteină străină injectată în camera
anterioară determină un proces imun
deviat caracterizat printr-un răspuns redus
al producţiei de Ac fixatori de
complement, limfocite T. Prezenţa celulelor
premergătoare Ag în camera anterioară
induc o deviaţie imună sistemică denumită
ACAID, forma activă sistemică de
privilegiu
imunologic.
Celulele
premergătoare Ag situate într-un mediu
bogat în mediatori imunosupresori sunt
celule deviante imunologic şi determină
supresia hipersensibilităţii de tip întârziat
şi produc Ac fixatori de complement.
Fenomenele se produc atât pentru Ag
exogene, cât şi endogene.
b. Segmentul posterior al ochiului beneficiază
de asemenea de privilegiul imunologic. Ag
plasate în spaţiul subretinian sau corpul
vitros declanşează un răspuns imunologic

1. Imunosupresia locală
Limfocitele, celulele NK (natural killer),
macrofagele, polinuclearele care infiltrează ochiul
împiedică propria activare şi funcţie după mai
multe mecanisme:
a) Celule considerate Ag promotoare ale
toleranţei imune detectate în iris, coroidă,
corp
ciliar,
cornee
şi
moleculele
complexului major de histocompatibilitate
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imunosupresivi TGF β, inhibă proliferarea
limfocitelor)
Privilegiul imunologic este un termen care
permite explicarea multiplelor forme de toleranţă
şi oftalmia simpatică.
Definiţia sa a evoluat (Ferguson) de la
noţiune de toleranţă a grefelor corneene, putând fi
extinsă.
Toate
rezultatele
privind
privilegiul
imunologic provin din date experimentale prin
injectarea unui Ag în ochi, ceea ce implică riscul
de „fugă” prin punctul de injecţie fapt ce nu se
suprapune cu starea globului ocular intact.
Ochiul se protejează împotriva inflamaţiilor
care pot deteriora integritatea structurală necesară
funcţiei vizuale prin:
• Limitarea pătrunderii componentelor
sistemului imunitar.
• Controlează interacţiunea acestora cu
structurile oculare.
Totuşi sistemele de protecţie împiedică
dezvoltarea unei toleranţe complete vis-à-vis de
Ag oculare făcând posibilă reacţia autoimună care
pot afecta integritatea barierei hemato-oculare.
Patologia imunologică a ochiului există şi se
produce ca în toate structurile organismului; este
diversă datorită diversităţii ţesuturilor care
alcătuiesc globul ocular, unele înalt diferenţiate
(retina cu fotoreceptorii, irisul, corpul ciliar).
În acelaşi timp posedă împreună cu alte
organe şi ţesuturi „ţinta” pentru bolile
imunologice
generale,
boli
reumatismale,
vasculopatii, boli demielinizante.

sistemic deviat VCAID (VITREOUS
CAVITY
ASSOCIATED
IMMUNE
DEVIATION).
Ţesuturile şi fluidele implicate în
imunitatea oculară
A. Iris şi corp ciliar: Macrofagele sunt
prezente în structura irisului şi corpului
ciliar şi sunt bariera antigenică implicată în
reacţiile inflamatorii. Epiteliul pigmentar
al acestor structuri are rol în reglarea
imunităţii: inhibă proliferarea limfocitelor
T active şi diminuă secreţia de interleukine
IL-2.
B. Umoarea apoasă are o compoziţie
asemănătoare cu a plasmei (concentraţia
de proteine este 0.05 – 0.16 g/L), proteinele
au masă moleculară medie, există o
concentraţie scăzută de anticorpi şi Ig G
detectabil;
concentraţie
crescută
în
substanţe imunosupresoare secretate de
iris, corp ciliar şi factori inhibitori de
creştere ai fibroblastelor; rol în nutriţia
ţesuturilor
non-vasculare
(cornee,
cristalin); rol în menţinerea presiunii
intraoculare constante, responsabilă de
menţinerea mediului imunosupresor în
CA şi CP; conţine substanţe imunomodolatoare: MSH care inhibă producerea
interferonului γ; TGF β1 şi β2 care inhibă
activarea şi proliferarea limfocitelor T; VIP
suprimă secreţia de TNFα.
C. Retina: celulele Muller (rol important în
inflamaţie),
microglia
(prezentă
în
cantitate redusă în ochiul non-stimulat,
capabilă să producă citokine, factori de
creştere), epiteliul pigmentar retinian
(constituie partea externă a barierei
hemato-oculare,
endoteliul
vascular
constituie partea internă a barierei
hemato-oculare; joacă un rol important în
menţinerea privilegiului imunologic al
ochiului prin sintetizarea factorilor

Bibliografie:
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CHIST DE MEZENTER CU TABLOU CLINIC DE ABDOMEN ACUT
LA UN SUGAR DE 11 LUNI
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infantilă;
2004: doctor în ştiinţe medicale;
din 2007: medic şef secţie Chirurgie şi Ortopedie
Infantilă Spital Suceava;
2008: medic primar chirurgie pediatrică;
2009: medic primar ortopedie pediatrică.
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1995: medic specialist anatomie patologică;
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2004: medic primar chirurgie infantilă şi ortopedie.
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1996-1998: Laborator Anatomie Patologică Spital Rădăuţi;
1998: medic primar Anatomie Patologică Spital Suceava;
2004-2013: medic şef Laborator.

Facultatea de Medicină Cluj, absolvent 1999.
2005: medic specialist radiologie și imagistică
medicală;
2011: medic primar radiologie și imagistică medicală;
2013: medic șef Laborator Radiologie și Imagistică
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2014: atestat în Managementul Serviciilor de
Sănătate;
2008: competență în senologie imagistică;
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dr. Andreia BOTEZAN
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Rezumat: Abdomenul acut chirurgical este o
urgenţă de diagnostic şi tratament la copil.
Prezentăm cazul unui sugar de 11 luni cu tablou
clinic de ocluzie intestinală de etiologie
neprecizată, care a necesitat efectuarea unei
laparotomii
exploratorii.
Intraoperator
s-a
identificat prezenţa unui chist de mezenter cu
volvulus intestinal secundar. Tratamentul a
constat din excizia chistului şi rezecţia intestinală
segmentară cu anastomoză secundară.
Cuvinte-cheie: chist de mezenter, volvulus
intestinal, sugar, laparotomie.
Prezentare de caz
Un sugar de 11 luni, de sex masculin, fără
antecedente semnificative, este adus de către
familie la Compartimentul UPU al Spitalului
Judeţean Suceava cu dureri abdominale, vărsături
şi diaree cu evoluţie de 2-3 zile. La internare
prezintă stare generală influenţată şi semne clinice
de deshidratare. Se decide internarea pe secţia
Pediatrie cu diagnosticul „Sindrom dispeptic.
Deshidratare 7-8% greutate coroporală prin vărsături”.
Evaluarea de laborator arată următoarele date:
hemoleucograma: Hb=8,6g%mL, WBC=13.000/mm3
cu PMN=69,1%; ionograma sanguina (mEq/L):
Na+=132, Cl-=98, K+=4,9; CRP=0,063 mg/% mL;
rezerva alcalina=17, 184mEq/L; pH sanguin=7,58;
pCO2=21mmHg. Se începe tratament cu
Ceftriaxona i.v., Metoclopramid şi perfuzii i.v. de
reechilibrare
hidro-electrolitică.
Consultul
chirurgical iniţial exclude prezenţa unui abdomen
acut (peritonită sau ocluzie intestinală) întrucât

dr. Violeta ŞTEFAN
Născută: 21.VIII.1978, Botoşani.
Facultatea de Medicină Iaşi, absolvent 2004.
2005-2006: rezident igienă UMF Iaşi;
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2011: medic specialist ATI Spitalul Suceava.

dr. Agata PETRESCU
Născută: 25.VIII.1975, Suceava.
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pacientul avea abdomen suplu şi prezenta tranzit
intestinal.
Evoluţia cazului este dificilă în următoarele
2-3 zile, cu apariţia vărsăturilor bilioase şi
persistenţa durerilor abdominal colicative. Se
suspicionează prezenţa unei ocluzii intestinale şi,
de comun acord cu echipa chirurgicală, se
efectuează o serie de investigaţii imagistice
suplimentare. Examenul radiologic simplu şi
tranzitul gastro-intestinal cu Gastrografin nu au
identificat anomalii semnificative. Echografia
abdominală a evidenţiat o imagine chistică
localizată în mezogastru şi hipocondrul drept,
posibil duplicaţie intestinală. Persistenţa durerilor
abdominale şi a vărsăturilor bilioase susţine
diagnosticul de abdomen acut în absenţa
precizării unei etiologii clare, motiv pentru care se
decide
realizarea
intervenţiei
chirurgicale
(laparotomie exploratorie) la 3 zile dupa
internare. Intraoperator se identifică un chist de
mezenter localizat la nivelul jejunului, cu volvulus
intestinal secundar, şi adenopatie mezenterică de
vecinătate (Fig. 1). Aspectul intraoperator
pledează pentru un chist tip 2 Losanoff. Se
practică devolvulare intestinală, rezecţia chistului
de mezenter cu enterectomie segmentară (Fig. 2),
anastomoza intestinală termino-terminală, lavaj şi
drenaj abdominal.
Evoluţia postoperatorie a fost bună,
pacientul fiind detubat în seara operaţiei şi
transferat pe secţie la 24 de ore postoperator.
Sonda nazogastrica a fost scoasa dupa 48 de ore,
iar drenajul abdominal după 72 de ore. Pacientul
a fost externat la 5 zile postoperator şi a prezentat
un episod de enterocolită după încă 2 zile, tratat
prin
reechilibrare
hidrică
şi
medicaţie
simptomatică. Nu a revenit ulterior la spital
pentru vreo complicaţie. Rezultatul anatomopatologic a evidenţiat un chist de mezenter
multilocular cu hiperplazie foliculară de
vecinătate reactivă (Fig. 3, 4).

literatura de specialitate au fost descrise
aproximativ 800 de cazuri (4). Primul caz a fost
publicat de către patologul Italian Antonio
Benivieni în 1507, în urma unui examen
anatomopatologic efectuat la un copil de 8 ani (3,
5). Predomină localizarea la nivelul intestinului
subţire (60% din cazuri), dar s-au descris şi
chisturi la nivelul colonului sigmoid sau
retroperitoneal (3, 6). Există mai multe clasificări
ale chisturilor mezenterice (7), dar cea descrisă de
Losanoff este cea mai utilă, întrucat corelează
aspectul anatomo-patologic cu tratamentul
chirurgical (8): tipul 1 – chist pediculat (excizie
completă facilă); tipul 2 – chist sesil localizat între
foiţele mezenterului (necesită rezecţie intestinală);
tipul 3 – extensie retroperitoneală (deseori rezecţia
chirurgicală este incompletă, poate necesita
marsupializare); tipul 4 – chist multicentric
(necesită
tratament
chirurgical
complex,
scleroterapie sau asocierea ambelor tehnici).
Tabloul clinic poate varia de la cazuri
asimptomatice sau cu simptome minime (dureri,
sindrom dispeptic, meteorism abdominal) până la
cel de abdomen acut chirurgical generat de
complicaţii ale chistului (9, 10, 11). Un număr
semnificativ de cazuri se prezintă cu ocluzie prin
volvulus intestinal secundar prezenţei chistului de
mezenter (11). Investigaţiile de laborator sau
imagistice uzuale (radiografie sau echografie
abdominală, examen CT nativ sau cu substanţa de
contrast) nu reuşesc întotdeauna să precizeze
diagnosticul preoperator (12, 13). Unii autori
susţin că echografia abdominală ar reprezenta
modalitatea de elecţie pentru diagnostic,
permiţând identificarea unei mase chistice cu
pereţi septaţi de dimensiuni variabile (14, 15).
Există situaţii în care diagnosticul este precizat
doar
prin
laparotomie,
iar
confirmarea
diagnosticului se face prin examen anatomopatologic (11).
Tratamentul chirurgical de elecţie este
reprezentat de excizia completă a chistului prin
laparotomie sau laparoscopie (1, 16, 17, 18), uneori
asociată cu rezecţie intestinală şi anastomoză în
funcţie de forma anatomo-clinică a chistului.
Alternativ se pot efectua rezecţia marginală a
chistului şi marsupializarea acestuia, dacă rezecţia
completă nu este posibilă (1, 17, 18). Majoritatea

Discuţii şi comentarii
Chistul de mezenter este o afecţiune
intraabdominală rară la copil, cu o incidenţă
estimată între 1:20.000 şi 1:250.000 de prezentări
într-o unitate de urgenţe pediatrice (1, 2, 3). În
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autorilor sunt de acord că tratamentul chirurgical
precoce al chistului de mezenter, înainte de
apariţia unor complicaţii majore, oferă şanse
excelente de vindecare a pacientului (11).
Tabloul clinic iniţial în cazul descris de noi a
fost nespecific pentru o afecţiune chirurgicală,
respectiv de sindrom dispeptic cu deshidratare
secundară vărsăturilor. Investigaţiile imagistice
efectuate nu au contribuit semnificativ la
stabilirea etiologiei afecţiunii. Diagnosticul de
abdomen acut a fost evocat în dinamica de
persistenţa durerilor abdominale colicative şi a
vărsăturilor bilioase, astfel încât s-a decis
realizarea intervenţiei chirurgicale (laparotomie
explora-torie). Intraoperator s-a identificat un
chist de mezenter tip 2 Losanoff, localizat la
nivelul jejunului, care a generat volvulus cu
ocluzie intestinală. S-au efectuat excizia chistului,
rezecţie intestinală segmentară şi anastomoza
intestinală secundară. Consideram că evoluţia
cazului a fost conformă cu datele din literatura de
specialitate: prezentare clinică acută generată de o
complicaţie a chistului de mezenter (volvulus
intestinal cu ocluzie secundară), diagnostic final
obţinut intraoperator, confirmarea anatomopatologică a diagnosticului. Efectuarea unui
examen CT abdominal ar fi putut preciza
diagnosticul preoperator, fără a modifica însă
alegerea tratamentului definitiv (laparotomie
exploratorie).

Colaborarea
interdisciplinară
(ChirurgiePediatrie-Radiologie) şi monitorizarea zilnică a
evoluţiei clinice au fost utile pentru rezolvarea
corespunzătoare a cazului prezentat. Examenul
anatomo-patologic a fost util în sensul confirmării
diagnosticului (chist de mezenter fără elemente de
malignitate şi hiperplazie foliculară de vecinătate).
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Concluzii
Prezentăm cazul unui sugar de 11 luni cu
abdomen acut având ca mecanism de producere
un volvulus intestinal secundar prezenţei unui
chist de mezenter la nivelul ileonului. Pacientul a
fost internat iniţial în secţia Pediatrie cu sindrom
dispeptic, dar evoluţia clinică a impus transferul
în secţia Chirurgie Pediatrică şi realizarea
intervenţiei chirurgicale curative. Investigaţiile
imagistice efectuate preoperator nu au fost
concludente pentru precizarea diagnosticului.
Considerăm că suspiciunea clinică rămâne un
criteriu important de diagnostic şi tratament în
cazurile de abdomen acut la această vârstă,
inclusiv în scopul efectuării unei intervenţii
chirurgicale majore (laparotomie exploratorie).
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Autorii nu declară nici un conflict de interese
sau sprijin financiar în realizarea acestei lucrări.
Contribuţia autorilor la prezentare: F.F. –
intervenţia
chirurgicală
şi
redactarea
manuscrisului; I.I. – intervenţia chirurgicală; E.T. –
evaluarea iniţială în secţia Pediatrie; V.S. –
anestezie intraoperatorie şi îngrijire postoperatorie
imediată; A.P. şi A.B. – examenul anatomopatologic; A.-P.- evaluarea imagistică.

Chist de mezenter – aspect intraoperator

Piesa de rezecţie chirurgicală

Aspect microscopic (HE) – perete chist mezenteric

Aspect microscopic (HE) – perete chist
mezenteric şi perete jejun
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Capacitatea de a trata pacienţii cu boală
renală cronică în jud. Suceava s-a dezvoltat
treptat, începând cu anul 1994, când în luna
noiembrie s-au efectuat primele dialize la Spitalul
Judeţean Suceava. În anii următori numărul
pacienţilor a crescut explosiv, astfel încât în
momentul privatizării serviciului de dializă, când
a fost desfiinţat Centrul de Dializă de la Spitalul
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Judeţean (pierzându-se contractul cu Casa
Judeţeană de Asigurări de Sănătate), numărul
pacienţilor dializaţi se apropia de 300.

Din fericire, chiar dacă este vorba despre
entităţi private, de investiţii de capital străin, şi
aceste firme respectă structurile naţionale de
sănătate publică şi raportează toate serviciile de
dializă către Registrul Renal Român.
Acestea sunt date publice şi pot fi consultate
de orice posesor de calculator cu conexiune la
internet.
Problema o constituie boala renală cronică
pentru care reamintim datele de bază: există cele 5
stadii, care se raportează la cl. creatininei, după
cum urmează:
st. I cl. creatinină > 90 mL/min.
st. II cl. creatinină între 60 – 89 mL/min.
st. III cl. creatinină între 30 – 59 mL/min.
(cei cu veleităţi de precizie didactică divid st.
III în:
st. IIIa cu cl. creatinină între 45 – 59 mL/min.
st. IIIb cu cl. creatinină între 30 – 44 mL/min.)
st. IV cl. creatinină între 15 – 29 mL/min.
st. V cl. creatinină sub 15 mL/min.

Odată cu apariţia centrelor private de
dializă, calitatea acestui serviciu s-a îmbunătăţit
spectaculos, trecându-se de la condiţiile modeste,
oferite în acea epocă de Spitalul Judeţean, la
condiţiile excepţionale oferite de furnizorii
germani de servicii de dializă, două firme „de
vârf” pe plan mondial.

Din păcate, simptomele apar de multe ori
tardiv, când deja clearance-ul creatininei este
scăzut. Până la o valoare a clearance-ului creatininei
de 50 mL/min/1,73 m2, creatinina serică poate avea
încă valori normale. Aceasta este „capcana” în care
42

se poate cădea dacă se evaluează grăbit un astfel
de caz. Din acest motiv, prevalenţa exactă a
cazurilor de boală renală cronică este greu de
apreciat.
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Mecanismele care stau la baza aparentei
lipse de sensibilitate a parametrului creatininei
serice ca indicator al funcţiei renale, sunt legate de
hipertrofia şi hiperfiltrarea nefronilor „intacţi” (=
teoria nefronului intact), care fac hiperfiltrare
compensatorie. Alt mecanism compensator care
tinde să oculteze deteriorarea funcţiei renale şi să
o facă să fie recunoscută tardiv este secreţia
tubulară a creatininei, care de obicei contribuie
neglijabil la totalitatea clearence-ului creatininei,
dar care creşte progresiv pe măsură ce funcţia
renală se deteriorează. Ulterior, o accentuare a
rabdomiolizei asociată cu nutriţia deficitară a
pacientului renal cronic, duc la creşterile
explozive şi neaşteptate ale creatininei serice. De
menţionat şi cetoacidoza, diabeticii fiind atât de
frecvenţi printre pacienţii renali cronici; acidul
acetic poate fi detectat ca şi creatinina, ducând la
creşteri „false”.
Pentru o determinare facilă a clearance-ului
creatininei endogene se foloseşte cu destul succes
formula Cockcroft-Gault care este: Clearance
creatinina=[(140-vârsta) x greutatea] / (72 x
creatinina serica), unde greutatea corporală este
în kg, vârsta în ani, iar creatinina în mg/dL.
Pentru femei, acest rezultat se înmulţeşte cu 0,85
pentru a se face corelare cu masa musculară mai
scăzută. Pentru a demonstra utilitatea acestui
indice de corecţie se citează exemplul unei
creatinine serice de 1,7 mg/dL care corespunde
unui cl de creatinină de 79 mL/min la un bărbat
de 80 kg şi doar 36 mL/min la o femeie de 75 de
ani şi de 45 kg. Există şi formula Levey, sau
MDRD (Modification of Diet in Renal Disease),
mult mai complicată. Cel mai simplu este dacă
dispui de un calculator dedicat acestei formule

(disponibil pentru nefrologi), sau accesând un link
pe internet, unde se introduc datele; se obţine
rezultatul „la un click distanţă”.
Din păcate, mult folosita „uree sangvină” nu
poate fi folosită ca indicator fidel al funcţiei renale,
depinzând în mare măsură de starea de hidratare
a pacientului, sau de aportul proteic.
Despre terapia de supleere renală nu se
poate vorbi decât în st. V al bolii renale cronice,
atunci când clearance-ul creatininei endogene
scade sub 10-15 mL/min. Ceea ce poate să facă
însă un nefrolog avizat, precum şi un medic de
familie ataşat de bolnav şi de problematica bolilor
renale, este instituirea măsurilor care să oprească
progresia bolii renale, sau măcar să o încetinească.
Înafara stadiului bolii renale cronice, o mare
semnificaţie o are prezenţa şi intensitatea
albuminuriei, respectiv microalbuminurie (< 30
mg/zi), sau pragurile până la 300 mg/zi, respectiv
peste 300 mg/zi. Deoarece am stabilit că estimarea
funcţiei renale are „capcanele” sale, singurul
factor ce poate servi ca marker indubitabil al
deteriorării funcţiei renale este proteinuria. În
ultimul timp s-a recunoscut rolul predictiv al
proteinuriei atât în progresia bolii renale cronice,
cât şi în acela al bolii cardiace cronice, cu care de
multe ori se asociază. Din acest motiv s-a introdus
şi testul microalbuminuriei (prin metoda ELISA),
pentru a putea decela stadiile încă mai timpurii
ale suferinţei renale. La un pacient diabetic,
detectarea microalbuminuriei îl plasează într-o
zonă a medicinii preventive în care, pe lângă un şi
mai riguros control glicemic, trebuie să înceapă
tratamentul cu inhibitori ai enzimei de conversie a
angiotensinei. Mulţi nefrologi şi diabetologi
includ în monitorizarea unui astfel de pacient şi
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cercetarea microalbuminuriei. Legătura microalbuminuriei cu mortalitatea cardio-vasculara la
aceşti pacienţi se face prin lanţul logic al
disfuncţiei endoteliale generalizate, implicată în
progresia bolilor renale şi cardiace.

