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ÎNFRĂȚIREA SOCIETĂȚILOR,
NU „CIOCNIREA CIVILIZAȚIILOR”
Dr. Mihai C-M ARDELEANU

Societățile de Cardiologie și Nefrologie
încearcă de câțiva ani să găsească un limbaj
comun într-o serie de probleme de interes comun.
Acest duet se transformă de cele mai multe în trio
prin cooptarea Societății de Diabet zaharat și Boli
de Nutriție. Rezultă acele frumoase conferințe
comune de tipul Nefro-Car-Dia care fac deliciul
participanților atât prin dinamism, avalanșa de
informații si, nu de puține ori, polemici între
corifeii medicinei.
De data aceasta mă voi referi la Cursul
Ca(rdio)Re(nal) care a avut loc la București în 16
febr. 2018.
A fost structurat pe trei „sesiuni” și două
„controverse”. Frumusețea organizării a făcut ca
fiecare Societate să trateze problemele luate în
discuție cu „armele” și „limbajul” celeilalte
Societăți.
Astfel, sesiunea I s-a constituit într-un ABC
cardio-vascular moderat de doi iluștri nefrologi,
prof. dr. Adrian Covic și prof. dr. Gabriel
Mircescu. În cadrul acestei sesiuni, s-a disputat
controversa despre tensiunea arterială, între prof.
dr. Dan Gaiță și prof. dr. Daniel Lighezan. Ideea
era dacă se insistă pe o scădere a valorilor
tensionale sub 120/80 mmHg sau se rămâne peste
aceste valori tensionale.
Din prezentări, dar și din discuțiile din sală,
s-a înclinat totuși spre o atitudine mai nuanțată, în
special în cazul persoanelor vârstnice, la care o
scădere prea agresivă a valorilor tensionale
afectează filtratul plasmatic renal, cu consecințe
nedorite asupra parametrilor funcției renale și
chiar a funcțiilor cerebrale.
De asemenea, pe aceeași linie a
tratamentului agresiv cu hipocolesterolemiante,
s-au constatat declinuri cognitive la vârstnici.

Această controversă a atins un punct de vedere
mult discutat în ghidurile europene dedicate
hipertensiunii arteriale. Întrebarea care se pune se
referă la cât de mult este bine să fie scăzută
tensiunea arterială la un pacient!
Medicația actuală este extrem de potentă,
iar controversa există de decenii: știm că valorile
peste 160-180 mmHg (TA sistolică) sunt un
pericol pentru persoanele vârstnice; știm, de
asemenea, ca la tensiuni sistolice de 90-110 mmHg
un vârstnic nu se simte deloc bine, este amețit,
prezintă tulburări de echilibru: rinichii suferă și
ei.
Cu medicamentele antihipertensive actuale
se poate scădea tensiunea arterială oricât de mult,
dar această scădere nu înseamnă neapărat și un
beneficiu. În plus, dacă se întâmplă, și viața ne
arată cât de des de fapt se întâmplă, să nu se ia la
timp medicația antihipertensivă, o creștere spre
valorile anterioare de 160-180 mmHg sistolică
poate provoca accident vascular cerebral.
Cei doi profesori care s-au „înfruntat” în
această controversă au fost „spumoși” și au adus,
fiecare, argumentele lui: prof. dr. Dan Gaiță, mai
impetuos, pleda pentru scăderi ale valorilor
tensiunii arteriale dincolo de limită de 120/80
mmHg, în timp ce prof. dr. Daniel Lighezan, mai
sfătos, cerea ca aceste valori să nu fie scăzute sub
130 mmHg sistolică.
În continuare, prof. dr. Mircea Ioachim
Popescu a făcut o frumoasă trecere în revista a
tratamentului hipolipemiant actual. Există „pete
în Soare” pentru că și aici, excesul de tratare a
dislipidemiilor poate genera efecte secundare
hepatice, neurologice, inclusiv ale funcțiilor
cognitive. Ca noutate, s-a prezentat noua clasă de
medicamente hipolipemiante, lansată la câteva
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zile după aceea și la Congresul de Medicină
Cardio-Renală de la Tokyo: este vorba despre
inhibitorii
PCSK9
(proprotein-convertaza
subtilizina-kexina), care distrug receptorii LDL
hepatici. Se obține, astfel, o scădere cu încă 5060% a colesterolului, peste nivelul obținut prin
tratamentul cu statine. Moleculele noi, aprobate
deja de FDA sunt Evolocumab și Alirocumab, din
clasa anticorpilor monoclonali. La fel de
entuziasmante erau studiile și atunci când au
apărut inhibitorii de HMGCoA reductaza
(popularele statine), dar evenimentele cardiovasculare au continuat să apară la pacienții care
luau statine chiar în doze maximale: ca să nu mai
pomenim despre efectele secundare ale statinelor!
Această nouă clasă (inhibitorii PCSK9),
reglează cantitatea de receptori celulari ai LDLcolesterol (așa-zisul colesterol „rău”), scăzând
nivelul acestuia. Toată „vânătoarea” de receptori
se petrece în hepatocite, astfel încât se explică ceea
ce se știa de jumătate de secol, anume că în
stadiile finale ale cirozei hepatice (cu distrugeri
majore ale arhitecturii și funcționarii ficatului), se
notează scăderea semnificativă a colesterolului,
de asemenea scade esterificarea colesterolului. De
altfel, la un cirotic, scăderea bruscă a
colesterolului total înseamnă o deteriorare în plus
a funcției hepatice restante!
Din datele de până acum, reiese că această
nouă clasă de medicamente depășește puterea de
acțiune a statinelor, ezetimibului și rășinilor
chelatoare de acizi biliari. Ar exista în momentul
de față 6 molecule din categoria anticorpilor
monoclonali cu acest efect: alirocumab,
evolocumab, bococizumab și încă cel puțin trei
alte substanțe cu denumiri codificate. Se pare că
utilizarea unora dintre ele va fi și pe cale i-v sau
s-c, în special în hipercolesterolemia familială
heterozigota.
După aceste noutăți, care, pe mine personal,
m-au bucurat, pentru perspectivele pe care le
deschid, având senzația că am asistat la
momentul „lansării la apa” a unei noi nave în
arsenalul terapeutic, a urmat, tot în cadrul
Sesiunii I, prezentarea prof. dr. Florin Mitu
despre Managementul multifactorial, axându-se
pe Sindromul X Metabolic, entitate delimitată în
ultimele decenii după o creștere alarmantă pe

plan mondial. Din cele aprox. 18.000.000 de
decese de cauză cardio-vasculară pe plan
mondial, diabetul zaharat și hipertensiunea arterială
sunt la cotele cele mai înalte (date OMS). La
rândul lor, acestea sunt datorate, în mare măsură,
epidemiei de obezitate care a cunoscut o creștere
explozivă. În 2007, OMS aprecia că exista
300.000.000
de
obezi,
1.000.000.000
de
supraponderali și că 30% din populația globului
prezintă criteriile pentru diagnosticul de sindrom
X metabolic. În definiția lui intra insulino-rezistenta
(nu neapărat diabetul zaharat, ci un precursor al
acestuia), obezitatea, dislipidemia și hipertensiunea
arterială. Există și o serie de asocieri morbide, aici
fiind citat ficatul gras non-alcoolic, ovarul polichistic,
sindromul apneei în somn. Un astfel de sindrom
complex nu se poate trata decât în mod integrat,
lucru pentru care a pledat, magistral, prof. Florin
Mitu.
După o scurtă pauză, s-a trecut la Sesiunea
a II-a, la care „inițierea nefrologică” a fost
asigurata, în contrapartida, de doi reputați
cardiologi, prof. dr. Dragoș Vinereanu și prof.
dr. Dan Gaiță. Controversa s-a axat pe utilizarea
sau nu a inhibitorilor enzimei de conversie a
angiotensinei la o rată a filtrăarii glomerulare sub
30 mL/min.
Cei care au intrat în arena controversei au
fost dr. Luminița Voroneanu și prof. dr. Adalbert
Schiller. Dr. Voroneanu a prezentat impecabil și
succint sistemul renina-angiotensina-aldosteron și
relațiile sale cu cardiopatia ischemică, insuficiența
cardiacă congestivă și hipertensiunea arterială,
pledând pentru utilizarea, cu prudență, a acestor
medicamente. Prof. Schiller a afirmat, ceea ce
simțim și noi în practica medicală, ca
administrarea acestor medicamente la pacienții cu
funcții renale profund alterate îi împinge spre
dializă parcă mai repede decât dacă nu s-ar fi
administrat. Din statistici, dar și din experiența
fiecărui clinician, sesizăm că aprox. jumătate
dintre pacienții cu boală renală cronică au o
progresie foarte lentă spre insuficiența renală:
sunt așa-numitele azotemii „fixe”, unii pacienți
rămânând chiar și peste 10 ani, sau mai mult, în
stadiul de „azotemie fixa”. În principiu, la o
creatinina serica ˃3 mg/mL nu e recomandabil a
se administra inhibitori ECA sau sartani.
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În continuare, o prezentare extrem de
atractivă a fost cea a prof. dr. Gabriel Mircescu,
„In ferrum veritas”. S-a arătat rolul esențial al Fe în
hematopoieza, faptul că a trata anemia unui
pacient renal cronic doar cu agenți stimulatori ai
eritropoiezei este ineficient și falimentar
(economic),
când
nu
se
administrează
concomitent și Fe pentru umplerea depozitelor
(evident, sub controlul feritinei și capacității de
saturație a transferinei). Și aici a fost prezentat un
Management multifactorial al problemei, de către
prof. dr. Liliana Tuță. În stadiul actual al
dezvoltării comorbiditatilor, se ajunge la o
polipragmazie cardio-renala, necesara într-o
anumită măsură, până nu devine ineficientă și
chiar dăunătoare. Sesiunea a III-a s-a constituit
într-un caleidoscop cardio-renal. Dr. Claudiu
Stoicescu a vorbit despre fibrilația atrială și
despre antiagregantele plachetare care nu-și
găsesc locul aici ca agenți terapeutici, în schimb
NOAC (new oral anti-coagulants) de genul
rivaroxaban, apixaban, dabigatran este de dorit să fie
utilizați.
Tot în cadrul celei de-a III-a sesiuni, prof.
dr. Adrian Covic a prezentat problema diabetului
zaharat în asociere cu boala cronica de rinichi. Aici s-a
insistat pe noua clasă de medicamente SGTL2
(gliflozine) (sodium glucose cotransporters) care pot fi
utilizate, crescând eliminarea renală. Această
nouă clasă de medicamente folosite în tratamentul
diabetului zaharat de câțiva ani, blochează
reabsorbția tubulară a glucozei, crește excreția
glucozei și scade nivelul din sânge al glucozei.
Aceste substanțe acționează sinergic cu altă clasă
de antidiabetice, inhibitorii DPP4 (dipeptidilpeptidaza4) (glipinele). Se prelungește astfel durata
de viață a incretinelor endogene care
îmbunătățesc funcționarea celulelor β pancreatice
care secretă insulina, a păstrării constantei
ponderale și a protecției cardio-vasculare.