Repartiţia pe grupe de vârstă a acestor
pacienţi, tot după datele RRR apare, după cum
urmează:

Vrem să insistăm asupra faptului că în
România, după screening-ul populaţional din
2007-2008 şi recensământul populaţiei din 2014,
procentul bolii renale cronice este de 13,1%, ceea
ce, la populaţia de 19.631.292 loc. (de la 31 mai
2014), să existe 1.893.889 pacienţi cu boală renală
cronică în diferitele stadii.
Luând şi categoriile de risc, respectiv de risc
înalt, din datele RRR apare că 0,9% din pop.
adultă, adică 128.385 persoane prezintă
combinaţia cea mai nefavorabilă de inflectare a

funcţiei renale, cu albuminurie de peste 300 mg/24
h. Adăugând şi pe cei 3% cu risc mediu (adică
437.177 loc.), rezultă că aprox. 500.000 de români
trebuie îngrijiţi de cei aprox. 300 de nefrologi.
Deoarece
aceşti
pacienţi
prezintă
comorbidităţi (hipertensiune arterială, insuficienţă
cardiacă, diabet zaharat, accident vascular
cerebral, cardiopatie ischemică), îngrijirea lor
trebuie să fie multidisciplinară (diabetolog,
cardiolog, nefrolog, nutriţionist).
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Pentru prima dată de când se fac statistici
nefrologice, spre lauda nefrologilor români,

procentul creşterii transplanturilor depăşeşte pe
cel al creşterii hemodializei (+ 11% versus 8%).

Prevalenţa pacienţilor aflaţi în terapii de
supleere renală (hemodializă, dializă peritoneală
şi transplant renal) a ajuns la 732, sub media
europeană care este 947, dar oricum în creştere
faţă de deceniile anterioare.

Rata anuală de creştere a populaţiei dializate
a trecut de la creşterea „sălbatică” de 32%/an din
perioada „boom-ului” centrelor de dializă la ~
7%/an.
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În jud. Suceava dezvoltarea serviciului de
dializă a avut cursul ascendent ştiut. După
privatizarea serviciilor de dializă, în Suceava au

apărut 3 centre de dializă aparţinând la doi
furnizori de servicii: două în mun. Suceava şi unul
în mun. Rădăuţi.
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Repartiţia pe vârste a pacienţilor dializaţi
în cele trei centre, dar şi a transplantaţilor este
ilustrată mai jos. Se observă distribuţia gaussiană
a grupelor de vârstă, ceea ce reflectă o
omogenitate a cazurilor. Faptul că sunt prezente şi
vârste foarte înaintate era de neconceput în urmă

cu 25 de ani, când Nefrologia a fost recunoscută că
sub/supra specialitate în cadrul medicinii interne,
şi când vârsta de 65 de ani reprezenta vârful
vârstei acceptate. Privitor la transplantul renal, se
constată predominenţa vârstei 31-50 ani ca
primitori de grefă renală.

Repartitia pe varste a pacientilor hemodializati in Centrul Nefromed Radauti
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Repartitia pe varste a pacientilor hemodializati in Centrul BBraun Avitum
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Repartitia pe varste a pacientilor hemodializati in Centrul Fresenius NephroCare
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Repartitia pe varste a pacientilor cu transplant renal in judetul Suceava
7

6
6

5

5

5

Numar transplanturi

5

4
4

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0
0

15-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

Barbati

1

2

1

3

6

5

4

3

3

2

Femei

2

3

0

3

5

2

5

1

2

1

Grupe de varsta

Bibliografie:

Datele prezentate arată tendinţa actuală
privind prevalenţa dializaţilor în populaţia
generală a judeţului Suceava. Faptul că începe să
existe date convergente între populaţia dializată a
judeţului nostru şi aceea europeană confirmă de
fapt supoziţiile noastre iniţiale de la începutul
înscrierii în acest gen de activitate medicală şi
arată de asemenea similitudinea comorbidităţilor.

1. CKD and Renal Replacement Therapy in
Romania. Datele Registrului Renal Roman, 2013
2. Hricik D.E., Miller R.T., Sedor J.R.: Nephrology
Secrets, Hanley&Belfus, Philadelphia, 2003
3. Pattison J., Goldsmith D., Hartley B., Fervenza
F., C., Grande J.P.: A colour Handbook of Renal
Medicine, Manson Publ., 2004
4. Schrier R., W.: Manual of Nephrology,
Lippincott Williams&Wilkins, 2005

48

BUCOVINA MEDICALĂ, an II, nr. 2(6)/ 2016

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND BOALA ARTROZICĂ
ŞI TRATAMENTUL EI
dr. Georgeta-Cornelia BELIBOU

Artroza este o artropatie degenerativă,
multifactorială şi heterogenă caracterizată prin:
– degradarea progresivă a cartilajului articular, însoţită de o reacţie hipertrofică a osului
subcondral ce are drept consecinţă neoformare de
ossicartilaj.
– reacţii variate ale celorlalte structuri
articulare (sinovială, capsulă, menisc) ducând la
compromiterea morfologică şi funcţională a
întregii articulaţii, exprimate prin modificări
clinice şi radiologice caracteristice.
Artroza alterează nu doar calitatea vieţii
pacienţilor afectaţi, ci determină şi o creştere a
mortalităţii. O explicaţie a riscului crescut de
mortalitate în boala artrozică constă în reducerea
activităţii fizice şi inflamaţia cronică asociată bolii.
Boala artrozică este cea mai frecventă
suferinţă articulară, reprezentând a doua cauză de
invaliditate la persoanele de peste 50 ani după
boala coronariană ischemică, transformând-o
într-o adevărată problemă de sănătate publică,
ceea ce determină un impact economic enorm.
Incidenţa ei creşte cu vârsta, fiind maximă între
55-75 ani. Până la 55 ani, boala are incidenţă egală
pe sexe; după această vârstă este de două ori mai
frecventă la femei, cu excepţia localizării de la
şold, singura considerată mai frecventă la bărbaţi.
Localizarea predilectă a procesului artrozic
este la nivelul articulaţiilor cu o mare mobilitate,
în funcţionarea cărora cartilajul joacă un rol
important: genunchiul, şoldul, mâna, articulaţiile
coloanei vertebrale.
Etiologia artrozei nu este complet cunoscută.
Dintre factorii favorizanţi care determină o
predispoziţie generală pentru boală enumerăm:
• ereditatea;
• vârsta;

dr. Georgeta Cornelia BELIBOU
Născută: 21.IV.1955, Rădăuţi.
Facultatea de Medicină Iaşi, absolvent 1980;
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de Medicină Internă – Reumatologie Spital „Sf.
Maria” (fost Griviţa) Bucureşti;
1986: medic specialist medicină internă;
1986-1989: medic secundar reumatologie Cl. de
Medicină Internă – Reumatologie Spital „Sf.
Maria” (fost Griviţa) Bucureşti;
1989: medic specialist reumatologie;
1993: medic primar reumatologie;
din 2000: medic şef secţie Reumatologie Spital
Suceava.
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•
•
•
•
•

Boala artrozică este asimptomatică mult
timp. Debutul este lent insidios, bolnavul nu poate
preciza momentul apariţiei primelor simptome.
De cele mai multe oricând se prezintă la medic
tabloul clinic este dej aconstituit, iar multe
modificări sunt ireversibile.
Durerea articulară este de departe cel mai
important simptom al bolii. Ea are următoarele
caracteristici:
– este principala cauză de durere la vârstnici,
este mai evidentă la femei, are intensitate variabilă
în funcţie de pragul individual, dar şi de localizare
(şoldurile dor cel mai tare, mâinile cel mai puţin),
este meteo-dependentă (frigul, umezeala o
accentuează).
– durerea apare şi se intensifică la efort şi se
ameliorează în repaus, dar 30% dintre bolnavi au
şi dureri nocturne sau de repaus.
– nu există o corelaţie între intensitatea
durerii şi severitatea modificării radiologice.
Redoarea articulară reprezintă dificultatea
resimţită de bolnavi la începutul mişcărilor după
un repaus prelungit şi este apanajul suferinţelor
articulare de tip inflamator. Ea poate apare însă şi
în artroză, dar, spre deosebire de artropatiile
inflamatorii, nu depăşeşte 5-30 minute.
Reducerea
mobilităţii
şi
impotenţa
funcţională de diferite grade sunt determinate de
prezenţa osteofitelor, de distrugere a cartilajului şi
a osului subcondral, de îngrosare a capsulei şi a
ligamentelor, de atrofiile musculare şi, în ultima
instanţă de anchilozele articulare.
Explorăarile biologice nu relevă modificări
specifice. Testele de rutină sunt în limite normale,
dar trebuie efectuate pentru a elucida diagnosticul
diferenţial.
Examenul radiologic este de departe cea mai
importantă explorare imagistică. Modificările
radiologice sunt mai frecvente decât manifestările
clinice, 40% dintre cei care prezintă astfel de
modificări neavând simptome clinice. În stadiile
iniţiale, examenul radiologic este normal. În
momentul în care acestea apar, boala este deja
constituită.

sexul;
obezitatea;
densitatea osoasă;
hipermobilitatea;
alte boli: diabet zaharat, hipertensiunea arterială, hiperuricemia.
Din categoria factorilor favorizanţi ai
artrozei fac parte şi factorii care determină
anomalii ale biomecanicii locale:
• stresul mecanic (suprasolicitări repetate articulare, obezitatea, anomalii
de statică);
• traumatisme (luxaţii, fracturi);
• boli congenitale (luxaţia congenitală
de şold, displazia de condili
femurali);
• alterări secundare ale cartilajului
articular (boli inflamatorii, boli
infecţioase, boli metabolice, boli
endocrine, boli neurologice).
Pentru a înţelege mai bine ce se întâmplă la
nivelul cartilajului artrozic se impune o succintă
trecere în revistă a câtorva dintre caracteristicile
histologice şi funcţionale ale cartilajului articular
normal.
Cartilajul este un tip de ţesut conjunctiv înalt
diferenţiat paucicelular, lipsit de vascularizaţie şi
inervaţie, elastic şi rezistent. Cartilajul ce înveleşte
suprafeţele articulare este cartilaj hialin,
îndeplinind mai multe roluri:
– de a dispersa forţa mecanică pe întreaga
suprafaţă articulară;
– de a asigura o frecare minimă între
suprafeţele osoase;
– de a permite adaptarea suprafeţelor osoase
în diferite poziţii în funcţie de solicitări.
Indiferent de cauza care a stat la baza
procesului degenerativ articular, modificările
anatomo-patologice sunt similare. Ele interesează
cartilajul articular, osul subcondral, precum şi
celelalte structuri articulare (membrana sinovială,
capsula articulară, ligamentele, musculatura din
vecinătate etc.).
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tratamentului e necesar să fie complexă şi
riguroasă.
În cazul durerilor articulare foarte mari, care
nu au putut fi controlate prin alte mijloace
medicamentoase, pot fi folosite pe perioade scurte
de timp analgetice pure (tramadol etc.)
Medicaţia patogenică în artroza continuă să
fie un deziderat. Aşa numitele medicamente
modificatoare de structurare prezintă teoretic
medicaţia ideală în artroză, singura capabilă să
prevină distrucţiile articulare şi să refacă structura
cartilajului.
Tratamentul
balneo-fizical
asociat
tratamentului
medicamentos
îmbunătăţesc
activitatea zilnică a bolnavului.
Tratamentul chirurgical reprezintă un
instrument terapeutic din ce în ce mai important.
Momentul trebuie ales cu grijă, deoarece o
întârziere a acestuia poate compromite rezultatele,
prin apariţia unor modificări ireversibile.
Tratamentul chirurgical este deocamdată singurul
capabil să spulbere mitul incurabilităţii acestei
boli.

Examenul
IRM,
TC,
artroscopia,
termografia, scintigrafia ajută la elucidarea
diagnosticului diferenţial sau a unor modificări ce
pot complica artroza.
Obiectivele tratamentului în artroză sunt:
diminuarea durerii şi a inflamaţiei, creşterea
mobilităţii în articulaţiile afectate şi menţinerea
funcţiei,
prevenirea
handicapului
fizic,
ameliorarea calităţii vieţii. Trebuie avută
permanent în vedere evitarea toxicităţii
medicamentoase.
Tratamentul cuprinde mai multe aspecte:
–
Îndepărtarea
factorilor
favorizanţi:
corectarea greutăţii corporale, schimbarea locului
de muncă atunci când bolnavul practică meserii
ce solicită articulaţiile în mod nefiziologic, măsuri
de protejare a articulaţiilor afectate (baston de
aceeaşi parte, încălţăminte specială etc.) O
importanţă deosebită trebuie acordată combaterii
obezităţii.
– Educaţia fizică adecvată necesară pentru
menţinerea şi ameliorarea mobilităţii articulare,
prevenirea atrofiei musculare şi a osteoporozei.
Tratamentul medicamentos face apel la mai
multe grupe de medicamente ce pot fi
administrate sistemic, intraarticular sau topic.
Antiinflamatoarele nesteroidiene constituie
un instrument major în tratamentul bolilor
reumatice. Deoarece pacienţii reumatici necesită
de obicei terapii pe termen lung, se impune un
grad sporit de atenţie, iar medicul trebuie să
evalueze cu grijă riscurile şi beneficiile unei astfel
de terapii. În ciuda progreselor patogenice făcute,
mecanismul de acţiune şi efectele adverse gastroinestinale şi cardio-vasculare ale AINS continuă
să prezinte numeroase aspecte mai puţin
explicate. Criteriile de alegere ale AINS trebuie să
ţină cont de eficacitatea dovedită în studiile
clinice, de comorbidităţi şi de factorii de risc
pentru efecte adverse, astfel încât monitorizarea
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INFECŢIA URLIANĂ DIN NOU ÎN ACTUALITATE

dr. Monica TERTELIU, dr. Corina STĂNESCU
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În ultimele 12 luni au apărut tot mai multe
cazuri de parotidite urliene în rândul copiilor şi
adolescenţilor din cadrul judeţului Suceava.
Direcţia de Sănătate Publică Suceava ne-a
informat că, pe parcursul anului 2015,
s-au înregistrat 273 de cazuri de infecţie urliană,
cele mai multe în mediul rural – 201, iar dintre
acestea au prezentat afectare neurologică de tipul
meningitei urliene un număr de 26 de pacienţi. În
anul 2016 numărul cazurilor este în creştere
atingând valoarea de 199 de pacienţi cu această
afecţiune până în prezent, dintre care, spre
deosebire de anul 2015, majoritatea sunt din
mediul urban (148). Aşadar, deşi boala ar fi trebuit
să fie în scădere, aproape de eradicare, ea apare
din nou în actualitate. Vă propun o readucere

Dr. Corina STĂNESCU
Născută: 30.X.1956, Fălticeni.
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aminte a câtorva detalii legate de această
afecţiune.
Infecţia urliană este o suferinţă sistemică
acută cauzată de virusul urlian, cu un spectru
clinic larg, de la o boală febrilă la o boală
generalizată, caracterizată de inflamaţia glandelor
salivare şi a altor ţesuturi glandulare sau
nervoase.
Etiologie
Virusul urlian face parte din familia
Paramyxoviridae, genul Paramyxovirus, alături
de virusurile paragripale şi virusurile bolii
Newcastle. Rezistă la temperatura camerei mai
multe zile, dar îşi pierde infecţiozitatea după 3-4
ore. Este inactivat de căldură, de razele UV şi de
concentraţiile slabe de formol sau fenol. Virusul
poate fi izolat din salivă, în diferite stadii ale
infecţiei, începând cu 6 zile înainte de debut şi
până la 9 zile după aceea. Se poate izola de
asemenea din sânge, laptele matern şi din urină.

Patogenie
Poarta de intrare este reprezentată de
mucoasa nazofaringiană şi ganglionii limfatici
regionali de unde difuzează în sânge (viremia
primară) şi diseminează în numeroase organe,
incluzând epiteliul glandular, sistemul nervos
central, gonade, urechea internă. Virusul poate fi
izolat din salivă, LCR, urină, secreţie lactate, ceea
ce atestă caracterul generalizat al infecţiei. În SNC
virusul poate pătrunde la nivelul plexurilor
coroide sau de-a lungul căilor nervoase. Orhita
urliană se produce prin invadarea directă a
testicolului. Răspunsul imun constă în apariţia de
IgM, IgA, IgG.

Epidemiologie
Sursa de infecţie o reprezintă omul bolnav, cu
forme tipice sau atipice, precum şi persoanele cu
infecţii inaparente. Contagiozitatea începe cu 2-6
zile înainte de debutul bolii şi durează până în
ziua a 12-a, chiar până în ziua a 14-a de boală.
Perioada maximă de contagiozitate se poate
prelungi până la 21 de zile, dată fiind posibilitatea
existenţei şi a altor localizări. Indicele de
contagiozitate este de 40%. Transmiterea se face
direct prin picături de salivă, după contact
prelungit, însă este posibilă şi transmiterea
indirectă prin obiecte contaminate cu salivă sau
prin terţă persoană. Receptivitatea este generală, cu
un maximum la nivelul preşcolarilor, şcolarilor,
adolescenţilor şi adulţilor tineri. Se întâlneşte rar
la sugari şi după vârsta de 40 de ani. Imunitatea
postinfecţioasă este durabilă, rare fiind recidivele.
Boala afectează în special sexul masculin. Boala
este benignă, autolimitată, 30% din cazuri
evoluând ca infecţii subclinice. Se întâlneşte pe tot
parcursul anului, uneori cu o frecvenţă mai mare
în sezonul rece.

Manifestări clinice
Parotidita urliană

Perioada de incubaţie durează între 9 şi 25
de zile, în medie 14 zile. Debutul este brusc cu
febră, frison, cefalee, mialgii, disfagie sau dureri în
loja parotidiană şi trismus sau cu sindrom
meningean.
Perioada de stare – în majoritatea cazurilor,
după 24-36 de ore apare tumefacţia dureroasă
parotidiană, cu ştergerea şanţului retromaxilar.
Iniţial tumefierea este unilaterală, dar apoi se
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bilateralizează după 2-3 zile, dând capului un
aspect de pară sau de lună plină. Durerea poate
iradia în ureche sau la baza gâtului, producând
trismus reflex cu jenă în masticaţie şi vorbire.
Enantemul constă în angina eritematoasă,
congestive şi edem la nivelul orificiului canalului
Stenon, cu secreţie salivară redusă. Limba este
saburală.
Apar
adenopatia
submaxilară
şi
preauriculară. În acelaşi timp se pot inflama şi
glandele submaxilare şi sublinguale.
Fenomenele generale sunt moderate, febra nu
depăşeşte 39 grade şi durează 2-6 zile, ca şi cefaleea
şi
astenia.
Inflamaţia
glandelor
salivare
retrocedeaza treptat în 7-14 zile.

testiculare. La examenul clinic testiculul apare
mărit de volum, în tensiune, cu scrotal intens
congestionat, iar tegumentele sunt calde. La 85%
dintre bolnavi apare epididimita, eventual
precedând orhita. Tumefacţia testiculară poate
depăşi volumul normal de 3-4 ori. În 4-5 zile, febra
scade şi, de asemenea, se reduce tumefacţia,
asociată cu dispariţia durerii, însă la peste 20%
dintre bolnavi persistă jena locală; la peste 50%
din cazuri la luni sau ani după orhita apare un
anumit grad de atrofie. Sterilitatea este rară, însă
au fost raportate cazuri de tumori maligne
testiculare la cei cu atrofie postorhită urliană (28
de astfel de cazuri).
Pancreatita urliană

Meningita urliană

Survine între a 4-a şi a 10-a zi de boală. Are
debut brusc prin durere epigastrică mediană
iradiind în spate şi lateral, se însoţeşte de anorexie,
vărsături, diaree, rareori colaps. Se vindecă în 2-8
zile. Mult mai frecventă este afectarea pancreatică
paraclinica cu amilazurie şi amilazemie crescute,
perturbarea valorilor glicemice.

Este una dintre cele mai frecvente meningite
cu LCR clar ale copilariei. Poate apărea ca o boală
primară, dar cel mai frecvent apare în a 4-a – a 7-a
zi de parotidită. Se manifestă cu febră, cefalee,
vărsături, fotofobie şi semen de iritaţie meningee.
LCR este clar, hipertensiv. Caracteristică este
limfocitoza, dar o parte din pacienţi au iniţial
procente variabile de PMN punând probleme de
diagnostic.
Encefalita urliană
Survine mai rar. Poate apare precoce prin
agresiune virală directă sau tardiv prin
demielinizare postinfecţioasă. Se manifestă prin
febră 39-40, tulburări psihice, delir, convulsii,
comă, paralizii de nervi cranieni sau periferici. Pot
fi sechele de tip retard psihomotor, convulsii,
modificări EEG, surditate tranzitorie sau
permanentă. Mortalitatea este de 1-2%.

Ovarita urliană
Rar întâlnită, este foarte greu de diagnosticat
şi se manifestă prin dureri în hipogastru, uneori se
palpează ovarul care este mărit şi dureros.
Complicaţiile infecţiei urliene: sunt de fapt
localizări viscerale foarte rare ale infecţiei urliene
şi include miocardita, pericardita, surditatea unisau bilaterală, artrita sau reumatismul.

Orhita urliană
Este cea mai frecventă manifestare
extrasalivară la bărbat, cu o incidenţă de 20-30%
din cazuri, afectând de regulă adolescenţii şi
adulţii tineri. Orhita poate precede parotidita sau
poate surveni în cursul acesteia sau în
convalescenţă.
Boala începe brusc cu febra înaltă 39-41 de
grade, frisoane, vărsături, cefalee, dureri intense

Diagnostic
Se realizează pe baza datelor epidemiologice
(contactul cu alte cazuri), clinice (în determinarea
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Regimul alimentar este constituit din
alimente lichide şi semilichide, pentru a evita
accentuarea durerii prin masticaţie. De asemenea,
datorită suferinţei globale a glandelor salivare şi
deseori a pancreasului, regimul alimentar nu
trebuie să conţină dulciuri şi nici multe grăsimi.
Meningita
urliană
se
tratează
cu
antiedematoase, Dexametazona, PEV cu vitamine,
simptomatice, antialgice.
Orhita urliană necesită imobilizare la pat,
suspensor, comprese reci locale, AINS sau
cortizon având efecte benefice asupra evoluţiei
bolii.
Nu există tratament antiviral specific pentru
infecţia urliană, dar din experienţa secţiei noastre
administrarea unui antiviral nespecific are efecte
benefice şi scade frecvenţa determinărilor
secundare.

parotidiană clasică este uşor de stabilit
diagnosticul, însă este dificil când atingerea
parotidiană este unilaterală şi discrete sau când
lipseşte afectarea glandelor salivare) şi a celor de
laborator (care sunt nespecifice, excepţie făcând
hiperamilazemia şi hiperamilazuria care în
context epidemiologic pot ridica suspiciunea de
parotidită).
Diagnosticul serologic se realizează prin
determinarea IgM în serul acut în primele 5 zile
de la debut, însă este necesară o a doua recoltare
la 7-14 zile.
Diagnosticul diferenţial se face cu alte
afecţiuni parotidiene de alte etiologii:
-parotidite acute virale determinate de
virusul paragripal 34, Coxsackie, ECHO, CMV,
virusul gripal de tip A, virusul herpes simplex 1;
- parotidita cronică din infecţia HIV;
- parotidita granulomatoasă determinată de
M tuberculosis sau de alte micobacterii atipice;
- pareotidita septică;
- parotidita toxică;
- tumori parotidiene;
- parotidite alergice.
Prognosticul este în general bun, letalitatea
este de 0,01% şi apare prin miocardită, encefalită,
edem glotic.