La acești pacienți se indică o combinație de
medicamente ce cuprind Allopurinol, Pentoxifilin
(care este anti TNF α) și Silimarina pentru
prelungirea rezervei funcționale renale, un fel de
„biciuire a calului obosit”, dar care mai poate
trage căruța niște luni sau chiar ani.
Ultima prezentare din Sesiune a fost cea a
conf. dr. Ovidiu Chioncel despre poziția în
contextul asocierilor morbide a fenomenelor de
insuficiență cardiacă pe care le pot prezenta acești
pacienți. Este readus în discuție termenul anglosaxon de insuficiență cardiacă congestivă (congestive
heart failure) și despre rolul rinichiului în acest
context.
în
cadrul
congestiei
(hepatică,
pulmonară, sistemică), există și congestia
hemodinamică, ce determină, după cunoștințele
actuale, secreția de peptizi natriuretici. Aici apare
rolul crucial al rinichiului și se pare că aceasta este
abordarea terapeutică de ultimă ora în
insuficiența cardiacă: abordarea prin terapie
renală. În jocul presional dintre arteriola aferentă
și cea eferentă și feed-back-ul tubulo-glomerular
poate sta cheia terapeutică. Biomarkerii renali se
constituie în elemente de prognostic pentru
pacientul cu insuficiență cardiacă (ureea,
albuminuria). Ne amintim opinia prezentată în
urmă cu peste 35 de ani, inclusiv de către
subsemnatul, într-o comunicare de medic tânăr,
în ucenicie medicală la prof. dr. Constantin I.
Negoiță, că în stările de șoc, în stările congestive,
se pot administra vasodilatatoare. Cartea gen. dr.
Șuteu, celebră la acea vreme, „Șocul”, recomanda
această medicație, fără să se înțeleagă foarte clar
explicația fenomenului.
În final, cei doi moderatori, care au fost și
sufletul acestui curs superb, prof. dr. Dan Gaiță și
prof. dr. Adrian Covic au ținut să fie din nou
alături și au anunțat un posibil nou curs la Iași, în
toamna acestui an.
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PROVOCĂRILE ANEMIEI INDUSE DE CHIMIOTERAPIE
Dr. Doina-Elena GANEA

Cuprins:
Până la 80% dintre pacienții cu cancer pot avea cel
puțin un episod de anemie
Impact negativ în supraviețuire
Reducerea dozelor și /sau creșterea intervalului
dintre ciclurile de CT pot fi consecințe ale anemiei
induse de chimioterapie
Anemiile (de altă cauză)
Anemia feriprivă
Anemia megaloblastică
Anemia hemolitică
Pacient anemic! Nicio altă cauză de anemie! Ce
urmează?
Posibile obstacole în inițierea tratamentului cu
EPO
Transfuzii și EPO
Screening-ul uzual este suficient?
Exemplu: Infecția cu Parvovirus B19V
Reacții adverse la transfuzii

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

Până la 80% dintre pacienții cu cancer pot avea
cel puțin un episod de anemie

4

BUCOVINA MEDICALĂ, an IV, nr. 1-2 (13-14)/ 2018

Impact negativ în supraviețuire

•

•
•

În studiile efectuate pe pacienți oncologici
cu anemie secundară, supraviețuirea
mediană a fost redusă cu 20 - 43%
individual.
Studiile au raportat această asociere, la
pacienții cu o varietate de boli maligne.
Meta-analiza a fost efectuată prin
combinarea informațiilor de supraviețuire
din studii individuale, pentru a obține o
estimare globală asupra asocierii între
supraviețuire și anemie + alți factori:
stadiul bolii; statusul de performanță, tipul
bolii.

•

•

impune reducerea dozelor sau întârzieri în
administrarea
chimioterapicelor
->
scăderea eficacității tratamentului.
Anemia poate întârzia intervențiile
chirurgicale și poate necesita o corecție
perioperativă cu transfuzii de sânge.
Hipoxia tumorală poate limita eficacitatea
chimioterapiei dependente de oxigen.

Cele mai frecvente plângeri ale pacientului
oncologic
1. Oboseală cronică
2. Dificultate de a desfășura activități zilnice
obișnuite (curățenie în casă, urcatul scărilor,
cumpărături etc.)
3. .....
4. ....
5. Tonus psihic scăzut – frustrări

Reducerea dozelor și /sau creșterea intervalului
dintre ciclurile de CT pot fi consecințe ale
anemiei induse de chimioterapie
• Nivelurile scăzute ale Hb înaintea sau în
timpul ciclurilor de chimioterapie poate
5
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6. Depresie
13. Dificultate în desfășurarea vieții sociale

14…
20....

CIA este un diagnostic de excludere

Anemiile (de altă cauză)
Cele mai frecvente cauze de anemie:
• feriprivă

Anemia feriprivă
Aspecte sugestive:
• Anemie moderată (Hb aprox. 7-10 g /dl)
• Hipocromă microcitară (MCV < 80 fl,
MCH < 28 pg)
• Sideremie scăzută, feritină scăzută
(singura anemie cu feritină scăzută!)

•
•

autoimună
megaloblastică (deficit vitamina B12 sau
folați)

•

Întotdeauna secundară, prin pierdere
cronică de fier de mică intensitate –
genital, tub digestiv
→ investigații pentru evidențierea cauzei.
Corectare: oprirea cauzei de sângerare
(obligatoriu!) plus tratament cu fier

•
•
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Stadiile carenței de fier

Tratamentul anemiei feriprive

Pacienții nu trebuie să primească concomitent
tratament cu vit. B12 și acid folic, cu excepția
situațiilor când malabsorbția este cauza anemiei și
/sau se asociează alte deficite.

1) Tratament cu fier – eficient
2) Secundar:
Transfuzii – în urgența, anemii severe, asociate cu
patologie cardiovasculară, pacienți vârstnici

•

•

Fier oral sau I.V

•

Fier I.V. / (I.M.)
o Absorbție insuficientă a fierului
oral
o Intolerață digestivă
o Pacient necooperant (ex.: boli
psihice asociate)
o Corectare rapidă a fierului
(ex.:sarcina)
Fier I.V. – numai în spital – risc important
de reacții alergice, mergând până la șoc
anafilactic.

•
•

•

7

Anemia megaloblastică
Se produce prin deficit vitamina B12 sau
acid folic
Poate fi severă însă de regulă este foarte
bine tolerată clinic, întrucât se instalează
foarte lent
Macrocitară (MCV > 100 – 110 fl) sau
megaloblastică (MCV > 120 fl)
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•

•

Tipic: triada anemie + manifestări
digestive + manifestări neurologice
datorate deficitului de vit. B12)

•
Diagnosticul de anemie megaloblastică:
• Vitamina B12 < 200 pg /ml și /sau acid
folic < 5 ng /ml

Semne de hemoliză (intramedulară):
• LDH ↑
• Bilirubina totală↑ cu bilirubina
indirectă↑
Teste Coombs negative (dg diferențial cu
hemolizele imune)

Corectare:
• Vitamina B12 i.m. - în primele 6 săptămâni o doză totală de 2.000 micrograme gamma), apoi 100
gamma i.m. pe lună toată viața – în anemia Biermer.
• Acid folic 5 mg /zi p.o. x 2 luni sau atât timp cât continuă cauza ce a provocat deficitul de folați.

Anemia hemolitică
Cea mai frecventă – autoimună:
• anticorpi anti-eritrocitari cu acțiune la „cald” = la temperatura corpului
o → opsonizarea eritrocitelor și hemoliza extravasculară (în splină)
• Anemie cel mai adesea severă, brusc instalată, simptomatică:
o Astenie, amețeli, tahicardie etc. – până la durere anginoasă
8
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•

Diagnostic:
o Semne de hemoliză: LDH ↑
bilirubina totală ↑ cu bilirubina indirectă ↑
o Teste Coombs pozitive!
Tratament – în urgență
• Transfuzie MER izogrup izoRh (poate fi greu de stabilit grupul de sânge)
• Corticoterapie, imunoglobuline I.V
• Linia a doua: splenectomie, anticorpi anti-CD20, anticorpi anti-D etc.
CIA este un diagnostic de excludere

Pacient anemic! Nicio altă cauză de anemie! Ce urmează?
Mai puțin de jumătate dintre pacienții cu anemie indusă de chimioterapie primesc tratament
Anemia indusă de chimioterapie este adesea neglijată sau este subevaluată, deși tratamente există.
Lipsa tratamentului în anemia oncologică influențează evoluția pacientului?
• Reducerea dozelor și /sau creșterea intervalului dintre ciclurile de CT pot fi consecințe ale
anemiei induse de chimioterapie.
• Anemia poate întârzia intervențiile chirurgicale și poate necesita o corecție perioperativă cu
transfuzii de sânge.
• Hipoxia tumorală poate limita eficacitatea chimioterapiei dependente de oxigen.
Posibile obstacole în inițierea tratamentului cu EPO
Parcursul pacientului anemic conform noului protocol

9
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Transfuzii și EPO
Anemia indusă de chimioterapie este adesea neglijată sau este subevaluată, deși tratamente există
Decizia de tratament – TRANSFUZIILE

•

Transfuziile de sânge – efect rapid dar cu multe
dezavantaje
Avantaje:
• Creșterea rapidă a nivelului Hb și
hematocritului
• Ameliorarea rapidă a simptomelor
anemiei
Dezavantaje:
• Reacții transfuzionale (ex. hemoliză, febră,
afectare pulmonară etc.)

Supraîncărcarea circulatorie
posttransfuzională
• Transmiterea de virusuri (ex.: hepatite,
HIV)
• Supraîncărcare cu fier
• Creșterea evenimentelor trombotice
• Scăderea posibilă a supraviețurii
The evolution of transfusion risks

Este suficient screening-ul uzual al donatorilor de sânge /al sângelui donat?

10
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Donează sânge!
Campanii de awareness nu totdeauna eficiente

RAPORTUL CE vs. transfuziile de sânge
2013, 32 de țări europene respondente + Australia

România – donatori foarte puțini

11

BUCOVINA MEDICALĂ, an IV, nr. 1-2 (13-14)/ 2018

•

Screening-ul uzual este suficient?
•
•

•
•
•

Human immunodeficiency virus (HIV)
Hepatitis viruses
• West Nile virus (WNV)
• mosquito-borne dengue viruses
(DENV),
• chikungunya virus (CHIKV),
• zika virus (ZIKV)
Cytomegalovirus (CMV)
Human T-cell lymphotrophic viruses
(HTLVs)
Parvovirus B19

•

•

Exemplu: Infecția cu Parvovirus B19V
•

Parvovirusul B19V se înmulțește și se
propagă eficient în celulele precursoare
eritropoietice umane.

12

Infecția cu B19V este citotoxică datorită
exprimării de proteine non-structurale în
celulele infectate. Culturile de eritroblaști
infectate se caracterizează prin prezența
de pronormoblaști giganți (cu diametru
25-32 μm), cu vacuolizare citoplasmatică,
cromatina imatură și incluzii nucleare
mari cu aspect de „sticlă mată”.
Studiile pe voluntari sănătoși au arătat că
infecția cu B19V conduce la suprimarea
acută dar autolimitată (timp de 4-8 zile) a
producției de eritrocite.
La persoanele cu turn-over eritropoietic
normal această întrerupere scurtă a
producției de celule roșii nu conduce la
anemie, însă la pacienții cu eritropoieză
accelerată, datorată hemoragiilor acute
sau anemiilor hemolitice, poate fi
precipitată o criză aplastică.
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Reacții adverse la transfuzii

România – raportare aproape inexistentă a reacțiilor adverse

România – raportare aproape inexistentă a reacțiilor adverse
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Transfuziile de sânge – efect rapid dar cu multe
dezavantaje
Avantaje:
• Creșterea rapidă a nivelului Hb și
hematocritului
• Ameliorarea rapidă a simptomelor
anemiei

Supraîncărcarea secundară cu fier
• Fiecare unitate de sânge conține
aproximativ 250 mg de fier, iar fiecare
unitate de concentrat eritrocitar (RBC)
conține ~200 mg de fier.
• În cazul transfuziilor multiple în
organismul pacienților se acumulează fier
care se depune în ficat, inimă și pancreas
cu dezvoltarea insuficienței acestor
organe.
• Pentru eliminarea fierului din țesuturile
acestor pacienți se administrează chelatori
de fier.
o Durata
tratamentului
se
controlează după nivelul feritinei,
care trebuie să fie < 100 ng /ml.

Dezavantaje:
• Reacții transfuzionale (ex. hemoliză, febră,
afectare pulmonară etc.)
• Supraîncărcarea
circulatorie
posttransfuzională
• Transmiterea de virusuri (ex.: hepatite,
HIV)
• Supraîncărcare cu fier
• Creșterea evenimentelor trombotice
• Scăderea posibilă a supraviețurii

Transfuziile cu RBC CRESC cu 60% riscul de tromboembolism venos
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Transfuziile – risc de neoplazii

CHC și limfoamele non-Hodgkin asociate cu trasfuziile de sânge

•

•

Transfuziile nu sunt ieftine!
În
Europa,
costul
producerii
și
administrării unei singure unități de RBC
a fost cuprins, în 2004, între 294,83 și
339,83 Euro, în spitalele de stat, putând
ajunge și la 413,93 Euro în clinicile private.

În UK – NICE Guidelines
o Recomandări de minimizare a
transfuziilor datorită costurilor
acestora

Transfuziile în CIA Alte dezavantaje
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Beneficii EPO

Să așteptăm ca anemia moderată să se transforme
în anemie severă?

12. NCCN Clinical Practice Guidelines în
Oncology version 2.2015
13. Updated by J. P. AuBuchon from: NEMJM
1999;341:126-7
14.
https://www.edqm.eu/sites/default/files/the_colle
ction_testing_and_use_of_blood_and_blood_com
ponents_in_europe_2013
15.
http://emedicine.medscape.com/article/1389957overview
16. Lieshout-Krikke R. et. al., Blood Transfusion
2016
17. Kevin Brown. Human Parvoviruses, Including
Parvovirus B19 and Human Bocavirus. în
Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and
Practice of Infectious Diseases, 7th edition,
Churchill Livingstone, Elsevier, 2010, 2087-2092.
18.
http://clinicaoncologieseverin.ro/ro/desprecancer/cancer-de-la-a-la-z-pentru-medici/altesubiecte-oncologice/transfuzia-de-sange-reactiiadverse
19. The Oncologist 2011;16(suppl 3):12–18
20.
https://www.nice.org.uk/guidance/ng24/resources
/costing-statement-2177158141
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ZIUA MONDIALĂ A RINICHIULUI
Dr. Mihai C.-M. ARDELEANU
doctor în științe medicale

avut ca tema „Rinichii și Sănătatea Femeii”
(Kidneys & Women’s Health).
În lume, boala cronică de rinichi afectează
aprox. 195.000.000 femei; este a 8-a cauză de
deces pe mapamond, afectând 600.000 de femei
în fiecare an. Riscul dezvoltării patologiei renale
la femei este cel puțin egal cu al bărbaților, dacă
nu chiar mai mare. Micile unități renale, numite
nefroni, sunt în număr similar la femei și la
bărbați, adică 1.000.000 în fiecare rinichi. Zestrea
pe care ne-a oferit-o Creatorul, de 2.000.000 de
nefroni poate părea imensă, dar se poate pierde
cu diverse afecțiuni pe care le trecem cu vederea,
le luăm în glumă etc.
Diabetul zaharat afectează milioane de
oameni. Un control precar al diabetului, fie de tip
I, ce necesită insulină de la început, fie de tip II,
debutând la vârsta adultului, care poate necesita
antidiabetice orale, sau insulină, afectează în mod
constant și progresiv vasele de sânge. Afectandule, influențează vederea, fluxul sangvin
coronarian sau renal. Este evident ca funcțiile
organelor respective vor fi influențate. În
ansamblul patologiei renale mondiale, diabetul
zaharat este responsabil pentru cel putin 35% din
cazuri. Dacă se adaugă și hipertensiunea
arterială, lucrurile pot lua o turnură încă mai
accelerată. Aceste fapte trebuie cunoscute nu
pentru a îngrozi populația, ci pentru a o face sa
fie conștientă de anumite pericole, pentru a fi un
partener al personalului medical în prevenire și
tratare. Hipertensiunea arterială este și ea
responsabilă pentru 25% din cazurile de boală
cronică de rinichi.