Profilaxie
Se bazează pe măsuri generale, care
limitează contactul cu surse de infecţie cunoscute.
Vaccinarea antiurliană se face cu vaccin viu
atenuat, care conferă protecţie de 80-95% la cei
vaccinaţi, administrându-se copiilor după vârsta
de 1 an. Vaccinul este de obicei parte a vaccinului
anti rujeolă-oreion-rubeolă, însă se poate
administra şi sub formă de vaccin monovalent. O
doză de vaccin asigură o protecţie de aproximativ
78%, iar administrarea a două doze (una la vârsta
de 12 luni, cea de-a doua la 6-7 ani, sau în cazul
epidemiilor se poate administra şi la o distanţă de
minim 28 de zile faţă de prima doză) creşte rata
eficienţei până la 88-95%.

Tratament
Formele uşoare pot fi tratate la domiciliu. Se
spitalizează doar cazurile complicate sau formele
severe.
Se recomandă repaus la pat timp de 10-14
zile pentru evitarea determinărilor în alte organe.
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Contraindicaţiile vaccinării sunt reprezentate de:
-reacţii alergice severe la administrarea
anterioară a aceluiaşi vaccin, sau la unul dintre
componentele acestuia.
-imunodeficienţa severă cunoscută: boli
hematologice, tumori, status post chimioterapie,
imunodeficienţă congenitală, terapie imunosupresivă de lungă durată, pacienţi infectaţi cu HIV
cu status imunitar sever compromis.
-sarcină.
Există numeroase studii medicale care
demonstrează că nu există nici o legătură între
vaccinul ROR şi autism. Studiul de la care a pornit
aceasta suspiciune, publicat de altfel într-o
prestigioasă revistă de boli infecţioase Lancet, al
cărei autor este gastroenterologul Andrew
Wakefield, a fost retras de pe piaţă, iar autorul
şi-a cerut scuze public pentru publicarea unor
date eronate. O analiză a studiilor în care au fost
implicaţi peste 1.000.000 de copii au demonstrat
că nu există nici o legătura între ROR şi
dezvoltarea autismului la copii. De asemenea nu
s-a găsit nici o evidenţă că thiomersalul (un
excipient din vaccinul ROR) conduce la
dezvoltarea autismului (Taylor et al. 2014).
Ultimul studiu efectuat în 2015, pe o cohortă
de 95.727 de copii, demonstrează încă o dată
siguranţa vaccinului. Studiul observaţional,

retrospectiv, condus de dr. Anjali Jain a fost
publicat în JAMA şi a reuşit să demonstreze că
atât copiii cu rude cu autism sau cu tulburări din
spectrul autist, cât şi cei fără antecedente
heredocolaterale de autism nu sunt la risc după
efectuarea vaccinului ROR. Dintre cei 95.727 copii
înrolaţi, 994 (1.04%) au fost diagnosticaţi cu
tulburări din spectrul autist, iar 1929 (2.02%) au
avut un o rudă cu tulburări autiste sau chiar
autism.
Toate aceste studii încearcă să reinstaureze
încrederea părinţilor în siguranţa acestui vaccin,
însa cred că un rol important îl avem şi noi,
medicii pediatri şi infecţionişti, care, în ciuda
greutăţilor zilnice la care suntem supuşi datorită
acestui sistem de sănătate încă în curs de
dezvoltare, ar trebui să ne concentram eforturile şi
pe explicarea importanţei prevenţiei prin
vaccinare.
BIBLIOGRAFIE:
Boli Infecţioase Diagnostic şi Tratament –
Carmen Mihaela Dorobăţ, Mihaela Cătălina Luca,
Daniela Leca, Mihnea Hurmuzache.
Boli Infecţioase Transmisibile – Augustin
Cupşa.
www.cdc.gov
www.jamanetwork.com
www.sciencedaily.com

Zilele medicale ale Sucevei, ediţia a V-a, 19-21 mai 2016.
dr. Ioan Costea – preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti Suceava, dr. Gheorghe Borcean – preşedintele
Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoaie – U.M.F. Iaşi, preşedinte de onoare al Zilelor
Medicale Sucevene, Constantin Harasim – prefectul de Suceava, acad. prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu –
Academia de Ştiinţe Medicale, conf. univ. dr. Alexandru Ferdohleb – Univ. din Chişinău, dr. Sorin Hâncu –
preşedintele Colegiului Medicilor Suceava
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ACADEMIA2, U.M.B.3 ŞI U.M.F.4 LA „ZILELE MEDICALE ALE SUCEVEI”
(19-21 MAI 2016), LA CEA DE-A V-A EDIŢIE
dr. Ioan IEŢCU5,

Sub egida Academiei de Ştiinţe medicale a U.M.F. „Gr. T
Popa” – Iaşi, a U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, a Ordinului
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Filiala Suceava
şi al Camerei Judeţene a Sindicatului medicilor din Suceava, s-a
desfăşurat la Suceava în spaţiile Complexului Zamca o veritabilă
Conferinţă Naţională Medicală în zilele de 19-21 mai 2016; am
spus că a fost o Conferinţă Naţională prin participarea multor
specialişti din Suceava, Iaşi, Bucureşti, Craiova, Piatra Neamţ,
Rădăuţi, Gura Humorului ceea ce a determinat un succes
remarcabil al acestei reuniuni medicale.
Prestigiul corpului medical sucevean şi al Colegiului
medicilor din judeţul Suceava reprezentat prin preşedintele
colegiului, dr. Sorin George Hâncu şi secretarul colegiului dr.
Irina Bădrăjan, a adus la Suceava conducerea Uniunii Medicale
Balcanice şi U.M.F. din Iaşi şi Bucureşti.
Ne-au onorat personalităţi de prim rang: Gheorghe
Borcean, preşedintele Camerei Medicilor din România care, între
altele, a spus că „încrederea este o instituţie socială care se poate
cristaliza în jurul profesiei medicale”.
Acad. Nicolae Constantinescu, eminenţă a chirurgiei româneşti a arătat că cel mai des întrebările şi
discuţiile care urmează unei teme prezentată într-o asemenea întrunire sunt „sarea şi piperul”. Domnia
Sa ne-a vorbit despre „Actul de vindecare în viziune teologică”, apelând şi la filozofia teologului creştin
român din sec. II-III, Tertulian, unul din fondatorii patristicii.
Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae (U.M.F. Iaşi) s-a referit la competenţă şi loialitate, valori agresate
de mediocritate şi incultură; a insistat şi asupra demnităţii pacientului şi a medicului.
Prof. univ. dr. Eugen Târcoveanu (U.M.F. Iaşi) a insistat pe necesitatea unor asemenea conferinţe
multidisciplinare „tărâmul bine-cuvântat al Bucovinei” fiind şi de data aceasta locul afirmării
medicinei, profesie de credinţă şi vocaţie, singura profesie în care înveţi tot timpul.
Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti – dr. Ioan Costea şi-a exprimat satisfacţia faţă de
Colegiul Medicilor din Suceava care a înţeles că stomatologia este o specialitate medicală organizând în
cadrul conferinţei sucevene o sesiune de comunicări stomatologice.

Academia de Ştiinţe Medicale din România.
Uniunea Medicală Balcanică.
4 Universitatea de Medicină „Gr. T. Popa” Iaşi şi Universitatea de Medicină „Carol Davila” Bucureşti.
5 Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (secţia medicală) condusă de acad. dr.
Irinel Popescu; membru al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România; membru al Societăţii
Internaţionale de Istoria Medicinei şi al Societăţii Scriitorilor din Bucovina.
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Patologia tumorală în practica medicală a
beneficiat la Suceava de conducerea Uniunii
Medicale Balcanice. Şi-a anunţat prezenţa dna
prof. dr. Daniela Bartoş, preşedintele Secţiei
Române a U.M.B., prof. univ. la U.M.F. „Carol
Davila” Bucureşti, activând la Spitalul Clinic de
Urgenţă Bucureşti; obligaţii legate de acreditarea
clinicii apărute cu câteva zile înainte de
evenimentul sucevean au împiedicat-o să vină la
Suceava, dar comunicarea sa „Markerii tumorali în
cancer”, a susţinut-o dna dr. Camelia Diaconu –
şef de lucrări la U.M.F. „Carol Davila”. D-na dr.
Camelia Diaconu, secretar general al U.M.B., a
trecut în revistă istoricul U.M.B. fondată în 1932 la
Istanbul, documentul fondator fiind semnat de
Nicolae Titulescu şi dr. D. Popescu Buzeu din
partea României, alături de autorităţile turce.
Filiala Suceava a luat fiinţă în 1978 dar abia în
1986 ne-am organizat efectiv. Din cei 24 membrii,
au rămas astăzi în activitate doar nouă. Dna dr.
Camelia Diaconu a apreciat participarea membrilor filialei noastre cu lucrări la Atena, Patras,
Salonic, Ioanina, Istanbul, Ankara, Tirana,
Mamaia, Sofia, Belgrad, Chişinău, Cluj, Cipru,

Madeira, Nancy, Ţările Baltice, Satu Mare ş.a.
Domnia Sa a amintit că de la începutul ei, U.M.B.
şi-a desfăşurat activitatea sub deviza Santé –
Amitié – Paix în toate ţările balcanice: Turcia,
Albania, Bulgaria, Grecia, Cipru, Macedonia,
Moldova, România, Serbia în toate funcţionând
filiale naţionale.
Preşedintele U.M.B. este în continuare acad.
prof. dr. Vasile Cândea, eminentă personalitate a
chirurgiei cardiovasculare din România. U.M.B.
editează la Bucureşti o prestigioasă revistă
medicală bilingvă (franceză şi engleză) „Archives
of the Balkan Medical Union” de care se ocupă
dna Milea Adriana, un om de cultură cu o vastă
experienţă editorială, cunoscătoare a câtorva limbi
străine în afara limbii engleze şi limbii franceze în
care este tipărită revista la cotele cele mai mari.
Relaţiile externe ale U.M.B. s-au dezvoltat
mereu, cum se poate vedea din siglele de mai jos,
prima
fiind
cea
a
Antantei
Medicale
Mediteraneene la care ţinea foarte mult dr.
Popescu Buzeu, fondatorul U.M.B. şi preşedinte
de onoare din 1967, apoi cu Uniunea Medicală
Arabă ş.a.

Relaţii de colaborare medicală la cel mai
înalt nivel al U.M.B. sunt şi cu Academia
Medicală din Franţa.
Dr. Popescu Buzeu, în ţară mai puţin
apreciat, a primit înalta distincţie „Cavaler al
Legiunii de Onoare” din partea Franţei; ulterior,
U.M.B. l-a propus la premiul Nobel pentru pace.
Dna dr. Camelia Diaconu a susţinut apoi
comunicarea sa „Sindrome paraneoplazice în
endocrinologie”.
Aceste comunicări au făcut parte din cursul
inaugural „Diagnosticul precoce al cancerului” care a
deschis conferinţa suceveană.
Au mai făcut parte din acest curs
„preconferinţă” comunicările:

1. „Sindrome paraneoplazice hematologice” – şef
de lucrare dr. Alice Bălăceanu – U.M.F.
Bucureşti;
2. „Rolul tratamentului cu sorafenib în
carcinomul tiroidian diferenţial” – dr. Doina
Ganea Motan – şeful Secţiei de oncologie,
Suceava;
3. „Manifestări cutanate în boala malignă” – dr.
Camelia Diaconu;
4. „Cancerul pulmonar” – o boală fără vârstă –
asist. univ. dr. Georgiana Dediu (U.M.F.
Bucureşti), care a participat activ şi cu
prezenţa, la Suceava, alături de dna dr.
Camelia Diaconu.
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Deschiderea şi derularea conferinţei a avut
loc la complexul modern „Zamca” din Suceava,
începând cu orele 15/19 mai 2016.
În cadrul precursului cu tema „Diagnosticul
precoce
al
cancerului”
tema
„Sindrome
paraneoplazice reumatologice” – dr. Ioan Ieţcu a
relevat experienţa medicilor suceveni începând cu
1980 în aceste sindrome – o realitate de diagnostic
pozitiv şi diferenţial care se impune în precizarea
etiologică precoce a unor tablouri clinice care
sugerează la prima vedere un reumatism cronic
inflamator sau oricum afectând sistemul
mioartrochinetic, evoluând „la flacără mică” dar cu
remisiuni pasagere, neconvingătoare, când se
impune reconsiderarea etiologică de diagnostic
pozitiv şi de terapie de fond.
Sintagma „stare paraneoplazică reumatismală”
desemnează ansamblul disfuncţional ce apare în
cadrul „evoluţiei tăcute iniţial” a unor neoplazii în
alte ţesuturi decât acelea în care e situl tumoral
(plămâni, prostată, sânge, articulaţii ş.a.).
În principiu este vorba de expresia
reumatologică a efectelor metabolice ale neoplaziei când se pot asocia semne clinice şi de
laborator de ordin reumatologic, neurologic,
endocrinian sau hematologic a căror particularităţi
constau în evoluţia paralelă sau ca un epifenomen
al unei neoplazii încă neprecizată ca localizare.
Manifestările sindromului paraneoplazic
apar odată cu neoplasmul, dispar dacă acesta este
eradicat şi reapar în cadrul recidivelor.
Observaţiile noastre, câţiva ani la rând, au făcut
obiectul unor comunicări încă după 1980, sub
semnătura unor distinşi colegi la conferinţe şi
congrese naţionale şi internaţionale, onorând
secţiile de spital (reumatologia, balneofizioterapia,
laboratorul şi oncologia) dar şi colegii din
ambulatoriu care au venit primii în contact cu
aceste cazuri incerte ca etiopatologie: dr. Marina
Vlase, dr. Ioan Ieţcu, dr. Cornelia Belibou, dr. Zoe
Irimie, dr. Mariana Rusu, dr. Daniela Pentilescu,
dr. Draga Rozopol, dr. Doina Ganea Motan, dr.
Mircea Dodu, dr. Schacher Edgar, dr. Ştefan
Ionescu, dr. C. Silişteanu, dr. Ioan Lumei.
Se adevereşte şi în aceste observaţii ale
expectativei diagnostice că „cel mai greu diagnostic este acela la care nu te-ai gândit” la care
adăugăm conclusiv că „il faut toujors panser” în

cazurile trenante, în absenţa unui sindrom
inflamator acut, cu o stare generală alterată, o
evoluţie trenantă şi eficienţa terapeutică
nesatisfăcătoare.
În fond „syndrome” în traducere înseamnă
„care merg împreună”: o asociere de simptome
alcătuind împreună un tablou morbid caracteristic
dar care apare în mai multe boli.
Să nu uităm însă că „timpul nu iartă” şi
ezitările costă. Consultul interdisciplinar devine o
necesitate pentru confirmarea unei ipoteze sau
pentru infirmarea ei. Prea multă siguranţă în
diagnosticul pozitiv poate consuma cel mai
propice timp terapeutic, fie că e vorba de un
epifenomen reumatologic în cazul unui neoplasm
pulmonar, a unei suferinţe cronice a prostatei cu
care bolnavul a coexistat ani de zile sau e vorba de
evoluţii particulare a unei osteoporoze sau de
ignorarea unei cefalee persistente pusă pe seama
unei „nevroze astenice” de suprasolicitare sau a
unei spondiloze cervicale.
Laboratorul sau/şi radiologia pot face
diferenţa iar departajarea putând decela, spre
exemplu, un stadiu iniţial al unui mielom
multiplu (boala Rustiţki – Kahler) afecţiune malignă cu evoluţie uneori de 10-20 de ani
caracterizată prin tumori multiple interesând
elemente plasmocitare din sistemul reticulo
histiocitar. Clinic se manifestă printr-un sindrom
osos: dureri, fracturi spontane, tumori osoase dar
şi prin sindrome renale, neurologice, pulmonare.
Numai radiologic se pot observa zone de osteoliză
(acele geode ştanţate făcute parcă cu burghie de
diferite măsuri) şi osteoporoză iar hematologic,
anemie cu infiltraţie medulară plasmocitară dar şi
în periferie (leucoza plasmocitară). Biochimic se
constată alterarea metabolismului protidic: dispoteinemie, paraproteinemie şi paraproteinurie
(albumozele Bence – Jones).
Am cunoscut bine această boală care a
marcat evoluţia stării de sănătate a unui prieten
sucevean, u intelectual rafinat şi demnitar politic
pe care l-am urmărit timp de vreo 10 ani după
vârsta sa de 55 ani. Două caracteristici ale cazului
merită menţionate: mama sa s-a adresat iniţial
oftalmologului pentru ceea ce ea acuza, anume că
un glob ocular îi ieşea din cap. Cauza era un
mielom care se dezvolta predominant în orbită. A
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doua caracteristică este aceea a tratamentului cu
un preparat procurat atunci din Germania de
către un doctor plecat din Bucovina, un prieten al
său – conterganul sau thalidomida care acum 3540 de ani administrat ca sedativ gravidelor a dus
la peste 1000 de naşteri cu fetuşi având anomalii
congenitale de la absenţa unor segmente de
membre până la absenţa capului; a urmat un
megascandal care s-a stins relativ repede. De
această dată este indicat în terapia mielomului şi
nu pot afirma că fără rezultate, evoluţia bolii fiind
destul de avansată.
Comunicările noastre la care am făcut
referire sunt:
1. „Consideraţii clinico-biologice asupra manifestărilor pseudoreumatismale în 25 de cazuri
de mielom multiplu” prezentată la
Congresul Naţional de Reumatologie,
Bucureşti, 1983;
2. „Dinamica testelor de laborator în colagenopatii, în secţia de Reumatologie” – prezentată
la
Congresul
Naţional
de
Reumatologie în 1983;
3. „Interferenţa terapiei steroide locale cu fizioterapia în reeducarea complexă a genunchiului
artrozic” – prezentată la Sympozionul
EULAR Viena, 1985;
4. „Utilizarea dozării B2 microglobulinelor în
diagnosticul sindromelor reumatoide” –
prezentată la al VIII-lea Congres latin de
reumatologie, septembrie, 1988;
Tema preconferinţei a fost generoasă,
punând accentul pe depistarea precoce a unor
evoluţii neoplazice într-un sindrom aparent
reumatologic iar prezenţa la conferinţa noastră a
colegelor din Bucureşti ne-a onorat în mod
particular ilustrând aprecierile „la centru” de care
se bucură medicina suceveană, dar şi Filiala
Suceava a U.M.B .înfiinţată încă din 1986.
Al doilea capitol al conferinţei s-a referit, ca
şi la ediţiile anterioare, la „urgenţele medicochirurgicale” onorate de 83 comunicări venite din
Bucureşti, Iaşi, Craiova, Rădăuţi, Gura Humorului, Piatra Neamţ ş.a., axate pe domenii variate:
ortopedie, chirurgie generală, oncologie, dermatologie, urologie, ginecologie, cardiologie, boli de
nutriţie, pediatrie, neurochirurgie, ORL ş.a.