În fiecare an, în a doua zi de joi din luna
martie se sărbatoreste Ziua Rinichiului. S-a luat
obiceiul, de către OMS, ca problemele majore de
sănătate ale omenirii să fie „sărbătorite”,
„celebrate”, în câte o zi a anului, scopul fiind
doar de a le readuce în atenția populației
planetei. Evident că acest lucru este doar o
convenție, pentru că patologia respectivă, în
cazul nostru cea renală, lovește pe oameni în
fiecare zi, iar măsurile împotriva îmbolnăvirilor
trebuie luate, similar, în fiecare zi, și nu doar o
dată pe an.
În fiecare an, Ziua Rinichiului are o temă
principală, care se constituie într-un „logo”,
arătând interesul spre o anumită problemă a
patologiei renale. Putem exemplifica: au fost
câțiva ani la rând cand „logo”-ul era „Protecția
rinichilor”, cu câte un subpunct:
- ține tensiunea arterială sub control;
- controlează-ți diabetul;
- salvează-ți inima.
În anii urmatori s-a centrat pe:
- Boala cronică de rinichi și îmbătrânirea;
- Boala cronică de rinichi și copiii, valoarea
prevenției;
- Boala cronică de rinichi și obezitatea, stilul
de viață sănătos.
În 2018, dată fiind și coincidența că s-a
suprapus cu Ziua de 8 Martie, Ziua
Internațională a Doamnelor și Domnișoarelor din
familia și din preajma noastră, Ziua Rinichiului a
17
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Din păcate, boala cronică de rinichi nu are
simptome prin ea însăși, iar când apar, sunt
semne și simptome determinate de organele care
suferă în mod colateral acumulării toxinelor în
rinichi. În general, simptomele apar când deja
90% din capitalul nefronic inițial este compromis.
Boala cronică de rinichi nu se vindecă. Ceea ce se
poate face prin intervențiile terapeutice este o
încetinire a progresiei bolii cronice de rinichi,
astfel încât stadiul de insuficiență renală cronică
să fie întârziat cât mai mult. Cu cât tratamentul
corect începe mai precoce, cu atât șansele de a
ține boala în loc, cresc.
Diagnosticarea bolii, în condițiile în care
simptomatologia este săracă, se bazează mult pe
analize de sânge și urină, dar și pe explorări
imagistice, mai banale sau mai sofisticate.
Parametrul despre care se vorbește cel mai mult
actualmente este creatinina serică. Aceasta este
produsă de mușchi și eliminată prin rinichi.
În toată această multitudine de amenințări
pe care le are de înfruntat omul modern, educația
sanitară trebuie încurajată și facilitată. Depistarea
precoce a afecțiunilor este posibilă cu medicina
modernă, dar trebuie implementată o atitudine
activă și pozitivă a populației, pentru ca
diagnosticul să se poată pune în momentul când
se mai poate face ceva pentru organism.
După cum femeia nu trebuie respectată și
sărbătorită doar pe 8 Martie, și rinichiul trebuie
respectat și tratat în fiecare zi, întâi de noi
înșine, apoi de personalul medical la care
trebuie să ne adresăm cu încredere.

O altă problemă ce pare să afecteze un
segment important al populației îl constituie
consumul de analgezice, medicamente ce se
eliberează cu prea mare ușurință, și se consumă
asemenea, pentru orice durere, indiferent de
cauză și de multe ori fără nici o prescripție
medicală. O substanță din aceste medicamente,
fenacetina, se cumulează în organism, iar când
cantitatea atinge o „masă critică”, încep să apară
deteriorări ale structurilor microscopice ale
rinichilor.
Alte cauze care determină o afectare
progresivă a rinichilor, înafara diabetului
zaharat, a hipertensiunii arteriale și a consumului
cronic de analgezice conținând fenacetină, o
constituie boala polichistică (hepato-) renală,
hipertrofia prostatei, benignă sau malignă,
litiaza renală neglijată, ajunsă în stadiul de
compromitere totală a rinichiului (pionefroza).
Specificul feminin își pune și el amprenta în
patologia renală și în modalitatea de apariție a
bolii cronice de rinichi. Sarcina, acest moment
binecuvântat de Dumnezeu, este și prilejul de a
dezvolta boala renală, dacă valorile tensionale nu
sunt gestionate corect, dacă acumularea de apă în
corp nu este depistată și tratată, dacă infecțiile își
fac simțite efectele. Complicațiile la adresa
mamei și a copilașului pot fi foarte serioase și pe
termen lung. Pre-eclampsia este un sindrom care
induce hipertensiune arterială și proteinurie, cu
consecințe grave asupra rinichilor. Tot în
categoria complicațiilor redutabile amintim
avortul septic și hemoragia post-partum. Acestea
pot conduce spre insuficiența renală acută, ce se
poate croniciza.
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TUMORĂ DE COLON TRANSVERS
ȘI EVENTRAȚIE POSTOPERATORIE MEDIOABDOMINALĂ.
ABORDARE MINIM INVAZIVĂ.
Dr. V. GAVRILOVICI, Dr. Andreia BOTEZAN,
Dr. I. CORDOȘ, Dr. D. BĂRBUNC, Dr. Luminița MIREANU

1996-1997: dispensar Păltinoasa;
1997-2001: medic rezident anatomie patologică;
2001: medic specialist anatomie patologică;
2006: medic primar anatomie patologică;
Din 2013: medic primar șef Laborator Anatomie
Patologică.

Dr. Valeriu GAVRILOVICI1
Născut: 13.XI.1968.
Facultatea de Medicină București, absolvent 1994.
1996-2001: medic rezident chirurgie generală;
2001: medic specialist chirurgie generală;
2006: medic primar chirurgie generală;
2012: doctor în medicină.
1.IV.2016: medic șef secție Chirurgie generală.

Dr. Dănuț BĂRBUNC
Născut: 10.X.1979, comuna Corni, jud. Botoșani.
Facultatea de Medicină Iași, absolvent 2005.
2006-2010: rezidențiat ATI Spital „Sf. Spiridon”
Iași;
2010: medic specialist ATI Spitalul Suceava.

Dr. Andreia BOTEZAN
Născută: 10.X.1969, Vatra Dornei.
Facultatea de Medicină Iași, absolvent 1995.
1995-1996: medic stagiar;
Dr. Ioan CORDOȘ
1

Născut: 29.IV.1983, Dej.

valeriu.gavrilovici@laposte.net
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U.M.F. „Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, absolvent
2008.
Specialist chirurgie, 2015;
Competență chirurgie oncologică.

Pacientul relatează apariția de dureri
abdominale
epigastrice
intermitente,
tulburări de tranzit și scădere ponderală
(aproximativ 5 kg) în ultimele două luni de
zile.
Intervenția chirurgicală s-a efectuat în
ziua de 03 februarie 2017, imediat
preoperatoriu tumora fiind marcată prin
tatuaj cu albastru de metilen la polul ei
inferior (colonoscopic).
S-a optat pentru abord inițial minim
invaziv (laparoscopic), după inducerea
pneumoperitoneului introducîndu-se trocarul
de 10 mm supraombilical, pentru camera
video, iar cele două trocare de lucru de 5 mm
în flancuri.
La explorare s-au evidențiat aderențe
epiploo-parietale multiple, procedîndu-se la
disecția sacului de eventrație epigastric, în
interiorul căruia se identifică segmentul de
colon transvers cu tumoră. După liza
aderențelor (inclusiv a celor colo-saculare) se
pătrunde în bursa omentală, se clipează artera
colică medie și se secționează mezocolonul
corespunzător porțiunii de colon de rezecat.
Printr-o incizie epigastrică verticală de
aproximativ 7 cm lungime se excizează apoi
sacul de eventrație, se exteriorizeaza colonul
transvers și se secționează la circa 10 cm de o
parte și de alta a tumorii.
Operația se încheie cu realizarea
anastomozei colo-colice termino-terminale
(surget Vicryl 3/0) și cura eventrației,
procedeu anatomic.
Evoluția a fost favorabilă, cu tranzit
accelerat (sindrom diareiform) remis cu regim
dietetic. De notat că pacientul a primit
antibiotic doar ca profilaxie perioperatorie.
Rezultatul
anatomopatologic
a
evidențiat adenocarcinom colonic moderat
diferențiat, ulcerat, invaziv în țesutul adipos
subseros, embolii tumorale prezente, absența
invaziei perineurale și 9 din 26 de limfoganglioni cu metastaze adenocarcinomatoase.

Rezumat.
Cancerele de colon transvers sunt mai
puțin frecvente în practica chirurgicală, iar
rezolvarea lor pe cale laparoscopică necesită
experiență în chirurgia minim invazivă.
Rezultatele pe termen scurt și lung sunt
similare celor obținute prin abord clasic.
Prezentăm cazul unui pacient la care
tumora de colon transvers este regăsită la
nivelul unui sac de eventrație, operația
decurgând laparoscopic pentru partea de
rezecție colică, o premieră pentru serviciul
nostru.
Cuvinte cheie: cancer de colon
transvers, laparoscopic, abord minim invaziv,
eventrație.
Prezentarea cazului.
Pacientul P.G., în varstă de 74 ani, din
mediul rural, se internează în luna februarie
2017 în secția Chirurgie generală cu
diagnosticul de formațiune tumorală la
nivelul colonului transvers, evidențiat prin
explorare radiologică în altă unitate medicală
și confirmat colonoscopic.
Din antecedente reținem tumoră renală
dreaptă operată în 2013, cu dehiscență
musculo-aponevrotică la nivelul cicatricei
mediane xifoombilicală de peste un an de
zile, aspectul clinic fiind sugestiv pentru
eventrație posoperatorie, HTA sub tratament
și episoade de lombosciatică dreaptă.
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Marginile
negative.

de

rezecție

chirurgicală

cu intervenții laparoscopice și de 79% la 3 ani
respectiv 75% la 5 ani în grupul cu intervenții
clasice.
Recurența tumorilor s-a consemnat în
10,2% din cazurile operate laparoscopic și de
15,3% la pacienții din grupul cu intervenții
chirurgicale clasice.
Nu au existat diferențe semnificative
statistic între cele două grupuri în ce privește
supraviețuirea generală sau de absența
recurenței bolii (disease-free survival).
Rezultatele studiului (retrospectiv) au
fost comparabile cu cele publicate anterior în
2014 și 2015. Deși limitelor tuturor acestor
studii sunt date de numărul mic de pacienți
incluși
(59-157)
și
de
posibilelele
supraselectări ale cazurilor pentru intervenții
laparoscopice (cazurile mai simple și mai facil
de abordat laparoscopic) concluziile arată că
abordul minim invaziv pentru colectomii
efectuate la pacienții cu cancere de colon
transvers dau rezultate similare sau mai bune
față de colectomiile clasice, însă se recomandă
selectarea atentă a pacienților și efectuarea
intervențiilor de către echipe bine antrenate.

sunt

Discuții.
Prima colectomie laparoscopică a fost
consemnată în 1991, de atunci această
procedură devenind o opțiune realizabilă
pentru pacienții cu cancer colic.
O serie de trialuri randomizate au arătat
că, pe termen scurt, pacienții operați
laparoscopic au o evoluție mai bună decît cei
operați clasic, în timp ce pe termen lung
rezultatele sunt similare. Drept urmare, în
lume a crescut constant numărul de
colectomii laparoscopice, în unele servicii
devenind standardul chirurgical.
Trebuie totuși remarcat că din aceste
trialuri au lipsit cancerele de colon treansvers,
datorită incidenței reduse și a dificultăților
tehnice.
Un studiu publicat în 2015 a comparat
rezultatele pe termen scurt și lung, din punct
de vedere al siguranței oncologice, între
rezecțiile laparoscopice respectiv clasice ale
cancerelor de colon transvers. Toate rezecțiile
au fost făcute cu intenție de radicalitate, fiind
excluse cele paliative sau efectuate în urgență.
Pe
termen
scurt
diferențele
semnificative statistic au constat în timpi
operatorii mai lungi pentru intervențiile
minim invazive, respectiv pierderi sangvine,
timpul pînă la reluarea tranzitului pentru
gaze, timpul pînă la reluarea dietei lichide și
durata spitalizării postoperatorii mai scurte
pentru același tip de operații.
Pe termen lung supraviețuirea a fost de
85% la 3 ani respectiv 78% la 5 ani în grupul

Concluzii.
Particularitățile cazului țin de relativa
raritate a cancerului de colon transvers, de
localizarea tumorii în sacul de eventrație
precum și de abordul inițial minim invaziv.
Rezolvarea laparoscopică a cancerelor
de colon transvers respectă principiile
oncologice iar rezultatele sunt similare celor
obținute prin abord clasic.
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OBSERVAȚIE BOALA ERDHEIM – CHESTER
– CONSIDERAȚII PE BAZA UNUI CAZ CLINIC
Dr. Georgeta MARTINIUC, Dr. Dana Mihaela TURLIUC1,
Dr. Mihaela MIRON, Dr. C. MARTINIUC2
1. Spitalul „N. Oblu” Iași, România, 2. Spitalul Chateau Gontier, Franța.

Boala Erdheim-Chester este o formă rară de
histiocitoză cu celule non Largerhans care
afectează predominant adulții, în decadele 5-7 de
viață. Sunt infiltrate: scheletul, SNC, sistemul
cardiovascular,
plămânii,
rinichii
(retroperitoneul), simptomul principal fiind
durerile osoase. Etiologia afecțiunii este
necunoscută.
Manifestări clinice în Boala Erdheim Chester:
• osoase: dureri osoase, osteoscleroză
diafizară
• cardiovasculare: infiltrate periaortice
(„manșonează aorta”); HTA secundară,
renovasculară (în afectarea arterelor
renale); Boală coronariană (infarcte
miocardice); Afectarea pericardului se
întâlnește la 40-45% din pacienți
(pericardită,
efuziune
pericardică,
tamponadă
cardiacă);
Infiltrate
pseudotumorale la nivelul peretelui
atriului drept; Infiltrare difuză a
miocardului
și
septului
interatrial;
Afectarea
venelor
intrahepatice
cu
hipertensiune portală.
• SNC, orbite, manifestări neuroendocrine:
Leziuni parenchimatoase expansive în
emisferele cerebrale și/sau cerebeloase:
determină manifestări focale specifice
structurilor compresate; Infiltrare uni sau
bilaterală orbitară la 25% din pacienți:
exoftalmie,
durere
retro-orbitară,
paralizii oculomotorii sau cecitate;

Dr. Georgeta MARTINIUC
Născută: 13.IX.1954, Bicaz Chei, jud. Neamț.
Facultatea de Pediatrie Iași, Secția Pediatrie,
absolvent 1979.
1980-1983: medic stagiar Spital Suceava (a lucrat
alături de dr. Ecaterina Cazacu pe care a apreciato nespus); a impresionat-o meticulozitatea dr.
Postolache și și-a impus-o.
1983: dispensar Dumbrăveni;
1988: medic secundar Cl. Oftalmologică București
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 șef secție;
2004-2009: Președinte Camera Jud. a Medicilor
Suceava;
membru Biroul Județean al Colegiului Medicilor
(Comisia de Etică, Comisia Profesională) ;
2008: masterat în nutriție UMF Iași;
la 13.V.1999 participă, alături de dr. Mastalier, la
primul implant de cristalin artificial în Secția
Oftalmologie Suceava.
Introducere:
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diabet
insipid,
• endocrinologice:
hiperprolactemie,
hipotestosteronism,
insuficiență gonadotropă.
Îngroșarea
septului
• pulmonare:
interlobular.
• retroperitoneale: Infiltrarea țesuturilor
perinefritice
–
„rinichi
păros”,
hidronefroză, stenoze ureterale; Fibroză
retroperitoneală.
• cutanate: Xantelasme.

accentuarea proptozei și scăderea marcată a
AVOS (fpl).
IRM craniocerebral: procese înlocuitoare de
spațiu intraorbitar retrobulbar, cu structură
solidă, cu perete îngroșat; contururi externe bine
delimitate față de mușchii extrinseci ai globului
ocular OD; diametrul maxim 25/12/18 mm; fără
delimitare față de MDI, MDS și ridicătorul
pleoapei superioare OS; diametrul maxim
35/25/27mm. (fig. 1,2).

Criterii de diagnostic: imunohistochimie:
histiocite CD 68 +, CD 163 +, factorul XIIIa
pozitiv, CD1a negativ, CD207 negativ (Langerin);
modificări radiologice: osteoscleroză metafizară și
diafizară simetrică; infiltrate perinefritice („rinichi
păros”).
Prezentarea cazului:
Prezentăm cazul unui pacient de 57 ani cu
exoftalmie dureroasă (de aproximativ 3
săptămâni), asociată cu tulburări de motilitate
oculare, scăderea acuității vizuale și, ulterior,
deficit de forță la nivelul membrelor superioare.

Fig. 1

Examen oftalmologic:
• AVOD=0.9fc
• AVOS=0.8fc
• AO proptoză, limitarea mișcărilor de
adducție, abducție, ridicare și coborâre
• OS ptoză palpebrală grad I/II
• Reflexe pupilare normale
• FOAO: retina aplicată
Fig. 2

Examen neurologic: fără semne de iritație
meningiană, dipareză brahială cu imposibilitatea
ridicării brațului drept peste 90 grade; deficit
motor pentru prehensiune și extensia pumnului,
mai accentuat pe dreapta. ROT prezente,
diminuate global.
Electromiografie: nu detectează o afectare
semnificativă a nervilor periferici ai membrelor
superioare.
Se inițiază corticoterapia cu Medrol 80
mg/zi (diagnostic prezumtiv de miozita), dar
evoluția pacientului este nefavorabilă cu

CT toraco abdominal: leziune tisulară
infiltrativă la nivelul mediastinului posterior de
aproximativ 12 cm în ax craniocaudal, cu grosime
maximală de 5,3 cm în plan sagital, care
manșoneaza aorta toracică descendentă fără să o
devieze. (Fig. 3, 4, 5) Ansamblul leziunilor
descrise pot fi compatibile cu o atingere
multisistemică tip limfom infiltrativ.
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contrast și necroză la interior, cu invazia
sinusurilor frontale (Fig. 6).

Fig. 3

Fig. 6

Ex. histopatologic: proliferare tumorală
alcătuită din limfocite atipice dispuse difuz,
intratumoral sunt prezente vase capilare fără
modificări
evidente.
Diagnostic
final
anatomopatologic: Limfom non-Hodgkin difuz
cu celule mici.
Diagnostic diferențial:
• Limfogranulomatoza Wegener (exclusă
prin dozările imunologice a anticorpilor
pANCA și cANCA)
• Histiocitoza cu celule Langerhans / non
Langerhans (diagnosticul de certitudine se
realizează prin colorații imunohistochimice specifice din 2 probe de țesut)

Fig. 4

Evoluție: Pacientul se află în prezent în urmărirea
serviciului
de
Oncologie
Suceava,
este
nedeplasabil (tetraplegic), nevăzător (scăderea
progresivă a AVOD), în tratament antalgice
opiacee.