Au atras atenţia, prin noutatea lor,
comunicările:
- „Tulburări de comportament alimentar la
pacienţii cu apnee în somn” (dr. Sînzîiana
Lovin – Spitalul militar Iaşi);
- „Asistenţa complexă a copiilor cu autism în
Centrul de educaţie incluzivă din Gura
Humorului” – profesor kinetoterapeut
Cezar Strugariu;
- „Atelier de vaccinologie” – dr. Dumitra
Grindovel şi colab;
- „Beneficiile
scorţişoarei
în
reglarea
hiperglicemiei” – dr. Gina Botnariu;
- „Reeducarea funcţională prin kinetoterapie în
sindromul algodisfuncţional al articulaţiei”
temporo-mandibulare la bolnavii cu
reumatism cronic (Crăciun Maria Daniela –
catedra de kinetoterapie a Univ. „Ştefan cel
Mare” Suceava);
- „Celule stem6 în chirurgie, problemă de mare
actualitate” – autor Dr. Koszeghi;
Dr. Lia Lucaci, Mihăiţă Indra şi G. Ciorbea
ne-au fascinat cu o temă absolut originală
dependentă de medicina energetică „Mandalele –
ca ordonatori de câmp, posibil instrument terapeutic”.
Spre finalul conferinţei a avut loc şi o Sesiune
de Medicină Dentară (în paralel) dr. Anca Dumitriu:
„Semiologia şi terapeutica în îmbolnăvirile parodontale
ale pacientului cu afecţiuni şi modificări sistemice”.
Am considerat util să prezint în final o
comunicare de istoria medicinei (text şi imagini)
sub titlul: „România la cel de-al XLI-lea Congres
Internaţional de Istoria Medicinei” – Mexico City –
Puebla, 17-19 sept. 2008.
Dr. Irina Bădrăjan, secretara colegiului
sucevean, a mulţumit şi felicitat participanţii lansând invitaţia pentru conferinţa similară din 2017.
Mă onorează să pot felicita conducerea
Colegiului Medicilor din Suceava pentru
performanţa organizării acestei Conferinţe cu
adevărat naţională prin participanţi, la a V-a ediţie.
6

Celule embrionare nediferenţiate care pot prin
diviziune să dea naştere la celule fiice care pot suferi o
diferenţiere terminală în alte tipuri de celule în funcţie
de organul în care sunt grefate, capabile prin
pluripotenţa lor să regenereze celula miocardică,
osoasă etc.
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„Te voi învăţa ce înseamnă răbdarea spuse îngerul
Apoi întoarse pagina şi primăvara era deja acolo”
Carmen Veronica Steiciuc
(poetă, preşedinta Societăţii Scriitorilor Bucovineni)

ROMÂNIA, LA CEL DE-AL XLI-LEA CONGRES INTERNAŢIONAL DE
ISTORIA MEDICINEI ÎN MEXICO-CITY ŞI PUEBLA, 7-19 SEPTEMBRIE 2008
Dr. Ioan IEŢCU
membru al Societăţilor Naţională şi Internaţională de Istoria Medicinei

Cu răbdare am crescut până să descifrez
tainele unor broşuri, acele comixuri sau doxuri,
interzise în copilărie („Insula Neagră”, „Aventurile
submarinului” ş.a.) care-mi aprindeau imaginaţia.
Voiam să ştiu ce e dincolo de orizont, la
început peste Dealul Muncelului, de unde venea
soarele şi la apus, unde apunea, peste pădurile
Obcinilor Bucovinei. Cu timpul, dorinţa de a şti a
devenit o „Fata Morgana” care ne-a dus în toată
Europa până la venirea migratorilor şi teroriştilor
dar mai ales până în Extremul Orient sau în
Hawaii Pacficului ori la gheţarii veşnici ai Alaskăi
şi în Africa de Nord.
Scrisoarea
din
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS a reaprins cărbunii care stăteau
cuminţi în cenuşă. Aşa se face că Societatea Română
de Istoria Medicinei şi preşedintele ei, Dl. Prof. Dr.
Marcu Nicolae au hotărât să participăm la cel de-al
41-lea Congres Internaţional de Istoria Medicinei,
organizat în Mexic. A urmat o scurtă corespondenţă
cu Prof. Carlos Viesca Trevino7 şi apoi planurile
unei asemenea incursiuni în Mezoamerica, în
lumea Imperiului Aztec de altădată, cucerit şi
masacrat de spanioli în 1519-1521.
Despre azteci, tolteci, mayaşi, zapoteci

ajunşi la o strălucită civilizaţie precolumbiană
ştiam din câteva surse (Fiica lui Montezuma,
Caminante,
enciclopedii,
dicţionare
dar
participarea la un astfel de congres era altceva.
Scrieri similare: „Înainte de venirea omului
alb”; „Masacrarea indienilor” ilustrează imoralitatea europenilor faţă de amerindienii de oriunde
sub pretextul civilizării lor sau a creştinării; e mult
de atunci, secole, şi nici un tribunal nu mai poate
pedepsi masacrele în masă şi nici distrugerea
dovezilor materiale aflate peste tot (Mezoamerica,
Brazilia de azi, Africa); „armatele morţii” căutau
diamante şi aur şi nimic nu le putea sta în cale.
Fabulosul subcontinent mezoamerican (două
milioane de km² şi aproape 100 milioane de
locuitori) are zeci de piramide din epoca
precolumbiană, unele ridicate chiar cu 500 de ani
î.Hr. care concurează cu bine-cunoscutele piramide
egiptene ca dimensiune, vechime şi mistere.
Popoare, unele după altele, sau unele peste altele
au creat monumente megalitice şi au dispărut sub
colbul istoriei (azteci, tolteci, mayaşi, zapoteci ş.a.)
ori s-au contopit între ele şi apoi cu spaniolii care
iniţial le-au distrus cu aroganţă, dovezile materiale
ale civilizaţiilor şi existenţei lor, valori artistice,
pentru ca astăzi să adune ce a mai rămas în
impresionante muzee, mândrindu-se cu ele8.

Preşedintele mexican al Congresului, profesor de
chirurgie la UNAM (Universitatea Naţională
Autonomă de Medicină din Mexic), şeful de Catedra
de Istoria şi Filosofia Medicinei, membru al Academiei
Mexicane de Chirurgie şi vicepreşedinte al UNESCO
pentru grupul de istoria medicinei.

7

Dr. Ioan Ieţcu – Delegaţia iatroistoricilor români în Mexic
şi activitatea lor meritorie. „Viaţa Medicală”, nr. 42 / 17
oct. 2008. (titlul articolului aparţine redacţiei).

8
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Prin Paris şi Londra, apoi cu o scurtă escală
în Miami, după 9 ore de zbor obositor, mai erau
două ore până în Mexico City, două ore de
nesiguranţă şi teamă, îngrijoraţi de uragavele
Hanach şi Ike din Golful Mexic, unul după altul în
volute care puneau în primejdie aceleaşi oraşe şi
zone măturate anterior de uraganul Katrina. Doar
cu preţul unor zdravene scuturături, seara târziu,
aterizăm în Mexico City, megalopolisul cu 23
milioane de locuitori, situat la 2200 m altitudine.
Hotelul Tulipe de Ritz era confortabil dar nu
la nivelul stelelor afişate. A doua zi la ora 9 aveam
întâlnire cu domnul Juan Leon Hernando, guia
(ghidul) oficial, un om minunat, amabil, accesibil
şi foarte bine informat.
Eram deja trei după ce ne-am întâlnit cu Prof.
Univ. Dr. Dana Baran, şefa disciplinei de istoria
medicinei la Facultatea de Medicină din Iaşi.
„Cucerirea paşnică” a Mexicului a început cu
vizitarea Catedralei Sf. Fecioare de Guadalupe la
care spaniolii au tot lucrat vreo 3 secole în efortul
lor, deloc uşor, de catolicizare a localnicilor. Mult
mai târziu, când catedrala era aproape terminată,
Alex. von Humbold (1769-1859) călător naturalist
şi geograf german, a remarcat în peretele posterior
al catedralei o piatră circulară cu diametrul de
aproape 2 metri, cu inscripţii, semne şi hieroglife.
A intuit că reprezintă ceva deosebit încât a făcut
demersurile necesare ca piatra să fie extrasă din
zid; era un calendar aztec, aşa numita „piatră a
soarelui” azi în muzeu. Populaţia din nordul
Mexicului de azi, creatoare de artă şi civilizaţie pe
care Cortez Hernando9 şi alţii ca el au distrus-o la
invadarea imperiului aztec în anii 1519-1521,
cunoşteau bine cerul înstelat; într-o manieră
similară a fost reperată şi recuperată. „Piatra de la
Rosetta” în delta Nilului, în 1799, conţinând un
decret faraonic în greceşte, demotică şi în hieroglife
ceea ce i-a permis lui Champollion să descifreze
scrierea hieroglifică din vechiul Egipt în 1822.
Aveam să înţelegem cu încetul cine erau
aztecii după ce am vizitat „Cetatea zeilor”,
metropola religioasă situată spre nord la 35 km de
Mexico City, capitala construită pe locul oraşului
Tenochtitlan, capitala imperiului aztec; aztecii au

migrat în zonă din sec. al XII-lea şi ajung la
apogeu sub împăratul Montezuma (1440-1469) şi
succesorul său.
Cortez care invadase Imperiul Aztec (Mexicul
de azi) cu 700 soldaţi, opt tunuri şi câţiva cai l-a
întâlnit pe Montezuma (1503-1520) care trăia întrun lux orbitor având între altele 300 servitori;
aceştia se îngrijeau numai de păsările palatului. În
misticismul şi naivitatea sa, l-a considerat pe Cortez
drept zeul aşteptat, zeul bun, Quetzalcoatl invidiat
şi alungat cândva de zeii răi şi sângeroşi, dar care
plecând cu o plută plină de şerpi, a promis că se va
întoarce. Montezuma dispunea de o armată de
50.000 ostaşi dar nu aveau arme de foc şi nu
cunoşteau calul. Prin şiretenie, împăratul e
sechestrat, mulţimea se revoltă, iar când e împins
de Cortez să-i potolească este omorât de o piatră
aruncată asupra sa din mulţime. Urmează
masacrarea populaţiei şi arderea capitalei ridicată
după o legendă pe un mare lac, o zonă mlăştinoasă
pe care au văzut un vultur cu şarpele în cioc, ce
avea în mijloc o insulă; aici s-a construit la 1176
palatul imperial, legat prin câteva punţi pe apă, cu
exteriorul. Pentru anihilarea sistemele de desecare
al aztecilor prezentul plăteşte prin constatarea şi
măsurarea periodică a scufundării lente a edificiilor
mari, capitala stând pe o magmă mocirloasă în care
se injectează ciment şi se construiesc piloni metalici
subterani de susţinere. În Piaţa Constituţiei,
Catedrala mitropolitană este evident înclinată iar
Palatul Imperial (azi prezidenţial) este şi el înclinat
şi cu fracturi în faţadă.
Tenochtitlan devine capitala imperiului
aztec din 1321 iar Mexico City construit de
spanioli pe teritoriul vechii capitale devine
capitala viceregatului Noua Spanie în 1535. Din
oraşul lui Montezuma sunt recent descoperite
ruine, piramide aproape de Piaţa Constituţiei. Pe o
latură a acestei imense pieţe, unde am văzut
amploarea
pregătirilor
pentru
sărbătoarea
naţională de la 15-16 septembrie dar şi pentru
aniversarea celor 200 de ani de la eliberarea
Mexicului de sub suveranitatea spaniolă, am citit
pe o placă în zid: „Aici a fost casa în care a locuit
H. Cortez cuceritorul Imperiului Aztec care se mai
numea Anahuac”.
Vizitând partea accesibilă a Palatului
Prezidenţial care ocupă o latură întreagă a Pieţei
Constituţiei (şi aceasta cu semne ale scufundării

Hernando Cortez (1485-1547) – conchistador spaniol,
conducătorul expediţiei care i-a înfrânt pe azteci şi a
cucerit Imperiul Aztec, Mexicul de azi în 1519-1521.

9
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În „Fiica lui Montezuma” H. Rider Haggard
din documente de epocă a reconstituit admirabil
viaţa la curtea împăratului aztecilor, Montezuma,
invazia spaniolilor lui Cortez în anul 1519 fiind
percepută drept întoarcerea „zeului bun”
Quetzaltquatl, cel cu pielea albă şi părul negru,
zeul care i-a învăţat de toate şi care nu pretindea
sacrificii umane.
Pe alocuri, Haggard face referiri la întinse
culturi de porumb în jurul capitalei Tenochtitlan
sau la nesfârşite preerii, în care feluriţi cactuşi sau
agave creşteau în sălbăticie. Din aceeaşi sursă
deducem că Tenochtitlanul, oraşul pe ape, o fi
arătând ca o Veneţie, ba mai mult, canalele cu apă
mărgineau parcuri cu arbori seculari din care se
zice că după cinci secole, au mai rămas câţiva,
unul dintre aceştia fiind chiar cedrul favorit al lui
Montezuma..
Primul porumb care a fost cultivat în Spania
provenea din Mexic, din peninsula Yucatan;
aztecii făceau agricultură de calitate, ştiau de
irigaţii şi desecări cum au procedat la Tenochtitlan
unde au aşezat capitala imperiului pe un teren
mlăştinos, conform legendelor.
Aztecii şi mayaşii îşi puneau mereu
întrebarea asupra trecutului dar mai ales a
viitorului; venirea lui Cortez l-a găsit pe împăratul
Montezuma: „citind liniştit stelele”; l-a întâmpinat
(crezându-l zeul bun care s-a întors) într-o lectică
de aur, un fel de pat fără roţi ceea ce i-a făcut pe
invadatori să creadă că merită să caute ascunzători
cu aur şi dacă nu au găsit l-au sechestrat pe
împărat chipurile „prieteneşte” spre a-l proteja.
Aztecii nu cunoşteau şi nu foloseau roata.
Distrugerea acestor civilizaţii a fost o imensă
pierdere pentru umanitate. Primul episcop catolic
din Mexic se mândrea cu numărul mare de
documente precolumbiene pe care le-a distrus.
Ce a fost la început? Şi mai apoi din când în
când? De obicei prostia, extremismul, incultura
demolatoare. Norocul omenirii a fost că s-au găsit
şi minţi luminate care au scormonit în bezna
trecutului cum a fost Schlimann care a crezut în
Homer şi a descoperit Troia; aşa cum a fost
Thomson care a crezut în povestirile lui Diego de
Landa din vremea conchistei spaniole şi a ajuns la
piramidele mexicane acoperite de vegetaţia
junglei, care s-a dovedit mai rea ca singurătatea şi
tăcerea. De fapt piramidele mexicane sunt

lente) am admirat o frescă de sute de metri cu
evoluţie pre şi post hispanică, locul băştinaşilor
fiind bine ilustrat în toate deprinderile lor.
De remarcat că încă în 1551 Mexicul avea
prima universitate iar azi, are 265.000 studenţi, 6
Academii, 6 societăţi ştiinţifice, 20 mari biblioteci,
10 muzee şi dacă vecinii nu i-ar fi râvnit teritoriul,
suprafaţa ţării ar fi fost dublă, adică 4 mil. km2.
Pe drumul spre Puebla, am văzut în dreapta
silueta celor doi munţi vulcanici în jurul cărora
alte legende străvechi dovedesc imaginaţia
aztecilor care-i îndrăgeau; unul din ei se numeşte
Popocatepetl iar numele celuilalt este Orizaba, de
5631 m înălţime.
După susţinerea comunicării mele la
Congresul care ne-a dus în Mexic, în numele
delegaţiei române am prezentat felicitări prilejuite
de sărbătoarea naţională de la 15-16 septembrie,
care se apropia, Independencia para Mexico et de
l'Estados Unidos Mexicanos.
Am găsit în mai multe locuri istorice şi de
artă ale Mexicului citatul „The way to know
mesoamerican past through ist art” (Maniera sau
drumul cunoaşterii trecutului mezoamerican trece
prin artă). De altfel John Ruskin (1819-1900), critic
de artă afirma că: „popoarele îşi scriu istoria în trei
cărţi: a vorbelor, a faptelor şi a artelor”; coaliţia
multor mediocrităţi de la noi ar fi bine să
gândească la filozofia lui J. Ruskin.
Caracteristică omului şi numai lui, rămâne
dorinţa de cunoaştere, cel mai puternic dintre
impulsurile umane, a omului, „singura fiinţă care
ştie că va muri”; în afara dorinţei de a şti, suntem
aproape de animalul mânat ca şi omul de
instinctul de conservare şi cel de reproducere.
Aztecii aveau două calendare: unul laic în
care anul avea 260 zile şi unul astronomic cu anul
de 365 zile şi ceva zecimale. Un secol aztec avea 52
ani, când cele 2 calendare se întâlneau. În cea de a
12 zi înainte de împlinirea veacului aztec o imensă
procesiune pornea spre piramide aşteptând cu
înfricoşare în cea de-a 13-a noapte răspuns la
întrebarea dacă secolul care sfârşea va fi sau nu
ultimul. Răspunsul era dat de apariţia la miezul
nopţii a stelei. Aldebaran şi când steaua ajungea la
zenit, un prizonier era sacrificat în semn de
mulţumire. Ei credeau că dacă steaua nu apărea,
nici soarele nu mai răsărea a 2-a zi.
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strigătul de piatră pe care l-a scos tăcerea,
strigătul pătimaş al unui timp care nu voia să
moară. Basmele, legendele au totdeauna un
sâmbure de adevăr. Legende mayaşe spun că în
perioada de secetă, preoţii aruncau în „Fântâna
sacră” de lângă piramidele de la Chichen – Itza
obiecte de jad, bijuterii şi chiar fete tinere,
dimineaţa la răsăritul soarelui.
Spre Palatul Inchiziţiei unde s-a desfăşurat
prima parte a Congresului Internaţional de Istoria
Medicinei treceam prin imensa Piaţă a
Constituţiei mărginită de Catedrala Mitropolitană
şi Palatul prezidenţial, ambele edificii cu vădite
semne de scufundarea lentă; în mijlocul pieţei
flutură demn steagul cu imaginea vulturului
legendar cu şarpele în gheare, cel mai important
simbol aztec. Spaniolii, cu timpul au reluat tot mai
multe cuvinte aztece denumind munţii:
Popocatepetl (5000 m) şi Orizaba (5700 m),
localităţi şi temple ş.a.: Chihua, Chiapas10, Mexicali, Itzpapalotl (zeiţa destinului); Tenochtitlan
(capitala Imperiului Aztec; pe teritoriul său s-a
construit capitala, spaniolă, Mexico City).
Teotihuacan (capitala religioasă a Imperiului
Aztec, la câţiva kilometri vest de Tenochtitlan),
Cacaxtla, Tlaxcala (unde recent au fost descoperite
admirabile fresce ale unei bătălii de la Portico).
Cortez a reuşit să-i înfrângă pe azteci cu
ajutorul unei frumoase indiene îndrăgostită de el
şi i-a destăinuit secrete importante; după câţiva
ani a fost cedată (vândută) altui spaniol.
Delegaţia noastră era compusă din Prof. Dr.
Dana Baran, dr. Rodica Ghiuru tot din Iaşi, Dr.
Chiriac Tudor, urolog sucevean, dr. Orsolia
Horber din Satu Mare, dr. Ingrid Laura Gheorghe
din Bucureşti. Prof. Nicolae Marcu şi dr.
Gheorghe Dinu s-au înscris cu lucrări dar din
motive de sănătate n-au participat.
Prof. Dana Baran a prezentat două comunicări foarte interesante: „Primii ambasadori români
în Mexic” (doi medici români: Ilarie Mitrea şi Ion
Arsenie medici militari în armata austriacă
participă la campania militară a Austriei în Mexic,
începută în anul 1864 şi încheiată cu impunerea ca

rege a lui Maximilian I, asasinat după trei ani de
spanioli; un tablou al celui mai mare pictor
spaniol, Diego Ribera înfăţişează tocmai execuţia
lui Maximilian, tablou expus la Muzeul din
Palatul Prezidenţial pe care l-am vizitat).
A doua comunicare a dr. Dana Baran a fost
„Convergenţe conceptuale între daci şi vechile
popoare mexicane”. Prof. dr. Dana Baran a fost
aleasă în unanimitate secretar general al Societăţii
Internaţionale de Istoria Medicinei.
A treia comunicare: „Medicina tradiţională din
România în atenţia unor savanţi români” (Simion
Florea Marian, N. Leon şi D. Danielopolu) a fost
prezentată de subsemnatul.
Celelalte patru comunicări au fost:
„Cercetarea ştiinţifică biomedicală în România celei dea doua jumătăţi a secolului al XIX-lea” (prof. Marcu
şi colab.); „Implicarea statului comunist român în
relaţia medic-pacient în a doua jumătate a sec. al XXlea” (dr. Orsolia Horber); „Controverse între medici
şi moaşe în istoria medicinei în Europa” (dr. Ingrid
Laura Gheorghe); „Maica Alexandra şi fundaţia ei de
binefacere” (dr. Dinu Gheorghe şi dr. Teodor
Chiriac). Textele comunicărilor sunt cuprinse în
extenso în cele şase volume ale congresului,
totalizând 1250 pagini.
La pagina 121 a volumului III atrage atenţia
un titlu care ne priveşte pe noi românii: „Noi
controverse asupra descoperirii insulinei şi premiul
Nobel pentru medicină şi filozofie în 1923” a unor
autori spanioli: Alberta de Leiva, Alejandro de
Leiva, Eularia Bragues din Serviciul de
Endocrinologie din Barcelona. Pe 11 pagini, autorii
menţionează detaliat şi cercetările românului N.
Paulescu dar într-un subcapitol adaugă „scurtă
însemnare asupra antisemitismului în România”.
La congres au participat delegaţii din 35 de
state de pe toate continentele, lucrările desfăşurându-se în mai multe secţii paralele. Primele trei
zile ale congresului s-au desfăşurat în Palatul
Inchiziţiei din Madrid iar ultimele două la Puebla
situată la 135 km spre sud, în localul Facultăţii de
Medicină; prezenţa studenţilor „la dispoziţia
congresiştilor” a fost deosebit de agreabilă.
Câteva din temele abordate la congres:
Zeii vechiului Mexic şi sănătatea; Etica
medicală şi bioetica; Eutanasia; Bioetica în
transplantologie; Istoricul Bioeticii în Mexic;
Medicina islamică; Medicina Egiptului; Medicina