Fig. 5

Se decide transferul în urgență a
pacientului într-o clinică universitară de
neurochirurgie pentru management terapeutic. Se
efectuează tratament chirurgical în urgență:
decompresie orbitară bilaterală prin rezecția
plafonului orbitar prin volet frontal, ablația
microscopică a formațiunii intraorbitare stângi și
ablația parțială a formațiunii intraorbitare
drepte.
craniocerebral
postoperator:
CT
formațiune expansivă intraorbitară bilateral,
heterogenă în timp nativ, cu priză periferică de

Discuții:
• Evoluția nefavorabilă rapidă, asociată cu
manifestarea multisistemică și examenul
histopatologic atipic, au adus în discuție o
formă particulară de histiocitoză cu celule
non Langerhans, boala Erdheim-Chester.
• Corticoterapia
modifică
aspectul
histiocitelor prin inhibarea dezvoltării
dendritelor.
• Proba histopatologică a fost trimisă spre
examinare și la Hôpital Pitié-Salpêtrière,
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3. Laurent
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Fuzibet,
François
Dubourguet,
António
Marinho,
CatherineMagnette, Violaine Noel, Michel
Pavic, Jochen Casper, Anne-Bérangère
Beucher, Nathalie Costedoat-Chalumeau,
Laurent Aaron, Juan Salvatierra, Carlos
Graux, Patrice Cacoub, Véronique Delcey,
Claudia Dechant, Pascal Bindi, Christiane
Herbaut, Giorgio Graziani, Zahir Amoura
and Julien Haroche, CNS involvement
and treatment with interferon-α are
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2011
117:2778-2782;
doi:
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Shoenfeld
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Paris, Franța (țesut insuficient pentru
diagnostic).
Concluzii:
• Datorită numărului mic de cazuri
raportate în literatură, din care 25%
prezintă
manifestări
orbitare,
manifestările clinice pot fi cu ușurință
încadrate în tabloul clinic al altor
afecțiuni.
• Pentru diagnosticul de certitudine este
necesară examinare imunohistochimică cu
colorare specifică (CD 68 +, CD 163 +,
factorul XIIIa pozitiv, CD1a negativ,
CD207 negativ).
• Până în prezent în România a fost
raportat un singur caz de boala Erdheim –
Chester (Iași 2016 - Archive of Clinical
Cases).
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RECENZIE MEDICALĂ
Mihai C.-M. ARDELEANU
doctor în științe medicale

Scenariul cunoscut de câtva timp în
medicină este acela că apariția disfuncției renale
la pacienții cu ascită și ciroză hepatică avansată
este încadrată ca sindrom hepato-renal. Acesta
este o tulburare funcțională în care rinichii suferă
prin efecte hemodinamice sistemice datorate
hipertensiunii portale și tulburărilor circulatorii.
Totuși, aceasta reprezintă doar o fațetă a
problemei AKI observată în ciroză. Rinichii pot fi
afectați și de o serie de alte tulburări prerenale,
precum hipovolemia, dar și afectare inflamatorie
tubulară caracteristică sepsisului, nefropatiei
datorată
acizilor
biliari,
sau
nefropatiei
medicamentoase. Aceste ultime entități nu fac
parte din vechiul tablou de sindrom hepato-renal.
Afectarea renală propriu-zisă este asociată cu
înseși cauzele cirozei, respectiv glomerulopatii
asociate cu virusurile hepatitice B și C, abuzul de
alcool și comorbiditățile de diabet zaharat și
hipertensiune arterială.
O entitate clinică recent recunoscută este
„acute-on-chronic liver failure” (ACLF), diferită
de decompensarea acută și se caracterizează prin
afectarea hepatică și a cel puțin încă a unui organ
extrahepatic. Mortalitatea pe termen scurt (între o
lună și trei luni), este crescută semnificativ.

Zilele trecute, fiul meu, și el medic internist
și nefrolog, mi-a trimis spre lectură un articol
apărut într-o prestigioasă revistă nefrologică
internațională. Citindu-l, am considerat că ar
merita să fie recenzat și în revista noastră
medicală, semnalând celor interesați, medici
interniști, nefrologi, gastro-enterologi și de alte
specialități, noțiunile respective. Revista în care a
apărut articolul este Kidney International, 2017,
92, 1058-1070. Autorii sunt nefrologi, gastroenterologi și medici de terapie intensivă de la
Londra.
Apariția disfuncției renale la pacienții cu
ciroză hepatică este frecvent întâlnită și pune
probleme de tratament medicului terapeut.
Recent s-au modificat clasificările și nomenclatura
redefinindu-se subgrupe distincte, în funcție de
fiziopatologie și prognostic. Recent, Clubul
International al Ascitei (ICA), a sugerat că toate
disfuncțiile renale acute de la pacienții cu ciroză
hepatică să fie considerate în grupa nosologică de
insuficiență renală acută, mai precis, ceea ce
autorii anglo-saxoni numesc AKI (acute kidney
injury).
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figura 1
Definirea AKI
Vechiul sindrom hepato-renal era clasificat
în tip 1 și tip 2.
Tipul 1 era definit ca o insuficiență renală
rapid progresivă într-un timp de 2 săptămâni,
ajungând la creatinina serică > 2,5 mg/dL, în timp
ce tipul 2 însemna o dezvoltare lent progresivă a
insuficienței renale (valori între 1,5-2,5 mg/dL), la
pacienți cu ascită refractară.

În 2015 ICA a propus noi criterii: s-a
eliminat bariera de 2,5 mg/dL, intervalul de timp
de 2 săptămâni. Actualmente se consideră
patognomonică lipsa de răspuns la expandarea
volemică în cazul unui pacient care întrunește
criteriile ICA pentru AKI. De asemenea, pacientul
nu trebuie să aibă expunere la medicamente
nefrotoxice, sau stare de soc, sau semne de
afecțiune renală preexistentă.

tabel 1
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Noile criterii de definire AKI se bazează pe
creșteri cu 50% a creatininei serice într-un interval
de 48 h.
AKI apare la 25-50% dintre pacienții cu
episod cirotic decompensat acut. Este un bun

element de prognostic al supraviețuirii pe termen
scurt și mediu. Pe termen lung (1 an), mortalitatea
este 60%. Cu cât severitatea AKI este mai mare, cu
atât rata mortalității prin ascită sau encefalopatie
este mai mare.

Fiziopatologia-patogenia AKI

figura 2
rolul
vasodilatatiei
splanhnice:
hipertensiunea portală conduce la vasoconstricție
renală marcată. Cel mai evident argument al
naturii funcționale este dispariția afectării renale
dupa transplant hepatic. Distrucția arhitectonicii
hepatice din cadrul cirozei duce la instalarea
rezistenței vasculare intrahepatice, cu creșterea
tensiunii portale, ce conduce la vasodilatație
splanhnicamediată de oxidul nitric și canabinoizi
endogeni. În cazurile avansate, organismul
încearcă să compenseze prin creșterea debitului
cardiac, o consecință fiind activarea sistemului
nervos simpatic. Acesta duce și la activarea
sistemului renina-angiotensina-aldosteron și a
vasopresinei, accentuând vasoconstricția renală și
hipoperfuzia rinichilor. Vasoconstricția renală a
fost documentată angiografic la pacienții cirotici
cu insuficiență renală. De asemenea și studiile
Doppler privind fluxul circulator renal au arătat
creșterea indicilor de rezistență ce prezic apariția

AKI și a SHR. De aceea, tratamentele actuale ale
SHR-AKI sunt fundamentate pe expandare
volemică cu albumină și vasoconstrictoare
splanhnice pentru a îmbunătăți funcționarea
rinichiului.
- disfuncția cardiacă: peste 50% dintre
pacienții cu ciroză hepatică au o lipsă/întârziere
de răspuns cardiac la stimulii fiziologici sau
patologici, ilustrând termenul de cardiomiopatie
cirotică. Debitul cardiac scăzut este factor de
prognostic negativ. Prescrierea β-blocantelor
neselective la pacienți cu ascită predispune la
SRH-AKI și înrăutățește prognosticul.
- insuficiența adrenală este obișnuită în
cirozele avansate. Contribuie la cardiomiopatia
cirotică prin scăderea receptorilor catecolaminici
cardiaci și modulând efectele catecolaminelor
asupra contractilității cardiace și a tonusului
vascular.
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- inflamația se verifică prin creșterea
citokinelor inflamatorii de tipul TNF α sau IL6.

Mortalitatea la acest grup este dublă față de a
pacienților fara sindrom inflamator prezent.

Fiziopatologia SHR-nonAKI

tabel 3

tabel 4
- rolul inflamației și al translocației
bacteriene. S-a remarcat că insuficiența unui
organ în plus față de ficat, crește mortalitatea cu
20%, dar o simplă creștere a creatininei serice
peste 1,5 mg/dL are același efect. Prezența
disfuncției renale în ACLF împreună cu
concentrații plasmatice de IL6 și IL8 se corelează
cu prognostic negativ.
- rolul acizilor biliari. Aceștia afectează
funcția renală, atât prin efect toxic direct, cât și

prin obstrucție tubulară. Începe să se contureze
entitatea de nefropatie legată de acizii biliari.
- rolul accentuării hipertensiunii portale.
Deteriorarea renală apare prin reflex hepato-renal.
- rolul disfuncției cardiace și al
hipoperfuziei renale. Atât episoade de debit
cardiac scăzut, cât și crescut, pot apare în cadrul
acestui complex de ACLF. Administrarea
inotropelor limitează încă mai mult perfuzia
renală.
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Din cele expuse, se poate intui că de fapt
mecanismele sunt destul de asemănătoare, iar
distincția prea didacticistă nu este benefică, fiind
vorba despre același gen de afectare a rinichiului
în cadrul cirozei, cu predominanța unuia sau
altuia dintre factorii favorizanți.

creatininei, arată un grad important de disfuncție
renală. Pe de altă parte, însă, secreția tubulară a
creatininei la un cirotic este crescută, dând
creatininei serice un grad de acuratețe mai redus.
- sodiul urinar. Excreția sa este scăzută în
SHR.
- noi biomarkeri: cystatina C serică,
neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL)
serică și urinară, IL-18 urinară, kidney injury
molecule 1 (KIM-1), liver-type fatty acid binding
protein, insulin-like growth factor, tissue inhibitor
metalloproteinase.

Biomarkerii AKI
- creatinina serică este un marker relativ,
producția ei fiind corelată cu masa musculară a
pacientului și cu activitatea sa fizică (redusă la un
cirotic). Tocmai de aceea, o creștere, chiar ușoară a

tabel 6
Sunt necesare încă numeroase studii pentru
ca acești biomarkeri să intre în practica clinică.

- asocierea vasopresoarelor sistemice:
analogi de vasopresina (terlipresina), agonisti αadrenergici (noradrenalina), și combinația dintre
analogii de somatostatina (octreotide), cu
agonistul α-adrenergic (midodrina)
La pacienții cu ascită masivă, paracenteza
urmată de perfuzie cu albumină, îmbunătățește
clearance-ul de creatinină, prin reducerea
presiunii abdominale și îmbunătățirea fluxului
plasmatic renal.
Evident că transplantul hepatic schimbă
radical în bine prognosticul.

Tratament
Managementul AKI în ACLF necesită
suport multifactorial, privind suportul organelor
aflate în insuficiență și prevenirea deteriorării
ulterioare progresive.
- asigurarea volumului intravascular: se
folosesc soluții cristaloide sau albumină pentru
creșterea presiunii oncotice. Se impune adăugarea
și a antibioticelor pentru argumentul că ciroza
este asociată cu tulburări majore ale apararii
imunologice.
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FRACTURILE EXTREMITĂȚII PROXIMALE ALE HUMERUSULUI
Dr. Rareș VOINEA

Fracturile humerusului proximal reprezintă
4-5% din totalul fracturilor, cu o frecvență mai
mare la sexul feminin. Majoritatea acestor fracturi
aparțin grupelor de vârstă mijlocie și înaintată,
datorită scăderii rezistenței țesutului osos odată
cu instalarea osteporozei. Fracturile fără deplasare
sau cu deplasare minimă reprezintă 85%, iar cele
cu deplasare semnificativă – 15%, afectând cu
predilecție persoanele active. Fracturile cu
deplasare sunt instabile și se asociază cu leziuni
ale coafei rotatorilor sau chiar întreruperea
vascularizației
capului
humeral.
Datorită
numărului mare de complicații locale și sechele ce
pot să apară în fracturile humerusului proximal,
este esențială o evaluare cât mai completă a
bolnavului în vederea alcătuirii unui plan
terapeutic adecvat.

Dr. Rareș VOINEA
Născut: 4.VII.1983, Roman, Neamț.
U.M.F. „Gr. T. Popa” Iași, absolvent 2008.
2014: medic specialist
ultimii doi ani de rezidențiat efectuați în Belgia,
CHR Namur.
2016: medic specialist la Spitalul Județean
Suceava.
Cursuri în străinătate: Artroscopia genunchiului
și a umărului, protezare sold, genunchi și umăr.

A. Istoric
În antichitate, fracturile închise ale
humerusului erau tratate printr-un bandaj strâns
și repaus fizic, în timp ce fracturile deschise erau
de obicei fatale. Hippocrate trata fracturile prin
tracțiune și bandaj, în Europa medievală
„bonesetters” (modelatori de oase) foloseau
anumite manipulări și intervenții, dar puține
dintre acestea au fost documentate.
Prima intervenție chirurgicală pentru
fixarea fracturii humerusului proximal a fost
descrisă concomitent de Lambotte în Belgia și
Lane în Marea Britanie. Ulterior, mulți chirurgi au
descris diferite tehnici chirurgicale de fixare a
fracturilor humerale proximale care includ
folosirea de capse, plăci, șuruburi, tije, fixare
externă și cu bandă de tensiune.
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Pentru a alege un tratament adecvat, în 1934
Codman a descris o clasificare care diviza
humerusul proximal în 4 părți, în 1970 Neer a
perfecționat această clasificare și în funcție de
aceasta a descris modalitățile de tratament.

subscapular, pe marginea superioară –
fasciculul
medial
al
ligamentului
coracohumeral. Versantul lateral este mai
abrupt și se continuă inferior cu creasta
trohinului.
4. Șanț intertubercular este delimitat de
cele două tuberozități și prelungirile lor
inferioare,. (crestele). Conține tendonul
capătului lung al bicepsului brahial și
teaca sa sinovială, ramura ascendentă a
arterei circumflexe humerale anterioare.
Pe buzele șanțului se inseră ligamentul
humeral transvers, transformându-l întro culisă osteo-fibroasă, având funcția de
retinacul pentru tendonul capătului lung
al bicepsului brahial.
5. Marea tuberozitate (Trohiter) reprezintă
o proeminență voluminoasă, situată
lateral de capul humeral, fiind separată
de acesta prin colul anatomic. Versantul
postero-superior prezintă 3 suprafețe
netede (superioară – se inseră fascicolul
lateral al ligamentului coraco-humeral și
m.supraspinos; posterioară – se inseră m.
infraspinos; postero-inferioară – m.
rotund mic). Inferior se prelungește cu
creasta trohiterului. Depășește lateral
acromionul cu care formează suportul
osos al reliefului umărului, fiind acoperit
de bursa seroasă acromială și m. deltoid.
6. Col chirurgical separă extremitatea
superioară a humerusului de diafiza
humerală. Este situat imediat sub cele
două tuberozități.

B. Anatomie

Extremitatea proximală a humerusului
este voluminoasă și se continuă cu diafiza
humerală, la nivelul unei zone mai înguste
numită col chirurgical. Este alcatuită din :
1. Capul humeral are forma unei jumătăți
de
sferă,
reprezentând
suprafața
articulară. Orientat posterior, medial și
superior. Axul capului humeral formează
cu orizontala un unghi de 45°, cu axul
corpului – un unghi de 130°-150° (unghi
de înclinare), cu axul mare al extremității
distale – un unghi de 20°. Se articulează
cu cavitatea glenoidă a scapulei.
2. Col anatomic reprezintă o linie circulară
situată la periferia capului humeral. Este
rugos, cu diametrul mai mic decât al
capului humeral. Pe toată circumferința
se inseră extremitatea laterală a capsulei
articulare.
3. Mica tuberozitate (Trohin) este o
proeminență mică situată pe fața
anterioară a extremității proximale ale
humerusului, infero-lateral față de colul
anatomic. Pe vârf se inseră m.

Majoritatea articulațiilor sunt stabilizate de
către ligamente. Ligamentele articulației umărului
sunt puține și relativ mici. Stabilitatea este
asigurată de coafa rotatorilor, alcătuită din
mușchii supraspinos, infraspinos, rotund mic și
subscapular, care înconjoară articulația glenohumerală. Acești 4 mușchi acționează ca o unitate
pentru a menține stabilitatea dinamică a brațului.
Este foarte important să cunoaștem inserțiile
acestor mușchi, pentru că ei determină rotația
fragmentelor în fracturile extremității humerale
proximale.
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Artera circumflexă anterioară are calibru
mult mai mic decât cea posterioară. Trece sub m.
coraco-brahial și capătul scurt al m. biceps
brahial, ajunge la nivelul șanțului intertubercular
unde dă naștere unei ramuri ascendente care
vascularizează capul humerusului și articulația
scapulo-humerală. Se anastomzează cu a.
circumflexă posterioară.
În fracturile humerusului proximal foarte
frecvent este lezat n. axilar. Acest nerv se
desprinde din cordonul posterior al plexului
brahial, se împarte după ce traversează
patrulaterul birondo-humero-tricipital într-un
ram posterior, care inervează m. rotund mic și
partea posterioară a m. deltoid, și un ram anterior
care împreună cu vasele circumflexe înconjoară
colul chirurgical al humerusului.

Vascularizația extremității proximale ale
humerusului
este
asigurată
de
arterele
circumflexe humerale (anterioară și posterioară),
care se anastomozează între ele, formând cercul
arterial perihumeral. Aceste artere au originea în
porțiunea a III-a a arterei axilare (infrapectorală –
în raport cu m. pectoral mic).
Artera circumflexă humerală posterioară
împreună cu venele circumflexe și nervul
circumflex, trece prin patrulaterul birondohumero-tricipital, înconjoară posterior colul
chirurgical al humerusului și se anastomozează
cu ramul anterior circumflex, arterele acromiotoracice și ramul superior profund al arterei
brahiale.