În sudul Mexicului, spre Nicaragua, Hondurass,
Yucatan, la Chiapas, se află ruinele unei cetăţi Maya (600950 d.Hr.), la Palenque, templul piramidal în trepte (sec.
VI).
10
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în Bolivia; Moartea regelui Henric al IV-lea al
Franţei; Concepţia asupra durerii de-a lungul
timpului; Lepra în Serbia în timpul regelui Ştefan
Dusan (1331-1355); Corpus Hippocraticum şi
utilizarea sa în terapeutică; Apariţia primelor
spitale în Mexic; Evoluţia patului de spital;
Arheologia şi istoria medicinei ş.a.
Gazdele mexicane au fost extrem de atente
cu noi, prof. Carlos Viesca oferindu-ne prietenia
sa, volume de artă şi cultură prehispanică, cele
şase volume ale congresului şi sfaturi practice
pentru drumurile noastre spre Arizona ş.a.
Seara, cântăreţi mexicani ne ofereau muzică
spaniolă; erau acei mariachi, celebri în lume. Una
din serile de la Puebla a fost rezervată
congresiştilor care au asistat la un admirabil
spectacol de dansuri aztece şi mexicane susţinute
de ansamblul de balet al universităţii din Puebla
sub titlul „Mitul lui Quetzalcoatl”, „zeul bun”
surghiunit de „zeii răi” pentru că nu era de acord
cu sacrificiile umane în care prizonierilor sau
osândiţilor li se scotea „cu mare măiestrie” inima
pe care „sacerdotul” o oferea zeilor pe o tavă de
aur. La Teotihuacan, „Oraşul zeilor” la nord de
Mexico City, acest zeu este amplu reprezentat. În
capitală sunt lucrări de descoperire a ruinelor
capitalei aztece – Tenochtitlan, distrusă la început
de spaniolii plini de dispreţ faţă de tot ce era aztec.
Revenind la spectacolul de dansuri aztece,
viguroase, vijelioase, cu dansatori în costume
multicolore, de epocă, urmate de dansuri
populare mexicane moderne în altfel de costume,
cu pălării imense şi rochii viu colorate care în
iureşul
dansului
arătau
foarte
frumos,
desfăşurându-se amplu, ne-am hotărât să ne
pozăm cu ei pe scenă; cândva ansamblul acesta a
fost şi în România. Cel mai gustat a fost „dansul
bătrânilor”, în costumele vârstei, cu pălării largi şi
măşti, „bătrânii” dansau în poziţii de suferinţă de
parcă toţi sufereau de lombosciatică, sprijininduse în bastoane şi punându-şi unii altora piedici cu
nelipsitele bastoane.
Am vizitat şi Biblioteca José Maria Lafragua
de la Benemerita Universidad Autonoma de
Puebla, celebră în Mexic şi în lume.
La sfârşitul congresului am participat la un
dineu de adio cu bucate şi băuturi alese din care
n-a lipsit tequila, băutura extrasă din cactaceea

denumită „agave11”.
Menţionez menuu-l pentru pitorescul său:
Ensalada Ardizana, Sorbete de Aris, Filete de
Pechuga con lamon Serrano, Souffle de Papa,
Tartaletas, Pozole.
Am cunoscut multe „lumi total diferite” şi mam gândit şi la sportul aztec. Între cele două
piramide: „Piramida Soarelui” şi „Piramida Lunii” se
juca cândva un fel de fotbal dar mingea trebuia
trimisă într-o gaură dintr-o piatră laterală
stadionului, nu cu piciorul ci cu un joc al şoldului;
echipa învinsă era sacrificată în „stil aztec”.
La inaugurarea templului religios de la
Teotihuacan au fost sacrificaţi 20.000 prizonieri. În
mod paradoxal în apropiere sunt expuşi pereţi cu
admirabile fresce, în roşu, recent descoperite. Cum
oare coexista cruzimea cu simţul artistic atât de
evoluat?! În Piaţa Constituţiei flutură majestuos
steagul cu imaginea vulturului legendar cu
şarpele în gheare care a indicat aztecilor insula pe
care să-şi construiască capitala.
În această primăvară când sărbătorim Sf.
Paşti la date diferite punându-ne întrebarea de ce
nu în aceeaşi zi cum ar fi normal, mă gândesc la
aztecii care aveau două calendare, unul laic şi altul
astronomic de 365 zile.
În traducere „minunată”, cu frunze mari până la 2
metri, care înfloreşte odată la 15-20 de ani; originară
din cele două Americi. Se cultivă şi la noi în sere. În
Mexic serveşte ca plantă textilă iar tija centrală cu vârf
ascuţit foarte puternic servea ca vârf de săgeată.
Pe drumul de întoarcere am asistat la demonstraţia
care ne-a arătat că din baza tijei prin frecare se prepară
un suc dulce care devine alcool prin fermentare sub
numele mescal şi pulqul, înşelătoare ca tărie cu virtuţii
afrodisiace. Planta se mai foloseşte şi ca medicament şi
în cosmetică. Tânărul care făcea demonstraţia,
desfăcând frunzele spre bază, ca foile de ceapă, a
rezultat o membrană ca pergament, folosită la scris.
Mi-am amintit numaidecât de bambus-ul chinezesc,
bun la toate: aliment, material de construcţie la case,
bărci, încălţăminte dar şi ca mijloc de tortură în Evul
Mediu, mugurele său crescând în 24 de ore atât cât să
străbată încet, încet corpul osânditului legat de sol.
Alături de agava sacrificată pentru demonstraţie ca
material didactic, se afla şi un pietroi negru, o rocă
vulcanică din care se preparau obiectele tăioase de
obsidian şi folosite la sacrificiile umane, atât de obişnuite
la azteci; preoţii tăiau cu mare uşurinţă şi viteză pieptul
osânditului cu un cuţit de obsidian scoţându-i inima pe
care o ofereau zeului pe o tavă de aur.
11
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protest împotriva invadatorilor n-au vrut să înveţe
spaniola iar spaniolii au fost nevoiţi să înveţe
limba lor. Azi băştinaşii şi aztecii vreo 8-9
milioane trăiesc la periferia Mexicului cu zeii şi
legendele lor cultivând grâu, dovleci, porumb,
bob, tutun, tomate, agave, cactuşi, cacao,
folosindu-se de arta lor în desecări şi irigaţii.
Vizita în câteva locuri ale fostului Imperiu Aztec şi
a Mexicului de azi a fost o impresionantă
experienţă alături de altele menţionate mai sus.
Am părăsit fabulosul imperiu aztec trecând
în SUA, spre Seatle prin Arizona, Marele Canion
ş.a., cu regretul că la Puebla unde eram destul de
aproape de Pacific, n-am putut ajunge la
Acapulco, celebra staţiune balneară şi turistică şi
loc al festivalurilor de film şi muzică; pe lângă
dorinţe e nevoie şi de timp şi de bani. Altădată,
într-o viaţă viitoare şi până atunci, până vom pune
capul pe perna eternităţii, ne rămân amintirile şi
visele, copilul din flori al realităţii.

Aztecii, ca şi mayaşii, foloseau cifra zero dar
nu cunoşteau roata; aveau măsura anului la 365 zile,
se interesau mai ales de viitor şi mai puţin de trecut.
Mel Gibson şi „Sfârşitul lumii după mayaşi” este
superpozabil filosofiei viitorologice a aztecilor. După
realizarea celui de mai succes film independent din
toate timpurile „The Passion of the Christ” a pregătit o
nouă peliculă pe care o aşteptăm şi la noi
„Apocalipsa”, turnat în limba maya şi cu actori
indigeni. Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan i se
revelează viziunea sfârşitului lumii. În acelaşi sens,
fără a fi departe de viziunea Apostolului Ioan, Popol
Vuh, textul sacru al mezoamericanilor prevedea întrun viitor, un eveniment cosmic cataclismic care să
marcheze finalul civilizaţiei noastre şi naşterea unei
lumi noi. Evenimentul urma să aibă loc pe
21.XII.2012; e vorba doar de o nepotrivire de
calendare sau de o eroare?
Aztecii au fost mai mult decât îmi
imaginam. Ei aveau o scriere pictografică şi o
civilizaţie neaşteptat de evoluată. În semn de

Catedrala din Mexico City cu steagul naţional.
În spate: vulcanul Popocatepetl

Piaţa Catedralei unde Humbold a reperat
Piatra Soarelui din calendarul aztec

Piaţa Independenţei, flancată de Catedrală şi Palatul Prezidenţial.
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Calendarul aztec. În centru: Piatra Soarelui
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Teotihuacan (Cetatea religioasă a aztecilor), Piramida Soarelui, Piramida Lunii

dr. Rodica Ghiuru (Iaşi), Oltea şi dr. Ioan Ieţcu, dr.
Carlos Viesca (Mexic) şi dr. Dana Baran (Iaşi)
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III. SPELEOTERAPIA ÎN SALINA TURDA ŞI AMELIORAREA CALITĂŢII VIEŢII
dr. Ioan IEŢCU
dr. Vlad RĂDĂŞANU

Turda e una dintre cele şase localităţi urbane
ale judeţului Cluj, pe valea râului Arieş, la început
aşezare dacică, apoi romană, denumită Potaissa. La
vest de oraşul de azi a fost descoperit Castrul
Legiunii a V-a Macedonica cu cca. 5.000 militari,
castrul militar ocupând cca. 23 ha. pe dealul Cetăţii.
După anul 106 d.Hr. Potaissa devine unul din
principalele centre urbane ale provinciei Dacia.
Abia în 271 sau 274 d.Hr. are loc retragerea
aureliană din Dacia, după ce legiunea a V-a
Macedonică a apărat Potaissa un secol.
Zăcământul de sare la N-E de oraş are o
suprafaţă de aproximativ 45 km2 iar grosimea
medie a sării e în jur de 250 m; rezerva geologică
de sare e de cca. 38.750 milioane tone.
Prin amabilitatea d-lui dr. ing. Ovidiu Mera,
director general al Minei Turda, am vizitat în cele
mai bune condiţii „oraşul subteran” al Minei Turda.
La Turda m-am simţit în mijlocul
Transilvaniei, al Daciei Felix, al României, loc al
continuităţii romane în Dacia, leagănul poporului
român. După ce am vizitat „oraşul subteran” al
minelor Turda am înţeles de ce Simpozionul
European de Speleoterapie are loc la Turda deşi
încă alte saline puteau găzdui acest eveniment
european: Slănic Prahova, Praid ş.a.
E relativ hazardat să presupunem că în viitor
omul îşi va găsi un nou habitat pe alte planete dar că
va apela tot mai des la mediul subteran de existenţă
fie şi pentru terapia unor boli putem fi siguri. În
deplină securitate datorită seismicităţii inexistente
cât şi a radioactivităţii minime a mediului subteran,
microclimatul „încă pur”, nepoluat (evident prin
turism) este o alegere, prin mecanismele de acţiune
la nivelul celular endobronşic expuse admirabil în
„Medica Academica”13.

Ioan IEŢCU12
Născut: 7.XII.1937, Pârteşti de Jos.
Facultatea de Medicină Iaşi, absolvent 1961.
25.VIII.1961: Sanatoriul Balnear Mangalia
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;
Pensionat: 1.IX.2008.

Vlad RĂDĂŞANU
Facultatea Medicină şi Farmacie Iaşi, absolvent 2015.
12

Prof. univ. dr. Traian Mihăescu, Speleoterapia, metodă
„antică” şi „modernă” în terapia bolilor pulmonare cronice (şi
despre haloterapie). În: „Medica academica”, 14 aprilie 2011.
13
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suprafaţă de localnici dar mai ales de negustorii
turci, greci, persani care veneau pe Tisa până la
Seghed unde cumpărau mari cantităţi de sare. În
timpul celui de-al doilea război mondial încăperile
subterane ale salinei au servit ca adăposturi
pentru populaţie. Alte amănunte interesante sunt
acelea că exploatarea de aici n-a folosit ocnaşi sau
deţinuţi, iar între 1948 şi 1992 primii 526 m ai
galeriei de transport au fost utilizaţi ca depozit de
brânză ca şi la salina Cacica.
Microclimatul salin este deosebit de favorabil
tratării bolilor respiratorii alergice (bronşite
astmatiforme, astmul bronşic ş.a.) datorită
temperaturii constante de 10-120C şi a umidităţii de
75-80% la o concentraţie optimă a aerosolilor salini.
Din 1992 mina Rudolf a fost destinată şi amenajată
ca sală subterană de speleoterapie.
Grupuri de 50-60 persoane pe serie
beneficiază de dotări pentru petrecerea agreabilă a
timpului în acest spaţiu, sub supraveghere
medicală. Cura de speleoterapie durează între 7-12
zile iar o şedinţă durează între 60 minute şi 4 ore.
Sala de gimnastică, televizorul, muzica
adecvată creează condiţii plăcute şi utile ale
derulării şedinţelor. Indicaţiile principale de
speleoterapie la salina Turda sunt bolile
pulmonare alergice sau infectoalergice cronice
netuberculoase (bronşita cronică, astmul bronşic,
bronşite obstructive) şi cele din sfera ORL
(sinuzite ş.a.) în care gimnastica respiratorie e
foarte utilă.
Surprizele în cursul vizitării acestei lumi
subterane sunt nenumărate: „Sala de apel” în care
se adunau lucrătorii înainte de coborârea în ocnă;
„Scara bogaţilor”; „Altarul” o nişă săpată în
peretele estic de sare; aici înainte de începerea
lucrului preotul salinei oficia o slujbă religioasă în
prezenţa lucrătorilor şi a conducerii minei. Cupola
minei Rudolf, adâncă de 42 m. lată de 50 m şi
lungă de 80 m, e ultimul abataj în care sarea a fost
exploatată la Turda. Pe peretele nordic te
impresionează stalactitele de sare care cresc cu 2
cm pe an şi când ajung la cca. 3 m lungime, prin
greutatea proprie se rup.
Din liftul ultramodern, adus din Spania, al minei
Rudolf poate fi admirată întreaga panoramă a acestui
spaţiu grandios: o roată panoramică, cu gondole,

În această lume a proliferării alergenilor
chimici, fungici, bacterieni care sunt până la urmă
contravaloarea civilizaţiei pe care tot noi am
edificat-o, tabloul morbidităţii s-a modificat
semnificativ în ultimii 50 de ani.
Într-o după amiază, organizatorii simpozionului ne-au dus în vizita la Salina Praid la câţiva
kilometri de Staţiunea Sovata, dar la peste 100 km
de Turda. Am intrat în salină cu autobuzul după
care per-pedes am ajuns într-o sală imensă, ca o
catedrală, în care plutea muzica unei orchestre şi
mirosul de sarmale (era în desfăşurare festivalul
sarmalelor în zonă).
Directorul salinei, Zoltan Seprodi, un tânăr
care la fel de bine ar fi onorat şi profesia de actor,
ne-a dat explicaţiile cele mai importante din care
am reţinut doar câteva ca fiind definitorii:
zăcământul are o grosime de cca. 2.500 m conform
sondajelor, zilnic se extrag cca. 1.000 tone sare iar
rezerva de sare ar ajunge pentru toată Europa timp
de 200 de ani, până acum doar 2% din zăcământ
fiind extras. Dar, ne-a mai spus că salina este foarte
mult vizitată mai ales vara, în luna august, vârful
turistic, însemnând cca. 5.000 vizitatori pe zi şi nu
mă gândesc la fondurile rezultate din turism cât la
riscul poluării încăperilor subterane, al pereţilor şi
în general la degradarea microclimatului sanogenic
în prezent (încă).
Prima atestare documentară a extragerii sării
la Turda datează din vremea stăpânirii romane;
mai precis, din salinele Transilvaniei, sarea lua
drumurile întinsului imperiu. Din 1786,
exploatarea şi valorificarea sării au devenit
monopol de stat. Din 1853 săparea galeriei Franz
Josef a unit minele salinei: Terezia, Rudolf,
Ghizela, Josif şi Anton. Coborând pentru prima
oară în Valea Sărată – Durgău, la suprafaţă – ai
senzaţia că te afli pe lună şi admiri nişte OZN-uri
aliniate la poarta salinei de unde începe intrarea în
muntele de sare. După câteva scări şi un coridor
lung ajungi la un lift transparent care te coboară la
42 m adâncime şi de aici, cu un alt lift cobori încă
60 m iar o punte arcuită te duce în lumea ocnelor
de altădată enumerate mai sus. Eşti în lumea
scriitorului Jules Verne sau în cea sugerată de
melodia „Călătorie spre centru pământului”.
Peisajul actual subpământean sugerează
uşor secolele de exploatare a sării aşteptată la
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Slovacia, Polonia, Austria, Olanda, Ucraina,
Bielorusia, Rusia fiecare însoţit de colectivele de
lucru, prezentând interesante cercetări geologice,
climatologice şi terapeutice din spitalele alergologice
şi institutele de cercetări pe care le-au reprezentat.

piste de bowling, teren de fotbal cu pardoseală
sintetică, terenuri de minigolf, mese de biliard.
Un amfiteatru săpat în sare, cu 180 scaune
încălzite electric dotat cu aparatura multimedia
permite organizarea de conferinţe, concerte,
spectacole.
Oricine este şocat de golul subteran al minei
Terezia privit din mina Rudolf; dimensiunile sunt
cele de la sistarea exploatării în 1880: înălţimea de
90 m iar diametrul de 87 m. Din mina Rudolf se
coboară 32 m la mina Terezia („mina clopot”) pe
scară sau cu liftul spre insula de sare din mijlocul
lacului adânc de 8 m şi populat cu mai multe bărci
cu vâsle. Concepţii arhitecturale de excepţie au
permis lucrări de artă pe insulă: podul, floarea mare,
floarea mică, pontonul, arca, ariciul ş.a.
De la transportul de altădată al sării, cu saci
puşi pe spinările cailor s-a trecut la transportul pe
vagoneţi traşi de cai. Mina Iosif („Sala ecourilor”) e
o cameră conică adâncă de 87 m începută în anul
1740, fără comunicaţii majore cu alte lucrări
minere creează un ecou, sunetul fiind repetabil
până la de 20 ori.
Revenind la suprafaţă, la câteva sute de
metri de intrarea în salină, două lacuri hipersaline
(Lacul Ocnei şi Lacul Rotund) sunt amenajate
pentru balneaţie fiind folosit şi nămolul terapeutic
de Turda încă din sec. al XIX-lea când era utilizată
apa din Lacul Roman. Aşa arată cea mai modernă
şi mai frumoasă bază turistică şi medicală din
Transilvania.
Directorul acestui imens complex, Dr. Ing.
Mera ne-a oferit generos toate explicaţiile,
însoţindu-ne la suprafaţă şi în adâncuri,
asigurându-ne că au fost rezolvate şi problemele
privind protecţia şi conservarea „Ariei naturale
protejate (Sărăturile şi Ocna Veche)”.
Nu ne vom mira să aflăm că la Simpozionul
Internaţional de Speleoterapie din 4-6 octombrie
2012 desfăşurat la Turda au participat 20
reprezentaţi de vârf ai speleoterapiei din Cehia,

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
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ISTORICUL ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE
dr. Gheorghe ŞERBAN

Şcoala Postliceală Sanitară Suceava a fost
înfiinţată în anul 1972, cu sediul în municipiul
Suceava, cartier Iţcani. Din 1974 aceasta s-a mutat
în sediul situat în cartierul George Enescu, str.
Aleea Zorilor, nr. 17, pe terenul donat de Spitalul
Judeţean Suceava, complexul fiind construit de
către Ministerul Sănătăţii cu scopul precis de
pregătire a viitoarelor cadre medii sanitare.
Complexul cuprindea:
- clădirea şcolii (P+3) ce avea în componenţă
12 săli de clasă, 4 săli de instruire practică, o
minisală de sport, 3 laboratoare de specialitate,
cancelarie, bibliotecă, birouri pentru serviciul
secretariat – contabilitate, casierie, arhivă.
- cămin construit P+2, având 2 săli de
meditaţii, cabinet medical, spălătorie, grupuri
sanitare, birou administrator, gheretă portar şi
câte 24 de camere de cazare pe nivel.
- cantină, având o capacitate de servire de
150 de elevi pe serie pentru servirea mesei.
Terenul pe care a fost construit întregul
complex de învăţământ avea cale de acces direct
spre Spitalul Judeţean Suceava, principalul
beneficiar al elevilor pregătiţi în cadrul şcolii.
Din 1978 s-a desfiinţat Şcoala Postliceală
Sanitară şi s-a înfiinţat Liceul Sanitar Suceava,
acesta din urmă preluând întregul patrimoniu al
Şcolii
Postliceale
Sanitare,
prin
aceasta
asigurându-se în continuare capacitate de
pregătire a viitoarelor cadre sanitare medii.
În anul 1990 s-a reînfiinţat Şcoala Postliceală
Sanitară
Suceava,
aceasta
funcţionând
concomitent cu Liceul Sanitar, folosind acelaşi
patrimoniu. Prin absolvirea Liceului Sanitar se
obţinea titlul de soră medicală, iar prin absolvirea
Şcolii Postliceale, titlul de asistent medical, în anul

1994 încheind şcolarizarea ultima serie de
absolvenţi ai Liceului Sanitar, celelalte clase de
liceu având profil de chimie-biologie.
Odată cu reînfiinţarea Şcolii Postliceale
Sanitare, denumirea fostului Liceu Sanitar a fost
schimbată în Grupul Şcolar Sanitar Suceava,
aceasta până în 2001, când, prin hotărâre
guvernamentală s-a înfiinţat de sine stătătoare
Şcoala Postliceală Sanitară Suceava.
Din anul 2007, prin reorganizarea activităţii
de învăţământ, cursurile sunt ţinute în noul sediu
situat în municipiul Suceava, pe str. Aleea Jupiter,
nr. 10, imobil dotat cu 5 săli de clasă, cancelarie,
laborator, bibliotecă. Noul sediu a fost inaugurat
în prezenţa domnului Cristian Adomniţei,
Ministru al Învăţământului.
În urma acestei reorganizări, compartimentele secretariat-contabilitate au rămas în
vechiul sediu, alături de cabinetele de informatică
şi laboratoarele pentru profilul farmacie.
Majoritatea absolvenţilor, cadre sanitare
medii, lucrează în Spitalul Judeţean Suceava, unii
absolvenţi ai şcolii noastre au devenit cadre
medicale cu studii superioare (Director de Îngrijiri
Medicale – As. Chirap Dorina), iar un număr mare
de absolvenţi ducând renumele şcolii noastre
peste hotare, desfăşurându-şi activitatea în
renumite centre medicale internaţionale.
Datorită complexităţii procesului de
învăţământ desfăşurat şi a contextului socioprofesional, numărul mare de concurenţi a
impus susţinerea de către aceştia a unui examen
de admitere. Întreaga activitate este susţinută de
o bază materială consistentă şi valoroasă,
compusă din calculatoare, manechine, cărţi de
specialitate etc.
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ŞASE REGULI EFICIENTE DE ASCULTARE
Psiholog Mădălina ANTONESI

Continui să vă vorbesc despre ascultare, ca o
primă tehnică de abordat pentru obţinerea
eficienţei în comunicare, deoarece defectul meu
până la conştientizarea acestui fapt a avut ca efect
stabilirea unor relaţii superficiale cu resentimente
şi neîncredere.
Cunoaşterea acestei tehnici, punerea în
aplicare şi integrarea acesteia în viaţa de zi cu zi, a
avut ca rezultat descoperirea unei noi realităţi
total superioare celei pe care o cunoşteam.
Practicarea acestei tehnici ca prim pas, a răspuns
nevoii mele acute de îmbunătăţire a ceea ce
simţeam că se întâmpla în relaţii la acea dată.
Conştientizarea şi punerea în practică a adus
lumină, căldură şi bucurie în inima mea.
Pot să enumăr obiceiurile proaste pe care le
aveam – nu priveam omul în ochi pe motiv că e de
sex opus, pe motiv că se uita insistent, pe motiv că
nu e de încredere; nu mă apropiam foarte tare din
aceleaşi considerente, ş.a.m.d., obiceiuri de care
mi-e ruşine acum, dar sunt exemple a ceea ce
urmează să vorbesc, modul în care am practicat
ascultarea pentru îmbunătăţirea şi desăvârşirea
acestui defect, paşi înceţi dar siguri ce i-am făcut
către bunele relaţii de astăzi.
C. Rogers a scris cu privire la acest subiect:
,,POT SĂ PĂTRUND deplin în lumea simţămintelor şi a intenţiilor personale ale celui din faţa
mea, încercând să le privesc prin ochii lui? POT
PĂŞI în lumea sa personală atât de complet, încât
să-mi dispară orice dorinţă de a evalua şi judeca?
POT INTRA în această lume cu atât de multă
sensibilitate, încât să mă pot mişca liber prin ea,
fără să-i calc în picioare semnificaţiile, care sunt
atât de preţioase pentru el? POT SĂ FIU atât de
sensibil, încât să pot prinde cu acurateţe nu doar

dr. Mădălina ANTONESI14
Şcoala Postliceală sanitară ,,Carol Davila”
Bucureşti (2000);
Facultatea de psihologie Bucureşti (2008).
2008: Psiholog clinician la Centrul de dializă
Suceava;
2010: Master în psihologie clinică şi consiliere
genetică.

14

Email: madalina_fluturas@yahoo.com
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4. Presară-ţi ascultarea activă cu fraza
potrivită, care să arate interes şi înţelegere. „Sunt
de acord”. „Aşa este!” „Excelent!” „Înţeleg ce vrei
să spui”. Partenerul tău doreşte să ştie că înţelegi
ideile pe care le prezintă.
5. Pune întrebări bine formulate. Oferă
încurajare prin întrebări care să arate interesul pe
care-l ai faţă de ceea ce ţi se spune.
6. Ascultă puţin mai mult. Chiar şi atunci
când te gândeşti, trebuie să o faci prin ascultare.
Ascultă cu treizeci de secunde mai mult!
Nici o scuză nu poate schimba faptul că
acum este momentul să abordăm şi să perfectăm
relaţia dintre noi.
În goana „nebună” a vremurilor, a „timpului
comprimat”, în val-vartejul ce ne-a cuprins
antrenaţi în muncă, în iureşul şi alergarea
acumulării de bunuri, uităm de noi. Ne
îndepărtam unii de ceilalţi.
Să nu uităm ca nu luăm cu noi nimic de aici, din
această dimensiune, când va veni vremea, ci doar
calităţile umane ce se desăvârşesc aici, pe pământ.
Haideţi să creăm relaţii de calitate, iar ca
beneficiu imediat vom obţine bucuria. E minunat
să fii bucuros, să-ţi fi fie cald în suflet în fiecare
clipă a zilei. Bucuria atrage fericirea existenţei!
Mult spor!

acele sensuri exprimate ca atare, care sunt
implicite, ci şi acelea pe care el însuşi le vede
nedesluşit, şi cu privire la care este confuz? POT
FI DISPUS să-l înţeleg fără limite?
…fără îndoială, pot fi de mult mai mare
ajutor atunci când pot înţelege şi formula clar
însemnătatea experienţei sale, experienţa care,
pentru el, este încă neclară şi încurcată”.
Simpla hotărâre de a încerca să îmbunătăţeşti
ascultarea deficitară nu este de-ajuns. E nevoie să
te disciplinezi singur şi să iei hotărârea fermă de
a-ţi îmbunătăţi această capacitate.
Iată 6 metode eficiente, pe care le poţi exersa,
ascultând zilnic cu sufletul şi simţămintele tale:
1. Menţine un bun contact vizual.
Concentrează-ţi toată atenţia asupra partenerului
tău. Orice distragere de atenţie ce poate să apară
implică-l şi pe el. Ceea ce e de interes pentru tine
poate fi de interes şi pentru partener.
2. Aşează-te, invită-l şi pe el să facă acest
lucru. Timp de câteva minute, poartă-te ca şi cum
nimic altceva în întreaga lume nu ar conta pentru
tine, cu excepţia dorinţei de a-ţi asculta
partenerul. Blochează orice gânduri din mintea ta
care te-ar putea distrage. Apleacă-te înainte, către
vorbitor, în timp ce stai pe scaun, ca şi când te-ai
agăţa de fiecare cuvânt.
3. Arata-te interesat de ceea ce urmează să
auzi. Înalţă din sprâncene, dă din cap aprobator,
zâmbeşte sau chiar râzi atunci când este cazul.

CLARIFICAREA.
ÎNTREBĂRI CREATIVE PENTRU SUCCESUL UNEI RELAŢII
Psiholog Mădălina ANTONESI

Cel mai înalt compliment pe care îl poţi
face cuiva este să asculţi cu atenţie ceea ce spune.

Am vorbit despre ascultare, ca prim pas în
comunicare, în articolele trecute, iar acum voi
aborda al doilea pas, clarificarea.
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urma acestor replici s-ar putea să te surprindă.
Persoana din faţa ta se va simţi încurajată să
vorbească, să se deschidă, să vorbească despre
sentimentele pe care le are.
Cu ajutorul acestor replici, persoana din faţa
ta se exprimă. În multe situaţii chiar ea se edifică
asupra mesajului său, găsind răspunsuri la întrebările care nu aveau răspuns până în acel moment.
Prin parafrazare, ascultătorul clarifică cele
afirmate prin repetarea acurată a mesajului
transmis de interlocutor. Parafrazarea are de-a
face, în primul rând, cu conţinutul comunicat.
Răspunsul poate suna în felul următor:
„Te-am auzit spunând că”… repetam
mesajul
„Din câte înţeleg, spui că...”
„Vrei să spui că...”
Interpretarea clară a mesajului transmis în
cuvinte este importantă în toate relaţiile.
Această tehnică, clarificarea – exprimată prin
întrebări, replici adecvate şi parafrazare – e
necesar s-o folosim cu înţelepciune pentru a nu
avea consecinţe negative. Dacă întrebările sunt
prea personale, ele pot fi interpretate ca
cercetătoare sau ca o încălcare a teritoriului privat.
Evitaţi întrebarea „De ce?” Această întrebare
are tendinţa de a-l pune pe celălalt în defensivă.
Pentru că de ce-urile sunt legate de emoţii, o cale
mai bună de a pune această întrebare este:
„Spune-mi care sunt simţămintele tale în legătură
cu această problemă?”
Unele obiceiuri sunt uşor de schimbat, altele
cer voinţă, practică şi un efort mai mare.
Conştientizarea acţiunilor noastre este
importantă pentru relaţii armonioase şi de durată.

Cu ajutorul întrebărilor, replicilor adecvate,
prin parafrazare, acest pas este eficient şi va
conduce spre următorul/rii paşi, despre care voi
vorbi în articolele viitoare.
Această tehnică constă în a răspunde
partenerului printr-un mod ce oferă de fapt
invitaţia ca acesta să spună mai mult, să se simtă
ascultat în timp ce-şi împărtăşeşte propriile
gânduri.
Întrebările
pe
care
le
adresam
interlocutorului sunt închise sau deschise.
Cum? sau Cum este...?
Unde? sau Unde spui...?
Ce? sau Ce vezi...?
Aceste întrebări generează atât răspunsuri
închise cât şi răspunsuri deschise.
Întrebările creative, cele ce dau posibilitatea
partenerului să se audă când se exprimă, sunt
întrebările deschise. Aceste întrebări permit
exteriorizarea gândurilor ce transmit trăirile,
nevoile sau aşteptările persoanei.
O întrebare închisă, generatoare de răspuns
închis ca DA SAU NU, „Ai avut o zi bună?” poate
fi formulată astfel: „Spune-mi lucrurile interesante
care ţi s-au întâmplat azi!”
Una dintre cele mai simple metode de a
deschide
invitaţia
interlocutorului
către
comunicare este folosirea unor replici adecvate
situaţiei. Empatia pe care o manifeşti din clipa în
care v-aţi întâlnit facilitează transmiterea
mesajului. Replici adecvate adresate partenerului:
„Mă bucur că aud aceasta!”, „Bine aşa”, ,,Înţeleg”,
„Îmi dau seama”, „Povesteşte-mi mai mult despre
aceasta”, „Aş vrea să ştiu părerea ta”, „Ce
interesant!”, „Asta nu-i de glumă!”. Acesta
descoperă că eşti interesat de ceea ce spune
şi-l încurajezi să discute în continuare despre
preocupările sale. Reacţia pe care o vei obţine în
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MEDICI BUCOVINENI DEŢINUŢI POLITIC
ÎN REGIMUL COMUNIST
dr. Ioan IEŢCU

Nu se ştie în detaliu prin ce mecanisme ale
minţii ne atrage trecutul dar fenomenul este
incontestabil. O explicaţie generală există şi este
arhicunoscută; istoria reprezintă viaţa oamenilor
trăitori în trecut iar viaţa este esenţa „trestiei
numită om”15.
Cum să nu fim atraşi de viaţă adică de noi
înşine, de soarta noastră?
„Apreciat sau nu, apelul la istorie se
produce în cele mai variate împrejurări şi de către
oameni cu pregătire şi orientări diferite, ceea ce
este de apreciat şi încurajat”16.
Europa a cunoscut mai multe revoluţii care
au schimbat vechi orânduiri cu altele noi, prin
mijloace şi metode apreciate astăzi la scara istoriei
recente cu meritele şi erorile lor. Adversarii
politici au fost suprimaţi, de obicei mai puţin
democratic, prin îndepărtarea lor din parlamente
sau prin închisori şi asasinate.
Moartea lentă în închisori, încarcerarea,
uneori pe viaţă sau prin anii mulţi ai detenţiei în
mine de sare sau la construcţia unor obiective
economice şi-a găsit cel mai mare randament pe
timp scurt prin ghilotinare; le vom parcurge
succint pe cele mai semnificative.
1. Revoluţia din Anglia s-a născut din
nemulţumirea populară faţă de absolutismul regal
şi gravele probleme sociale şi religioase (1642-

1649). În urma celor două războaie civile a fost
decapitat Carol I, rege al Angliei, Scoţiei şi Irlandei
şi a fost instaurată Republica lui Cromwell (1649).
În 1688/89 a avut loc „Revoluţia glorioasă” marcată
de înlăturarea ultimului Stuart (Iacob al II-lea,
convertit la catolicism) şi punerea bazei monarhiei
parlamentare britanice odată cu Wilhelm al III-lea
de Orania.
2. Revoluţia franceză a fost reprezentată de
ansamblul mişcărilor revoluţionare din Franţa
între 1789-1799 pentru înlăturarea vechilor
structuri. Au fost desfiinţate privilegiile, a fost
adoptată „Declaraţia drepturilor omului şi ale
cetăţeanului” (1789), a fost proclamată Republica
(22 sept. 1792) şi a fost executat regele Ludovic al
XVI-lea. Revoluţia franceză a fost încheiată prin
lovitura de stat a generalului Bonaparte şi
impunerea Constituţiei anului VIII (1799). Au fost
anii cei mai sângeroşi din Franţa în care burghezia
se afirma economic dar voia să scape de
aristocraţia dominantă. În această luptă pentru
supremaţia economică şi politică s-au afirmat
revoluţionari celebri care uneori au alunecat spre
terorism. Şeful guvernului insurecţional al
Revoluţiei franceze, Georges Jaques Danton
(1759-1794), deputat din 1792, orator impetuos, a
fost eliminat în 1793 fiind acuzat de trădare şi
delapidare de către Robespierre şi ghilotinat odată
cu Camille Desmoulens, jurnalist al revoluţiei
franceze; soţia lui Camille a protestat contra
cruzimii lui Robespierre dar acesta a ghilotinat-o
şi pe ea. Maximilian de Robespierre (1758-1794),
avocat,
om
politic
francez,
supranumit
„incoruptibilul”, a instalat „Teroarea”, trimiţând mii
de oameni la eşafod. Printre cei condamnaţi au
figurat personalităţi celebre: Maria Antoaneta,
fiica împăratului Francisc I şi a Mariei Tereza, a
fost ghilotinată împreună cu soţul ei regele
Ludovic al XVI-lea. A căzut sub ghilotină şi

Blaise Pascal (1623-1662) savant, filozof şi scriitor
francez,
matematician,
întemeietor
al
teoriei
probabilităţilor şi al unei maşini de calcul; a descoperit
legea fundamentală a hidrostaticii. Este autorul
„Scrisorilor provinciale” şi al „Cugetărilor”; lui îi aparţine
afirmaţia că „omul e fragil ca o trestie” la care adăugăm
că este totuşi „trestia gânditoare”.
16 Acad. Ioan Aurel Pop „Reflecţii polemice despre anul
1918 în istoria românilor”. „Magazin istoric”, noiembrie
2015, p. 5. Dicţionarul universal al limbii române (Lazăr
Şăineanu), p. 551.
15
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chimistul Lavoisier, cel care a descoperit natura şi
rolul oxigenului, compoziţia apei, cel care a
studiat procesul chimic al respiraţiei; toate aceste
merite n-au contat în sentinţa hotărâtă de terorişti.
A fost decapitat şi poetul André Chênier, cel care
a scris: Elegii; Bucolice; Idile. N-ar fi o exagerare să
credem că Teroriştii francezi când au adoptat
ghilotinarea şi-ar fi amintit de un aforism german
după care „besser Ein End mit Schrecken als Ein
Schrecken Ohne End”17. Robespierre, sprijinindu-se
pe Comuna din Paris, ca adversar al aristocraţiei
şi adept al filozofiei lui J.J. Rousseau cucereşte în
mod dictatorial toată puterea dar este şi el
ghilotinat, în 1794. Astăzi, plimbându-ne prin
monumentala Place de la Concorde din centrul
Parisului, vechea Piaţă Ludovic al XV-lea, situată
între Grădinile Tuileriees şi les Champs Élyseé,
uităm sau nu ştim că aici a funcţionat ghilotina
imaginată de medicul francez Joseph Ignace
Guillotin (1738-1814), deputat în Adunarea
Naţională a Franţei. El este cel care a propus
adoptarea instrumentului care-i poartă numele
pentru a înlătura supliciul clasic al decapitării cu
ajutorul unei săbii sau securi, prin ghilotină, o
lamă tăioasă ce cade de sus, glisând între două
verticale. Construirea maşinii a fost hotărâtă în
Adunarea Legislativă din 25.IV.1792 şi a rămas
mijlocul de execuţie pentru condamnările de
drept comun până la abolirea pedepsei cu
moartea, în 9.X.1989. Numele de Place de la
Concorde voia parcă să amintească lumii că
sentimentul concordiei a luat locul celui al terorii
din cel mai sângeros deceniu al Franţei. Obeliscul
din centrul pieţei a fost adus din Luxor (Egipt) şi a
fost montat în 1836.
3. Revoluţiile din 1848/49 au fost un val de
mişcări revoluţionare ce a cuprins majoritatea
ţărilor Europei, determinat de cauze economice,
politice şi naţionale; a debutat în Italia, s-a
răspândit în Franţa unde a fost înlăturat regele
Ludovic Filip şi a fost instaurată cea de-a doua
Republică. Revoluţia a trecut în Germania,
Austria, Ungaria, dar în Ţările Române a fost
reprimată sângeros de armatele imperiale.
4. Revoluţia rusă din 1905 a zguduit Rusia

prin mişcări şi revolte muncitoreşti care l-au
obligat pe ţarul Nicolae al II-lea să adopte unele
măsuri democratice. Insurecţia muncitorească a
fost înăbuşită în 1906. Revoluţia din 1917 a condus
la abdicarea sau exilarea ţarului Nicolae al II-lea în
februarie/martie şi preluarea puterii de către
bolşevici în oct/nov 1917 urmată de instaurarea
guvernului în frunte cu V. I. Lenin succedat la
rândul său de dictatura stalinistă care i-a suprimat
pe toţi cei care n-au acceptat că „cine nu e de partea
dictatorului, este împotriva lui”. Deceniile de
stalinism au dus la arestarea intelectualilor
progresişti, a preoţimii şi a ţăranilor înstăriţi,
numărul acestora depăşind zeci de milioane.
5. Revoluţiile din 1989 au fost un val uriaş de
mişcări şi acţiuni care au condus la înlăturarea
regimurilor comuniste din ţările Europei Centrale
şi de Est. Aceste revolte au început în Polonia, au
continuat în Ungaria, Germania de Est,
Cehoslovacia, ţări în care s-au desfăşurat în
general paşnic („revoluţii de catifea”), dar s-au
încheiat sângeros în România (22-24 dec. ’89). În
ţara noastră, se ajunsese ca în veritabilul Gulag
românesc al celor cca. 100 închisori şi lagăre, să fie
arestaţi şi întemniţaţi peste un milion de
reprezentanţi ai vechiului regim, intelectuali, dar
şi muncitorii şi ţăranii care s-au opus abuzurilor
regimului comunist. În Franţa de acum două
secole a funcţionat ghilotina pe când la noi a fost
instituită „moartea lentă” prin foame, torturi şi
umilinţe de tot felul care au culminat cu „spălarea
creierului” despre care a scris recent Virgil Ierunca
(poet şi critic literar român, stabilit în Franţa) în
volumul „Fenomenul Piteşti”. Autorii „fenomenului
Piteşti” au depăşit până şi performanţele din
Gulag-ul sovietic descrise în „Fără paşaport prin
URSS”18, în revista „Rost”19 sau de Soljeniţîn20. Cei
Un tânăr prahovean, Johann Urwich (Ferry), în 1944
se retrage odată cu trupele germane. Ajuns în Berlinul
deja împărţit pe zone de ocupaţie, în sectorul rusesc este
arestat pentru acuzaţia de spionaj, judecat sumar şi
condamnat la 25 de ani de lagăr. Este dus în extremul
nord rusesc, la Vorkuta, un lagăr la est de Urali, vis-ávis de alt lagăr, Norilsk. Actor şi erou al propriei drame,
Ferry descrie detaliat suferinţele inimaginabile ale celor
peste 10.000 de condamnaţi. Am citit acest roman de
cca. 1000 pagini în 1987, la München, prin amabilitatea
şefului comunităţii româneşti din Germania acelor ani;
18

„Mai bine un sfârşit groaznic – în cazul nostru ghilotina –
decât o groază fără de sfârşit” (în ocne, lagăre).
17
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câţiva medici la care ne referim în acest capitol al
ediţiei a II-a din Istoria Spitalului şi în Revista
„Bucovina medicală” sunt eroii noştri, ai medicilor
din Bucovina şi ne închinăm memoriei lor cu
speranţa că nici azi şi nici mâine, după noi, nu vor
fi uitaţi şi că asemenea orori nu se vor repeta.
6. După 1945, România alături de alte state
Est-Europene a intrat sub influenţa ideologiei
comuniste adusă de trupele sovietice şi activiştii
moscoviţi prezenţi în toate domeniile, nu cu rol
consultativ ci având ultimul cuvânt. Propaganda
comunistă se îndrepta în primul rând împotriva
opoziţiei reprezentată de vârfurile regimului
anterior denumit „burghezo-moşieresc”: intelectuali,
ofiţeri, preoţi politicieni dar, deşi se afirma că noul
regim este în favoarea muncitorilor şi ţăranilor, şi
din rândul acestora, cei care credeau că se pot
opune „ciumei roşii” erau arestaţi mai ales după
alegerile din 1946 fraudate, după opinia stalinistă
„câştigă nu cei care votează ci acei care numără
voturile”.
Tot mai mult propaganda proslăvea Marea
Uniune, omul sovietic, cultura şi tehnica sovietică
şi înfiera „imperialismul muribund” acuzat că
pregătea, prin anii 1950, un al treilea război. Era
prin anii 1950, când la serbările şcolare
programele artistice erau mai mult ruseşti.
Aceeaşi propagandă extrem de prolifică
condamna ideologia nazistă şi crimele lagărelor
naziste:
Buchenwald,
Bergen-Belsen,
Saksenhausen, Dachau, Auchwitz, în care şi-au
pierdut viaţa milioane de oameni.
„Ciuma cafenie” (a nazismului) era pusă la
stâlpul infamiei iar călăii pedepsiţi exemplar în
celebrul proces de la Nürnberg, dar nici un cuvânt
nu se spunea la noi despre „ciuma roşie” şi lagărele
K.G.B.-ului sovietic cu regim deosebit de aspru:

Minlag (Inta), Recilag (Vorkuta), Dubravlag
(Potma), Steplag, Morlag (Kolîma, fluviu siberian
de 2600 km, ce se varsă în Oceanul Arctic) şi multe
alte „laguri” asemănătoare, în mlaştini, tundră,
păduri, de-a lungul apelor, canalelor şi
terasamentelor de cale ferată încât s-a scris că sub
fiecare traversă a unei căi ferate siberiene construită
cu deţinuţi politic, pe o distanţă de 1000 km, se află
cel puţin două cranii umane (J. Urwich).
În ultimii ani au apărut scrieri zguduitoare
despre Gulag-uri: „Povestiri din Kolîma” de
Şalamov şi celebrul „Arhipelagul Gulag21” a lui
Soljeniţîn. La acea vreme, din populaţia Basarabiei
de 2,5 milioane, s-au pierdut cca. un milion,
executaţi, deportaţi în Siberia, după cum relatează
Serafin Saka în „Basarabia în Gulag”, un volum de
400 pagini apărut în Editura Meridianul 28, a
Uniunii Scriitorilor, Chişinău, 1955, pe care l-am
primit la Chişinău.
La noi, în scurtă vreme, au apărut pe harta
României (Revista „Rost”) 100 de închisori şi
colonii de muncă forţată. Despre Canalul Dunăre
– Marea Neagră s-a scris mult sub nume dintre
cele mai diverse, între care şi „Holocaustul roşu” de
Florin Mătrescu. Din acest volum aflăm că în
timpul comunismului românesc au existat 44
penitenciare principale, 72 lagăre de muncă forţată
în care au fost închişi trei milioane de români, din
care au murit 891.500. Regimul de exterminare al
deţinuţilor politic justifica titlurile: „Primul
inventar din Auschwitz-ul comunist român” şi
„Procesul Canalului Morţii” din care reţinem că,
statistic, zilnic mureau aproape doi deţinuţi.
Propaganda comunistă elogia acest Canal: Petru
Dumitriu scria admirativ despre „Magistrala
Albastră” în romanul „Drum fără pulbere” dar
Ziarul „Adevărul” scria: „Despre Gulag-ul comunist
al Dobrogei” şi „Statistica neagră”. Acelaşi ziar scria
şi „Despre femeile, victime şi călăi în lagărul de muncă
forţată de la Canal” şi „Poveşti de groază de la Canalul
Dunăre – Marea Neagră, spuse după 60 de ani”. Alte
scrieri: „Basmele canalului”; „Propaganda şi

Germania Federală prin tratative „la vârf” şi-a recuperat
o bună parte de prizonierii nemţi, printre care a avut
norocul să se numere şi Ferry care a scăpat doar cu 10
ani din cei 25, scriindu-şi apoi amintirile care au apărut
în 1967-1968 în capitala Bavariei.
19 Revista de cultură creştină şi politică a foştilor
deţinuţi politic din România fondată în 2002.
20 Scriitor sovietic născut în 1918, una din marile
conştiinţe ale secolului XX, închis, expulzat şi stabilit în
SUA, laureat Nobel în 1970; el a descris tragedia
omului rus mutilat de comunism.

GULAG = loc de deportare, de detenţie în care se
practica degradarea sistematică a fiinţei umane, specific
practicilor sovietice de distrugere a opoziţiei
intelectuale (în limba rusă termenul provine de la
numele romanului „Arhipelagul Gulag” scris în 19731976, de Alexander Soljeniţîn.
21
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realitatea”; „Stalin a decis” (a decis că un asemenea
şantier va distruge pe toţi cei care s-au opus
ideologiei comuniste şi „aşa a fost”). Canalul a
început în 1949; lucrările au fost sistate în 1955 şi
reluate după un nou proiect în 1976.
Canalul actual a fost inaugurat, pe 26 mai
1984 şi are o lungime de 64 km, o adâncime de 7
metri, lăţimea la bază fiind de 70 metri iar la
suprafaţa de 90-120 m. La capete există câte două
ecluze care permit traficul în ambele sensuri.
Exploatarea canalului aduce venituri anuale
de doar trei milioane euro, încât recuperarea
investiţiei de două miliarde dolari s-ar face abia în
600 de ani. Ramura nordică a canalului (Poarta
Albă – Midia Năvodari) are o lungime de 31 km.
Acest „canal al groazei sau al morţii” a fost plănuit
îndată după alipirea Dobrogei la România în
urma „Păcii de la Berlin” (1878), dar Regele Carol I,
conştient de dificultăţile tehnice ale proiectului s-a
limitat doar la realizarea Podului de la Cernavodă
în anii 1890-1895, construcţia cea mai apreciată în
Europa acelor ani; Carol al II-lea a cochetat cu
proiectul canalului dar atât. În 1929 Aurel
Bărglăzan realiza „Studiul unui canal navigabil
Cernavodă – Constanţa”.
Realizarea în forţă a Canalului ascunde un
trist loc de tortură pentru cei mai buni români
între care şi medici bucovineni (Dr. Silvestru
Strugar ş.a.). În anii ´50-´60 aproape în fiecare
familie bucovineană cel puţin un membru adult se
afla în închisori sau colonii de muncă forţată. Din
familia primarului Toader a Savului Strugar din
Pârteştii de Jos, primul fiu, Silvestru, medic, a stat
trei ani la Canalul Morţii iar cel de-al doilea,
Dumitru, avocat la Orhei – Basarabia, a stat şapte
ani în Siberia. Nepotul lor şi verişorul meu,
Nicanor, proaspăt absolvent al Facultăţii de
Silvicultură a fost închis la Jilava şi un alt văr, Ilie,
a reuşit să-l recunoască dintr-o „stivă” de cadavre
doar cu o zi înainte să fie transferat ca „material
didactic” la Facultatea de Medicină din Bucureşti;
eram în anii ´49-´50. Tragedia „dubei de noapte” a
continuat şi în anii colectivizării forţate a
agriculturii încheiată în 1962. Alţi români, ţăranii
noştrii gospodari, au nimerit cu miile în rândul
victimelor represiunii comuniste, alăturându-se
intelectualilor şi celorlalte profesii şi abia în 1964
au fost eliberaţi din detenţia politică.

Bucovina a avut aceeaşi soartă cu celelalte
zone ale ţării după cum rezultă din scrierea de 210
pagini datorată Dlui Alex. Zota, un alt pacient deal meu. Dedicaţia de pe prima pagină: „A nu se
uita adevărurile dar şi a fi cunoscute de generaţiile
viitoare” semnează Prof. Alex Zota „Cu stimă şi
respect, doctorului Ieţcu”. Mai puţin mediatizate
sunt cele patru închisori pentru femei, între care
cea de la Miercurea Ciuc excela prin metodele
folosite în umilirea femeilor.
Voi reţine doar câteva aspecte cantitative ale
supliciului bucovinenilor sub „ciuma roşie”.
Lângă actualul „Palat al Justiţiei”, în spatele
celor trei statui, s-a dat peste scheletele celor
omorâţi în închisoarea devenită „Palat al Justiţiei”;
între apa Sucevei la podul Iţcani şi terasamentul căii
ferate, în barăcile fostei unităţi germane, în 1952, era
un lagăr de muncă pentru cca. 11.000 oameni.
În grota de la „Pădurice” au fost găsite
scheletele deţinuţilor care lucrau la calea ferată
nouă, spre Gura Humorului; aceştia în timpul
iernii, de frig, de foame şi de oboseală nu mai
puteau ajunge la baraci încât erau depuşi în grota
în care mureau, prin îngheţ, zilnic, 9-10 oameni.
Localnicii ştiau că alt loc de execuţie era „la Călău”,
fost poligon de tir, azi loc de depunere a deşeurilor
oraşului; cei condamnaţi la moarte erau executaţi
aici. Cadavrele erau încărcate noaptea în căruţe şi
îngropate în gropi comune la cimitirul de la Cetate.
La una dintre execuţii, plutonul militar a refuzat să
tragă în cel condamnat care striga că e nevinovat şi
are acasă cinci copii, dar procurorul Riciu l-a
împuşcat în cap. Şi astăzi seniorii Sucevei îşi
amintesc de acest sinistru personaj pe care „nici
pământul nu l-a primit”, la înmormântare groparii
având dificultăţi la depunerea sicriului în groapă.
La cimitir, în 1984, când săpau la groapa de
veci pentru Ghiţă Motriuc au dat peste un schelet
cu lanţuri la picioare. Un alt pacient, fost primar la
liberali, într-un sat apropiat, povestea cum în ziua
când a fost închis la Suceava, în subsolul închisorii,
fără lumină, a călcat până la genunchi în apă.
Orientându-se pe întuneric găseşte un pat de metal
deasupra nivelului apei şi s-a urcat pe el să se
zvânte de apă dar după câteva minute, gardianul
de pe hol a învârtit o manivelă şi patul, de fapt o
tablă mai groasă din metal, s-a rotit lângă perete, el
căzând în apă cu totul.
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Noi, tinerii, încă dintr-un început eram
supuşi unui regim educativ pentru a deveni noua
intelectualitate muncitoresc-ţărănească. Ajuns la
facultate, în primul an (1955/56) sunt chemat la
„cadre” ceea ce nu prevestea nimic bun; mi s-a pus
în vedere că dacă nu voi aduce un act că părinţii
mei s-au înscris la colectiv, voi fi trimis acasă şi
tata, cu lacrimi în ochi s-a înscris cu 20 de prăjini.
Înainte de 1989, în Spitalul Suceava, ni se
reproşa că prea „ne domnim” în loc să folosim
apelativul de tovarăş, dar activiştii care ne
„instruiau politic” erau de la o vreme tineri
educaţi, unii chiar pacienţi şi prieteni de-ai noştri,
încât după unele expuneri politice, culturale sau
filosofice totul se încheia cu un proces verbal
favorabil; la demonstraţii, coloana sanitară era
„coloana tăcerii” prin faţa tribunelor oficiale.
Despre viaţa deţinuţilor politici în închisori,
s-a scris mult, atât la noi cât şi în U.R.S.S., o dată
cu Soljeniţîn; oricât ai citi din cărţi, e greu să te
transpui în viaţa acelor deţinuţi umiliţi, batjocoriţi,
înfometaţi şi bătuţi. Am citit recent cartea întreagă
a lui Soljeniţîn, care „a scris o operă clasică
desăvârşită în concizia ei, folosind elocvenţa
discreţiei şi a lucrurilor trecute sub tăcere” (The
New York Times); mă refer la nuvela O zi din viaţa
lui Ivan Denisovici. Alături de alte opere despre
gulagurile sovietice, contribuie la identificarea
adevărului că „regimul din Rusia nu a putut
supravieţui decât instaurând teroarea; trebuie să
înţelegem că vindecarea unui popor nu se poate
înfăptui decât dacă fiecare îşi va asuma vina pe
care o are” (Alexandr Soljeniţîn, într-un interviu
publicat în „Der Spiegel”, Germania, 2007).
Am citit această nuvelă în fragmente, dar
acum am parcurs în două zile cele 160 de pagini
ale cărţii. În 1962, în noiembrie, revista Novîi Mir
publica un text literar care avea să schimbe pentru
totdeauna chipul Uniunii Sovietice. Autorul
nuvelei O zi din viaţa lui Ivan Denisovici, profesor
de matematică, trecuse prin experienţa gulagului.
Cel care avea să devină vocea a milioane de
oameni prizonieri în propria ţară şi cronicarul
calvarului pe care aceştia l-au îndurat, a deschis
ochii lumii libere, care se lăsa amăgită de
propaganda sovietică.
Soljeniţîn s-a născut pe 11 decembrie 1918, în
Caucaz, la Kislovodsk, o staţiune balneară cu ape

carbogazoase. A luptat în cel de-al doilea război
mondial, fiind şi decorat. În 1945 este arestat
pentru o scrisoare în care îl critica pe Stalin. A
suferit 8 ani în închisori şi lagăre de muncă forţată,
după care au urmat încă trei ani de domiciliu
forţat. Citind nuvela, te convingi că descrierea
amănunţită a lumii lagărului, este o scriere
autobiografică. În 1956 i s-a permis să se
stabilească la Riazan, predând matematica şi
începând să scrie. Nuvela a fost publicată în 1962,
aducându-i notorietatea. În 1968 îi apar, în
Occident, romanele Primul cerc şi Pavilionul
canceroşilor, în care KGB-istul care a râvnit şi
obţinut casa unui om de rând, ajunge vecin de
cameră cu cel pe care-l deposedase samavolnic de
locuinţa sa, în spitalul oncologic. În 1970 este
distins cu Premiul Nobel pentru literatură „pentru
forţa morală cu care a continuat marea tradiţie a
literaturii ruse”. Refuză să participe la ceremonia
de la Stockholm de acordare a premiilor, de teama
că nu i se va permite să se întoarcă în ţară. În 1973
apar în Occident cele trei volume din Arhipelagul
Gulag, o cutremurătoare frescă a sistemului
lagărelor din U.R.S.S.; este atacat vehement de
presa sovietică, iar pe 12 februarie 1974 este
arestat, acuzat de trădare şi expulzat din U.R.S.S.;
în decembrie acelaşi an intră în posesia premiului
Nobel. Din 1975 se stabileşte în S.U.A. unde
continuă să scrie. În 1990, după căderea
comunismului, îşi recapătă cetăţenia rusă. Moare
pe 3 august 2008, la Moscova. Nuvela descrie
comportamentul deţinuţilor de toate naţionalităţile, la munci grele, în frigul siberian. Trădătorii
şi turnătorii sunt suprimaţi de colegii lor, iar viaţa
în lagăr se desfăşoară după legi stricte, nescrise.
Descrierea unei zile de viaţă, cu toate amănuntele
ei, nu putea fi realizată decât de un om de talent,
care a trăit efectiv în acel mediu, despre care, cei
din afara lagărului, nu ştiau. Condamnările erau
de până la 25 de ani. La apelul coloniei de 500 de
deţinuţi, într-una din zile, lipseşte unul, de care nu
ştia nimeni nimic. Toţi erau furioşi pentru că
aşteptau în frig. După vreo jumătate de oră, cel de
negăsit apare. Era un moldovean care adormise la
centrala electrică. Toţi cu gura pe el, ba l-au şi
înghesuit cu ceva pumni. Din coloană se
desprinde un maghiar care îi aplică un picior în
fund, comentariul autorului fiind că „ungurii nu-i
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prea agreează pe români” şi asta era în Siberia.
Deţinuţii aşteptau condamnarea moldoveanului
la oarecare pedeapsă, pentru „tentativă de
evadare”. Nu am găsit vreo referire la „spălarea
creierului” şi la alte chinuri, despre care am aflat
că se întâmplau la noi, la Piteşti, descrise destul de
rezumativ de Virgil Ierunca, în Cazul Piteşti.
Şi cinci dintre colegii noştri, au trăit
asemenea orori, care numai prin talentul unui
Soljeniţîn puteau încăpea într-o singură zi. Ne
referim în continuare la doi dintre aceşti colegi
medici care au plătit cu ani grei de umilinţe în
închisori pentru că au spus sau comentat ceea ce
gândeau. Se cuvine să nu-i uităm şi acest gând a
stat la baza acestor câteva pagini scrise în
memoria lor. Adevărul ultimelor decenii trebuie

cunoscut pentru că, dacă-l ascundem sau îl
ignorăm, devenim complici.
Memorialul victimelor comunismului şi a
rezistenţei de la Sighet22 a fost creat începând cu
anul 1993, când proiectul a fost prezentat de Ana
Blandiana Consiliului Europei care, în 1994, l-a
luat sub egida sa; prin legea nr. 95/ 12 iunie 1997 a
fost declarat „ansamblu de interes naţional”.
Memorialului de la Sighet şi colecţiei „Analele
Sighet” li s-au decernat „Premiul UNESCO
Corneliu Coposu pentru toleranţă interetnică şi
interconfesională”. La Sighet poate fi vizitată şi
celula în care a murit Iuliu Maniu23.
22

Oraş în judeţul Maramureş, la confluenţa Izei cu Tisa.
Om politic român (1873-1955), fruntaş al Partidului
Naţional Ţărănesc, preşedinte al PNŢ, prim ministru (19281933); închis de comunişti, a murit la Sighet.
23

Imagine din exterior a închisorii din Sighet

Etajul întâi al închisorii din Sighet

Holul cu fotografiile tuturor victimelor de la Sighet

Celula în care a murit Iuliu Maniu
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SILVESTRU STRUGARU

dr. Ioan IEŢCU

În anii mei de studenţie (1955-1961)
admiram cu sfială tablourile acestor sfinţi la
rectorat, şi nu puteam decât să zâmbesc când am
citit că la întoarcerea sa de la Paris, tânărul C.
Istrate, profesorul de chimie de mai târziu, cu
prilejul
unei
demonstraţii
practice
a
performanţelor microsco-pului adus din „oraşul
luminii”, afirma cât este de uluitoare „lumea
microscopică”.
În replică, Prof. Bacaloglu, o figură clasică,
glumea în Consiliul profesoral spunând că nu
crede în minunea tânărului Istrate; „comedia lui
adusă din Franţa nu poate vedea mai bine decât văd eu
prin ochelarii mei”.
În cele 12 încăperi ale sanatoriului său, Dr.
Strugaru amenajase două săli de operaţie,
dispunea de un aparat Roentgen şi de un mic
serviciu de fizioterapie şi mă mândresc cu
literatura medicală de documentare din acei ani.
În saloane putea caza 20-25 bolnavi. Realizare „o
avere” greu de egalat până şi astăzi. Era ajutat de o
doctoriţă – Veskerna, emigrată în Canada, pe care
am cunoscut-o mai târziu; lumea credea că se vor
căsători.
A fost mobilizat în războiul al II-lea şi a
lucrat pe un tren sanitar până aproape de linia
frontului, spre care înainta încet, încet, precedat de
câteva vagoane de marfă.
La întoarcere, inventarul sanatoriului se
risipise încât nu-şi poate relua activitatea în care
se afirmase deja.
Nu era vorbăreţ dar din când în când aflai
câte ceva de la el. În loc să-şi vadă de munca sa,
este mobilizat de război în locul altuia care îşi
cumpărase lăsarea la vatră cu ceea ce azi spunem
– şpagă.
Dr. V. Andriu, distinsul chirug sucevean, de
talie naţională ne povestea cum şi el mobilizat

S-a născut în ultimul an al secolului al XIXlea, în comuna Pârteştii de Jos – Suceava. În 1927
obţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie
la Facultatea de medicină a Universităţii din Iaşi.
În 1928, după stagiul militar, este lăsat la vatră cu
gradul de locotenent.
Examenele în carnetul de student sunt
notate în primii trei ani cu „bile” (albe, roşii)
pentru ca în ultimii trei ani de studii să figureze
note ca astăzi, cu cifre până la zece. După aproape
zece ani de activitate la Suceava, era proprietarul
unui spital particular pe strada Eudoxiu
Hurmuzachi; venera-bilii Sucevei, unii deveniţi
pacienţi de-ai mei, îşi amintesc cu respect de acel
spital. Încerc să descifrez câteva din semnăturile
profesorilor în carnetul fostului student: Dr.
Bacaloglu, decan şi profesor la anatomie
patologică, Dr. Dobrovici la patologie medicală,
Dr. Slătineanu la bacteriologie, Dr. Tănăsescu la
chirurgie, N. Leon la parazitologie. Despre
ultimul din cei de mai sus, Prof. N. Leon am aflat
mult mai multe date cu prilejul lucrării de
diplomă din anul VI de faculta-te, relatările Dr.
Strugaru fiindu-mi de mare folos.
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spre linia frontului s-a întâlnit cu trenul Dr.
Strugaru care venea din infernul primei linii
încărcat cu foarte mulţi răniţi încât este transferat
pe trenul Dr. Strugaru ceea ce l-a salvat de
masacrul trenului spre linia întâi.
Dar, dacă din război se întorsese teafăr, nu
mult şi este arestat ca „duşman al poporului”
urmând cei trei ani de chinuri în GULAG-ul
românesc la Olteniţa, Chirnogeni, Coasta Galeş de
pe sinistrul canal Dunăre – Marea Neagră despre
care s-a scris că a fost „groapa comună” a
oponenţilor români ai regimului comunist.
Familia noastră, aflând cu greu unde este închis
uncheşul Solovăstru, cum îi spuneam noi, s-a
organizat în trimiterea de pachete cu articole de
îmbrăcăminte şi alimente neperisabile.
Tatăl meu, profitând de uniforma lui de
CFR-ist, în acei ani când instituţia Căilor Ferate
era considerată „cea de a 2-a armată a ţării”, s-a
dus de mai multe ori în lagăre, beneficiind şi de
gratuitate pe tren. Odată, tata s-a deplasat
imprudent în perimetrele lagărelor fiind somat cu
ostilitate de gardienii care l-au avertizat că foarte
uşor poate să ajungă în rândul deţinuţilor.
Într-o vreme, lucrând cu picioarele în apa
unei orezării s-a îmbolnăvit grav de plămâni,
declarând greva foamei ceea ce-i adusese condiţii
ceva mai bune în sensul că este internat la
infirmeria coloniei. Regimul comunist voia să
cultive şi orez şi bumbac, ceea ce la prima vedere
nu era rău dar nu aveam condiţiile de mediu
necesare. Lozinca sub care s-a construit „Canalul
morţii” în 1950 era scrisă vizibil pe pancarte
plantate pe marginea canalului: „Construim fără
burghezie şi împotriva burgheziei”. Despre acele
condiţii mi-a spus odată că „noi cei proveniţi de la
ţară, învăţaţi cu greul, am rezistat mai bine; cei
din familii aristocrate cu greu se adaptau şi
mureau pe capete”. Altă dată ne povestea cum
viaţa celor din baraca lor prospera în sensul că
supa limpede care se vărsa aproape toată din
farfurie, nu se mai vărsa din trocuţele din lemn pe
care le construise Ilie Rotaru, tâmplar, de loc din
Comăneşti. Dar conducerea lagărului, sesizată de
cineva că prea se consumă mult material lemnos,
a luat măsuri încât s-a revenit la „farfuriile
oficiale” – plate.

Au trecut cei trei ani de supliciu şi la cererea
sa de a obţine un document asupra motivelor
întemniţării i s-a răspuns în bătaie de joc „mai
bine las-o baltă şi bucură-te că nu ţi-au rămas
ciolanele pe aici”.
Nu avusese copii, iar cu soţia sa, Ketty, se
înţelesese mai greu deoarece ea nu se adapta la
condiţia de viaţă a ţăranilor din Pârteştii de Jos, a
rudelor Dr. Strugaru la care mergeau din când în
când, la sărbătorile de familie.
Mătuşa era o femeie cultivată dar mai greu
adaptabilă. Am devenit preferatul ei şi cu toate că
familia o acuza de veşnica-i nerăbdare, mi-a arătat
bunăvoinţa sa de mai multe ori cu prilejul
vizitelor mele la Suceava, unde ei locuiau într-o
singură cameră. Când încă nu împlinisem 15 ani,
mi-a deschis apetitul pentru limba franceză
parcurgând primele lecţii dintr-o carte de liceu. La
şcoala din sat se preda numai limba rusă pe care o
agream pentru că tata, cu experienţa sa din război
ne zicea că nu-i rău să ştii nici ruseşte şi dacă se
poate şi ţigăneşte.
Într-o vreme când în şcoala românească se
învăţa că descoperirile fundamentale în toate
ştiinţele aparţineau savanţilor ruşi ori sovietici,
mătuşa Strugaru, în faţa clasei sale de la Liceul de
fete teoretic din Suceava, s-a trezit afirmând că
„legea conservării masei” („nimic nu se pierde,
nimic nu se câştigă, totul se transformă”) a fost
enunţată de chimistul francez Antoine Laurent de
Lavoisier (1743-1794) şi nu de savantul rus L. M.
Lomonosov (1711-1765), cum prevedea programa
şcolară a anilor ´50; a retractat afirmaţia,
corectându-se şi depăşind cu greu momentul. Mam considerat favoritul ei când am citit pe o foaie
de hârtie găsită în cartea din care învăţam
franceza câteva încercări de versificare în care mam recunoscut; erau versuri scrise în 1955, cu
destul talent. Era fiică de preot din zona Bacău. La
căsătoria cu Dr. Strugaru, mătuşa avea un băiat
dintr-o căsătorie anterioară; asta era prin 1937,
anul în care mă născusem şi uncheşul Solovăstru
m-a botezat; era un vânător recunoscut în zonă.
Băiatul mătuşii pe nume Dumitrescu s-a afirmat
ca ginecolog în Braşov.
„Lui !
Bălăior cu ochi albaştrii, cu privirile sfioase
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Căţărat prin nuci, şi vişini, pe la celelalte case”.

mormântul nepotului său, Gheorghe Ieţcu,
decedat în august 1986 şi al altui nepot, Nicanor
Strugaru, tânăr inginer silvic, torturat bestial în
închisorile de la Piteşti şi Jilava.
Ultimele luni din viaţă dr. Strugaru le-a
petrecut în casa lui Alexandru Straton din Pârteştii
de Jos, căsătorit cu sora tatălui meu, mătuşa
Ileana, care l-au îngrijit ca pe tatăl lor.
Ani la rând, ne vizita, uneori dormind la noi;
găsea aceeaşi căldură şi dragoste în familia Ing.
Dumitru Catargiu, căsătorit cu Aurora, din
Pârteştii de Jos, profesoară, rudă cu noi. Cu
aceeaşi dragoste era primit în familia altui nepot
de-al său, Ghiţă şi Virginica Strugaru având şi cu
ei o mulţime de locuri şi amintiri comune din satul
nostru.
Deşi de multă vreme ieşit la pensie, era
respectat de cei mai în vârstă pentru
devotamentul său profesional străin de orice
mercantilism; de altfel a fost bogat în tinereţe dar
a trăit şi a murit în sărăcie.
Despre sanatoriul său, „construit şi dotat cu
trudă” mi-a spus odată că „atunci când să
beneficiez de munca mea, a venit războiul, fiind
concentrat eu în locul altuia care şi-a plătit cu
mulţi bani lăsarea la vatră, iar după război m-au
arestat, m-am îmbolnăvit, toată agoniseala fiindmi naţionalizată, mai ales sanatoriul când tocmai
avea tot ce-i trebuia; m-am trezit acuzat ca
duşman al poporului şi trimis pe trei ani la canalul
morţii fără să fiu judecat”.
Gândind obsesiv la aceşti „sfinţi ai
închisorilor”, mă întreb ce i-a ajutat să înfrunte
frigul, foamea, bătăile şi alte umilinţe, lupta cu
şobolanii şi păduchii, sperând şi aşteptând
eliberarea, timp de cinci, zece şi chiar 25 de ani.
Mi-am amintit unul dintre posibilele răspunsuri
pe care nu-l pot uita în toate detaliile lui deşi au
trecut de atunci ani mulţi. În 1964, anul acelei mari
eliberări a deţinuţilor politici, din închisorile
României „sfinţii închisorilor” erau trimişi pentru
„reabilitare fizică” în staţiuni balneare. Aşa au ajuns
câţiva şi la Sanatoriul Balnear Mangalia, unde
lucram atunci; dintre aceştia l-am cunoscut destul
de bine pe Domnul Ioan Ianolide, de o distincţie
fizică deosebită, cu o privire a ochilor albaştrii ce
te captiva. Era înalt, purta o mustaţă scurtă, se
deplasa cu oarecare greutate faţă de colegii săi,

sau
„În alba-i cămăşuţă, strâns la brâu cu o cingătoare
Cu priviri de fată mare, mama-l ţine de mânuţă!”
ori
„În zi de sărbătoare, în lăcaş de ´nchinăciune
Cu măicuţa lui alături el îngân´o rugăciune”
*
„Fosta-i tu copil odată, ochi albaştri visători?
Astăzi când privesc la tine, fără vrere am fiori...
Unde-ţi e chica bălaie, unde-s ochii tăi ca cerul
Pălăria cucuiată, feţişoara bucălaie?
....dar în sat ca tine-o droaie!”
Ketty, 1 aug. 1955, Suceava.
Şeful medical al Regiunii Suceava, dr. B.
Merdler, în loc să-l integreze în spital pe postul
său de chirurg, l-a sfătuit pe dr. Strugaru să-şi
refacă sănătatea la Pârteşti. Şi în cazul dr.
Strugaru Silvestru am convingerea că ar fi
subscris de îndată la afirmaţiile de mai jos, deşi
„Canalul l-a marcat mult”: „Priviţi trecutul cu
mândrie, recunoştinţă şi înţelegere. Trăiţi
prezentul cu demnitate şi responsabilitate. Făuriţi
viitorul cu dăruire şi speranţă” (îndemn pentru
prima generaţie postdecembristă); el a fost în
mare parte modelul meu încă din copilărie. Era
foarte devotat bolnavilor şi mai ales celor de la sat
iar cei din satul nostru aveau totdeauna prioritate.
Când eu am fost grav bolnav (pe la vârsta de 10
ani) şi la fel şi soţia mea în acelaşi timp, a
înfruntat troienele să aducă pentru noi penicilina
abia apărută la negru.
„Ca medic, dacă voiţi să fiţi perfecţi, îngrijiţi
bolnavul nu ca pe un om, nu ca pe un frate în suferinţă
ci ca pe însuşi Dumnezeu”. (Gr. T. Popa, (18921948), medic român, profesor universitar la Iaşi şi
Bucureşti, anatomist şi embriolog, deţinut politic
sub comunism).
Un accident rutier i-a grăbit sfârşitul la
vârsta de aproape 90 de ani, în ziua de 25 dec.
1986, fiind înmormântat lângă tatăl său Toader
Strugaru, primar al comunei în timpul primului
război mondial, lângă fratele său, avocatul
Dumitru Strugaru şi mama sa; alături se află şi
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Filozofi din vremuri mai apropiate de noi, Fr.
Bacon şi Th. Hobbes (sec. XVII) pentru a ilustra
degenerarea relaţiilor între oameni atunci când
acţiunile lor sunt dirijate de egoism şi cruzime fără
margini, au reluat şi comentat dictonul latin antic
„homo homini lupus” (omul este lup pentru
semenul său). Acum vreo 50 de ani, în Dumbrava
Sibiului a fost descoperită o „Madonă” identică
celei de la Spielberg; Sibiul era în imperiul
habsburgic şi probabil a fost folosită acea statuie
ca la Brno.
Distinsul domn Ianolide mi-a răspuns la
un moment dat: „am avut încredere în Dumnezeu,
că va curma răul şi dacă El a suferit pe Cruce pentru
noi biruind răul şi învăţându-ne că în viaţă iubirea
este totul, voi rezista şi eu; răul poate fi înfrânt
numai prin mult bine”. Mă uit azi cu respect la
volumul de peste 500 de pagini cu titlul
„Întoarcerea la Hristos – document pentru o
lume nouă” scris de acest minunat om. „Am tăria
să mărturisesc că sunt un om fericit întru-cât am
văzut un om în care via, gândea, zâmbea, trăia şi
biruia Hristos, Valeriu Gafencu, pe Hristos cel viu în
Valeriu, pe Hristos cel răstignit în secolul XX, pe
acesta îl mărturisim! Am trăit pentru Hristos, am
trăit cu Hristos, am trăit în Hristos. Strig deci din
adâncuri: Hristos este Mântuitorul! Hristos lipseşte
lumii azi! Deci toţi, ori-care aţi fi, întoarceţi-vă la
Hristos!!” (Bucureşti, 1982).
Am primit de la domnul Ianolide, la câteva
zile după plecarea sa din Mangalia, o felicitare din
Bucureşti, având pe avers o scenă religioasă iar pe
revers un text scurt şi simplu: „am cunoscut un om
şi un medic; medicului îi mulţumesc, omului îi
port recunoştinţă”. Pentru mine, este modalitatea
supremă de a mi se mulţumi pentru înţelegere şi
sprijin arătat cuiva care avea nevoie în zilele grele
ale reintegrării în societatea din care fusese smuls
brutal şi dus în infernul lagărelor. Dl. Ianolide a
scăpat cu zece ani mai degrabă, din condamnarea
la 25 ani până la capătul cărora nu se ştie dacă ar fi
ajuns. Serialul destăinuirilor la cabinetul medical
din Sanatoriul Mangalia înlesnea acel catarsis24 de

care aveau nevoie de cârje şi bastoane de mers. La
eliberare au primit instrucţiuni precise, mai ales
să nu povestească nimic din viaţa lor de deţinuţi.
În fiecare zi din cele 18 cât era biletul de sanatoriu
s-a derulat un veritabil serial, încet, încet, fără
rezerve, mai ales după ce i-am zis că în familia
mea, un unchi medic a petrecut 3 ani la „Canalul
morţii” iar fratele său, avocat, a colindat Siberia
timp de 7 ani până în 1947; arestat la Orhei, unde
era procuror şef până la invadarea Basarabiei, a
fost dus prin închisorile îngheţurilor veşnice.
La întrebarea care şi azi mă urmăreşte,
asupra tainelor rezistenţei umane confruntată cu
tot ce e mai rău în imaginaţia omului spre a-l
chinui pe semenul său, am aflat încă un răspuns.
I-am spus ce aflasem în 1964 când prin ONT am
fost în Cehoslovacia, vizitând Închisoarea
Spielberg din Brno cu celebra „galerie de şoareci şi
şobolani”, în care osândiţii erau îngropaţi în
pământ, în picioare, rămânând la discreţia
şobolanilor de care nu aveau cum să se apere mai
ales că erau în întuneric; în singura celulă
luminată, Maria Tereza pedepsise cu închisoarea
un marchiz.
Care mai scăpa, suferea alte acte de tortură
fiind fixaţi pe mese metalice care-i trăgeau la cele
două extremităţi, până le dislocau articulaţiile.
Culmea era că acea masă metalică de tortură, din
subteranele de la Spielberg semăna uimitor de
bine cu „Masa Pirogov”, de elongaţie vertebrală
utilizată şi la Mangalia în terapia discopatiilor
cervicale sau lombare: un căpăstru era aplicat la
cap sau o centură la şolduri, iar prin înclinarea
dozată a mesei cu platouri glisante creştea
distanţa spaţiilor intervertebrale în herniile
discale; la Sanatoriul Balnear de la Felix, elongaţia
se efectua în apa termală. Astăzi, masa Pirogov nu
mai face parte din inventarul secţiilor de
fizioterapie nici la Mangalia şi nici la Suceava.
Altora li se făceau clisme cu lichide fierbinţi
sau erau forţaţi să bea astfel de lichide cu ajutorul
unor pâlnii. Puţini depăşeau aceste suplicii şi
ajungeau într-o încăpere luminoasă, fiind sfătuiţi
să îmbrăţişeze drept mulţumire statuia Madonei,
la care osânditul se arunca cu ultimele rezerve
psihosomatice numai că îmbrăţişarea declanşa trei
perechi de cuţite cu resort care se declanşau la
atingere de jos în sus, sfârtecându-l. Inimaginabil.

Katharsis – semnifică în limba greacă efectul
purificator, de relaxare, de eliberare. Aristotel înţelegea
prin acest cuvânt efectul purificator prin spectacole
dramatice iar templele medicale antice pe care le-am
24
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care partenerul meu de dialog avea atât de mare
nevoie.
V. Gafencu a fost cel dintâi numit „Sfântul
închisorilor”; Ianolide cred că era cumnat cu
Gafencu (deducţie după unele fotografii) şi
„deţinutul profet” care încredinţase notiţele sale
preotului Gheorghe Calciu Dumitreasa, a
supravieţuit vremurilor în care nu avea forţa
fizică nici spre a scăpa de toţi păduchii înfipţi în
zonele de elecţie, crescuţi cât căpuşele ori la
dimensiunile bobului de grâu; făcea pauze când îi
culegea parcă făcând loc altora. Cu şobolanii
coexistau mai uşor; se obişnuiseră unii cu alţii.
Mi-am amintit de dl. Ianolide pe la miezul nopţii
când scriam nota biografică a Dr. Strugaru şi pot
spune că „am visat cu Ianolide” în noaptea de 14/15
ian 2016. În faţa acestor sfinţi, martiri şi eroi nu
avem dreptul să ne plângem de necazurile vieţii
cotidiene; numai aşa vom aprecia valoarea

libertăţii.
Am dreptul să afirm, că am avut o şansă rară
să cunosc asemenea oameni. Primul care a fost
numit „Sfântul închisorilor” ar fi fost Valeriu
Gafencu dar azi sunt convins că cel puţin cei trei
colegi la care ne-am referit în aceste note
biografice, care vor completa „Istoria spitalului
Suceava”, îndeplinesc condiţiile (dacă le va fi
precizat cineva) să fie încadraţi alături de Valeriu
Gafencu şi Ioan Ianolide; la aceştia se adaugă şi al
patrulea coleg Dr. Traian Pop a cărui notă
biografică a fost conturată de dl. dr. Mihai
Ardeleanu.
Pentru ei, credinţa nestrămutată în Iisus le-a
conferit acel catarsis, spre echilibrarea interioară
dându-le pe drept sentimentul superiorităţii faţă
de regimul de teroare în care s-au afirmat acei
terorişti din închisori. Limitele rezistenţei umane
la orice agresiune nu pot fi cuantificate dar ele
sunt nebănuit de mari.

vizitat (Pergam, Kos) dispuneau alături şi amfiteatre
unde aveau loc spectacole de teatru pentru bolnavi.

RADU TUDORAŞ
dr. Ioan IEŢCU

inginer silvic, cu studiile de specialitate la Viena,
iar bunica, Silvia era învăţătoare. Erau proprietarii
ai nouă hectare de pământ; Gavril a fost prefectul
judeţului Suceava din partea Partidului Naţional
Ţărănesc, în perioada 1929-1931, motiv pentru
care regimul comunist l-a condamnat trei ani şi
şapte luni de detenţie severă la Canalul Dunăre –
Marea Neagră.
Din 1950 până în 1956, Radu funcţionează ca
medic generalist în comuna Bosanci, lângă
Suceava, dar în 1958 este arestat şi judecat la
Suceava şi Botoşani, condamnat ca „duşman al

S-a născut pe 24.VIII.1932 la Suceava din
părinţii Georgeta şi Radu. Bunicul său, Gavril, era
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poporului”, trecând prin mai multe închisori:
Gherla, Aiud, Piteşti, Jilava, peste tot cu lanţuri la
picioare. Condamnarea era pentru 22 de ani
muncă silnică. Ne povestea că la Aiud a stat în
celulă cu Petre Ţuţea, gânditor creştin român,
închis şi condamnat pentru 13 ani. Ţuţea este
autorul scriitor Între Dumnezeu şi neamul meu,
Bătrâneţea şi Despre Eliade.
După eliberare, este încadrat ca medic
expert la Comisia de expertiză medicală din
Policlinica Suceava, unde l-am cunoscut după
transferul meu de la Mangalia la Suceava, în 1971.
Înalt, cu părul grizonat, Radu era un bărbat
distins, cultivat, sociabil, amabil şi totdeauna
generos, mereu zâmbitor deşi avusese parte de
atâtea umilinţe.
Unicul său fiu, Dănuţ Tudoraş este un
radiolog de elită în Spitalul Suceava, unde l-am
revăzut prin noiembrie 2015, în intenţia mea de a
mă documenta pentru această notă biografică.
Am cunoscut-o pe cea de-a doua soţie a lui
Radu, pe nume Argentina, devotată soţului ei,
născută Cozorici, rudă cu marele artist George
Cozorici (1933-1993), de loc din Arbore,
neîntrecut interpret în rolul istoric al voievodului
Ştefan cel Mare.
Familia Tudoraş locuia sus, în Hărbărie, la
marginea unei zone de alunecare a Sucevei, într-o
gospodărie aristocratică. Diagnosticat cu un
neoplasm de esofag, complicat prin metastaze
osoase cu fracturi, Radu se stinge, în grele
suferinţe, pe 20 martie 1999.
Am fost în casa de pe Hărbărie (str.
Tăbăcarilor) de mai multe ori în zilele bune. Dar,
în ultimele săptămâni de suferinţă cumplită, unii
colegi au spus că Radu nu vrea să fie vizitat şi
compătimit; îmi pare şi azi nespus de rău că am
luat de bună această informaţie şi îi cer scuze că
nu l-am văzut când, sunt sigur că aştepta o
mângâiere de la cei apropiaţi între care şi eu
eram. Nu credeam că sfârşitul lui Radu era aşa
de aproape.

Despre generozitatea lui Radu aflăm din
relatarea de mai jos: eram în plină criză a
combustibililor auto, prin 1986 şi numai cei care
obţineau o recomandare medicală puteau primi o
cotă de benzină „peste rând”. Radu eliberase mai
multe asemenea recomandări, până când a fost
interpelat de autorităţi. La reproşurile primite, a
răspuns senin, zâmbind, că oamenii aveau mare
nevoie de ajutor pentru urgenţe medicale,
precizând „că doar oamenii au plătit”. Asta se
întâmpla în anul când fizicianul spitalului,
domnul Pascu, n-a primit aprobare de benzină,
pentru a-şi aduce fiul decedat de la Iaşi. Este greu
azi să ne imaginăm că aşa ceva a fost posibil, dar
aşa a fost Radu. Din omenie, riscase pentru
semenii săi.
Am convingerea că Radu ar fi agreat
următoarele aforisme, în ciuda suferinţelor la care
viaţa l-a supus:
1. „Trebuie să întâmpinăm cu drag viitorul,
ţinând minte că, în curând, el va deveni trecut, şi
trebuie să respectăm trecutul, ştiind că el, cândva,
a fost tot ce era omeneşte cu putinţă”. George
Santayana (1863-1953), filosof american şi eseist,
născut la Madrid; a preluat esenţe filosofiei lui
Aristotel
într-o
perspectivă
materialistmecanicistă.
2. „Dacă nu vom găsi un etalon cu care să
ierarhizăm preţuirea pe care o acordăm altora şi
nouă, lumea nu va putea face altceva decât să
continue a se scufunda în haos”. Gr. T. Popa
(1892-1948), medic român, profesor universitar la
Iaşi şi Bucureşti, anatomist şi embriolog.
3. „Dacă omul a rămas cel mai preţios
capital, de ce să nu-l investim acolo unde produce
mai mult – în vest?” Fenomenul se petrece azi în
Europa în care capitalismul liberal-democratic nu
e cel mai bun, dar e singurul. Este regretabil că, la
noi, capitalul nu produce acea plus valoare, ci mai
degrabă o minus valoare.
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TOMORILE ADENOIDE LA COPII DE PRIN ŞCOLI

Din colecţia dr. Doina-Elena Ganea şi Sergiu Ganea

Pe cerul gurei sau valul palatin, deasupra
luetei, (omuşorului) şi deschiderilor foselor
nasale, prin care deschideri, trece aerul din nas, în
plămâni, se află o ghindură care este
asemănătoare cu acea a amigdalelor, care se află
pe laturi, însă cu mult mai mică ca amigdalele.
Acea ghindură, la copii limfatici, scrofuloşi,
se mareşte după cum se măresc şi amigdalele; însă
nu numai că se măreşte, dar deasupra ei cresc
nişte vegetaţii, dupa cum se vede în figura 1.

Figura 2
Fig. 2 ne arată un copil cu tumori adenoide şi
după figură se vede cum stă cam ghebos, cu gura
căscată şi cu ochii bulbucaţi, din cauza grelei şi
dificilei respiraţiuni.
Aceşti copii nu numai că nu răsuflă şi n’aud
bine, dar nu pot pronunţa unele litere, şi starea lor
generală devine din ce în ce mai rea, sunt slabi,
anemici şi chiar cu o inteligenţă mărginită, în cât
în şcoală adesea sunt pedepsiţi că nu ştiu lecţiile.
După cât am citit prin ziare, anul acesta se
luase măsuri pe la Ministerul Instrucţiunei, ca
şcolarii să fie examinaţi şi aceia cari vor fi atinşi de
aceste tumori vegetante să fie extirpate.
În adevăr extirparea acestor tumori
vegetante este tratamentul cel mai indicat şi mai
sigur, iar vara băile minerale; — Am văzut că unii
parinţi, se alarmează de această măsură foarte
salutara, şi care în alte state se luase deja de mult
timp.
Trebue ca părinţii să ştie şi să cunoască că
aceste tumori sunt destul de frequente, şi că
extirparea sau operarea lor, nu prezintă nici o
expunere, şi de îndată ce copilul a fost operat, se
simte foarte uşurat şi în scurt timp starea lui
generală se îmbunătăţeşte.
De oarece cu deschiderea şcolilor credem ca
se va reîncepe această măsură foarte necesară,

Figura 1
Aceste vegetaţii se numesc tumori adenoide şi
sunt foarte jenante pentru copii la care se desvoltă,
dând naştere la o serie de tulburări f. grave.
Aceste tumori vegetante şi cu ipertropia
glandei, nu numai că cresc, dar ajung în aşa stare,
că opresc sau astupă fosele nasale; în cât aerul nu
mai poate trece, în mod natural prin nări în
plămâni, şi de aceea copilul este silit să ţie gura
deschisă pentru ca să inspire aer. Copilul care
posedă asemenea vegetaţii adenoide, când
închide gura se îneacă, iar noaptea sforăe foarte
tare şi cand închide gura se îneacă şi trebue să
sară din somn speriat că se îneacă, ne mai putând
răsufla. Aceste tumori nu numai că astupă
trecerea aerului în plămâni, dar apasă şi asupra
unui alt organ, Trompa lui Eustaţiu, care stă în
legatură cu urechea şi timpanul, şi prin care
pătrund sunetele prin gură în ureche, în cât
opreşte şi trecerea sunetelor prin trompa lui
Eustaţiu şi de aceea aceşti copii nici nu aud bine.
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scriem aceste rânduri spre cunoştinţa tuturor; dar
mai cu seamă domnii agenţi sanitari, moaşele şi
d-nii învăţători să sfătuiască părinţii ca să lase să
fie operaţi copii la care prin un examen sistemătic,
s’ar constata existenţa acestor tumori.
Cred că ar fi necesar ca d-nii Doctori de
oraşe şi de circumscripţii rurale, să vorbească
copiilor în şcoli şi părinţilor pe la cercurile
culturale asupra acestor tumori adenoide
arătându-le gravitatea lor pentru copii şi
avantagiile ce dau operaţiile sau extirparea lor.
Am scris şi o scrim şi acum, ca pentruca
poporul să înţeleagă ori-şi ce măsură, cât de

folositoare, trebue mai întâi propovăduită şi pe
urmă aplicată. Tot astfel e şi cu măsura pentru
exterparea tumorilor adenoide. Am văzut că d. dr.
Orleanu medicul şef al Capitalei a luat măsuri ca
copiii din şcoli să fie examinaţi, şi pe acei cu
tumori adenoide, sau cu diferite alte tulburări în
organele auzului, cu tulburări ale nasului sau cu
carii dentare, să fie examinaţi şi trataţi de către
d-nii medici speciali. Este o măsură sanitară din
cele mai nimerite şi face onoare d-lui medic şef
precum şi d-lor medici de desparţire că se ocupă
cu starea sanitară a viitoarelor generaţiuni.
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