C. Biomecanica articulației umărului
Funcționarea
fiziologică
a
umărului
presupune mișcări sincrone și armonioase la 5
nivele diferite: scapulo-humeral, scapulo-toracic,
subacromial,
acromio-clavicular
și
sternoclavicular. Deși spațiul subacromial nu are toate
caracteristicile morfologice unei articulații, modul
său de funcționare precum și faptul că este sediul
celor mai frecvente “deranjamente”, au făcut ca
acesta să fie considerat de majoritatea autorilor
europeni drept a doua articulație a umărului.
Pentru a descrie mișcările umărului se
folosesc ca planuri de referință planurile standard
ale corpului: frontal, sagital, transversal, la care se
adaugă după unii autori planul scapular, iar după
alții un plan al elevației maxime situat la 23°
anterior de planul scapular.
Mișcările umărului se determină atât activ,
cât și pasiv. Limitarea mișcărilor active ale
umărului poate fi determinată de durere,
slăbiciune musculară, contractura țesuturilor moi
(capsula, ligamente, mușchi) sau blocurilor
osoase. Examinarea pasivă elimină dintre aceste
necunoscute forța musculară, care este asigurată
de către examinator.
Pentru
orientarea
rapidă
asupra
posibilităților de mobilizare activă a pacientului,
putem folosi „testul scărpinării” al lui Apley.
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Cerând pacientului să ajungă cu mâna dusă
deasupra articulației scapulo-humerale, marginea
medială a scapulei opuse, testăm abducția și
rotația externă, apoi cerând să facă același lucru
cu mâna dusă sub artticulația scapulo-humerală –
testăm adducția și rotația internă.
În plan frontal pacientul efectuează
mișcările de adducție și abducție. Din spatele
pacientului fixăm unghiul inferior al scapulei în
timp ce cu cealaltă mână îndepărtăm brațul
pacientului de corp. În mod normal scapula

rămâne pe loc până la o abducție de 20°, după
care mișcarea din articulația gleno-humerală
continuă împreună cu mișcarea din articulația
scapulo-toracică într-un raport de 2:1 până la
120°, moment în care colul chirurgical al
humerusului se lovește de arcul coraco-acromial.
Mișcarea în continuare este posibilă prin rotația
externă
a
humerusului
care
orientează
tuberozitățile postero-inferior și oferă suprafață
articulară suplimentară.

În plan sagital se efectuează mișcările de
flexie și extensie, iar în plan transversal –
mișcările de flexie și extensie orizontală.
Mișcarea de ridicare a brațului în plan
scapular poartă denumirea de elevație.
Rotațiile umărului sunt maxime cu brațul în
adducție, deoarece în această poziție ligamentele
sunt în relaxare maximă, și minime cu brațul
ridicat, poziție în care ligamentele și capsula sunt
torsionate.
Mișcările de suprafață de la nivelul
articulației scapulo-humerale sunt rotație, rulare
și translație. La subiecții normali, atât în plan
frontal cât și în plan transversal, mișcarea
principală este rotația. În plan frontal, apare o
translație superioară de 3 mm la primele 30° de
elevație, apoi apare translația în sus sau în jos de
1mm. În plan transversal, capul humeral rămâne
centrat pe cavitatea glenoidă, la extensia
orizontală maximă combinată cu rotația externă
apare o translație posterioară de 4 mm.

Preponderența mișcărilor de rotație face ca
centrii rotaționali instantanei să rămână relativ
constant în centrul capului humeral, spre
deosebire de situațiile patologice în care acești
centri deviază considerabil de la centrul capului
humeral.
Principalii mușchi implicați în elevația
brațului sunt deltoid și supraspinos. Studiile
electromiografice au arătat că acești mușchi sunt
activi pe toată perioada elevației, cu un maxim de
activitate în jurul poziției de 90°. Acțiunea izolată
a deltoidului ar determina subluxația superioară a
capului humeral. Tot prin studii electromiogarfice
s-a arătat că forța mușchilor subscapular,
infraspinos și rotund mic se opune forței de
forfecare generată de acțiunea deltoidului, ce
tinde să subluxeze superior capul humeral.
După primele grade de abducție intră în
acțiune mușchii dințat anterior și trapez care
efectuează o abducție a scapulei în planul
scapular și o translare anterioară a acesteia pe
peretele toracic. Acromionul se înclină în sus,
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oferind spațiu tuberozităților humerale, în timp ce
clavicula fixată de ligamentele coraco-claviculare
suferă o mișcare de rotație în jurul articulației
sterno-claviculare, care permite 40° de mișcare în
orice direcție.
Mișcarea din articulațiile gleno-humerală și
scapulo-toracică se desfășoară în mod normal sub
raportul de 2:1, din 180° de elevație - 120° revin
articulației gleno-humerale și 60° articulației
scapulo-toracice.
În articulația acromio-claviculară mișcările
sunt mai reduse (aproximativ de 20°), datorită
ligamentelor coraco-acromiale.
Cu simpla elevație a brațului la 90° se
generează o forță aproximativ egelă cu greutatea
corpului, iar la adăugarea unei greutăți de 5 kg în
această poziție, forța generată este de 2,5 ori
greutatea corpului.

osteoporotic al vârstei a III-a, face colul
chirurgical să cedeze. Există posibilitatea ca
procesul acromion să separe „ca o lamă de topor”
la început trohiterul și după aceea să producă
fractura colului chirurgical (fractura cervicotrohanteriană Delbet).
Traumtismul direct, extrem de rar, produce
fractura colului anatomic sau fracturi cominutive
ale trohiterului.
În urma fracturii se pot produce leziuni ale
părților moi a regiunii umărului: ramul ascendent
al arterei circumflexe humerale anterioare, artera
axilară, nervul circumflex humeral (ram din
nervul axilar). Leziunile plexului brahial se
produc în urma traumatismelor de energie mare.
Se pot produce leziuni tendinoase ale coifului
rotatorilor, aceasta fiind cauza vindecării cu
sechele (umăr dureros). Luxația tendonului
capătului lung al mușchiului biceps brachial și
interpunerea lui în focarul de fractură reprezintă
o cauză de ireductibilitate a fracturii.
În producerea fracturii, pe lângă mecanism,
sunt implicați o serie de factori favorizanți ca
forțele musculare ale coafei rotatorilor, contactul
cu procesul acromion, vârsta, boli ale sistemului
osos (osteoporoza), anumite boli sistemice care
duc la scăderea vascularizației osoase, tumori
(fractură pe os patologic), chisturi.
Deplasarea
fragmentelor este dată de
inserțiile musculare ale
coafei
rotatorilor.
Mușchii supraspinos și
infraspinos
trag
trohiterul
posterosuperior, m. subscapular
trage trohinul medial,
diafiza humerala va fi
împinsă antero-medial de
către m. marele pectoral.
În fracturile cu 3
fragmente în care mica
tuberozitate
(trohin)
este
desprinsă
de
extremitatea humerală proximală, capul humeral
va fi rotat în afara cavității glenoide datorită
mușchilor ce se inseră pe marea tuberozitate (m.
supraspinos, m. infraspinos, m. teres minor).

D. Fiziopatologie
Majoritatea
fracturilor
humerusului
proximal sunt produse prin mecanism indirect –
cădere pe cot sau mână cu membru superior fie în
abducție, fie în adducție, sau prin torsiunea
brutală a brațului. Mult mai rar este mecanismul
direct – prin cădere pe umăr sau lovitură directă.

În căderile cu sprijin pe cot sau mână se
produce o migrație superioară a humerusului,
oprită într-un prim timp de coiful rotatorilor, apoi
de contactul capului humeral cu procesul
acromion. Impactul între acromion și extremitatea
humerală superioară, favorizat de terenul
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În fracturile cu 3 fragmente în care marea
tuberozitate (trohiter) este desprinsă de
extremitatea humerala proximală, capul humeral
va fi rotat intern datorită inserției m. subscapular
pe mica tuberozitate.
E. Clasificarea
Inițial fracturile humerusului proximal erau
bazate pe localizarea traectului de fractură sau
mecanismul de producere. Clasificarea bazată pe
regiunile anatomice ale extremității proximale ale
humerusului
care
include
tuberozitățile,
segmentul articular și diafiza a fost propusă
separat de Neer și DeAnquin. DePalma și Cautilli
au fost primii care au diferențiat fracturile
suprafeței articulare în fracturi cu sau fără
deplasare. Codman a fost primul care a observat
că există 4 fragmente de fractură ale humerusului
proximal și că acestea variază în funcție de
mecanismul de producere a fracturii.

Pentru prima dată Neer a publicat
clasificarea fracturilor humerusului proximal în
1975, după mai mult de 15 ani de studii a peste
300 de fracturi humerale proximale cu deplasare.
El a modificat clasificarea lui Codman,
evidențiind proveniența, unghiurile și distanța
fragmentelor de fractură unul față de celălalt, în
loc de liniile de fractură cum era la Codman.

Clasificarea lui Neer este cea mai utilizată în
prezent, bazându-se pe numărul de fragmente de
fractură și distanța între ele. Criteriile sunt
angulația peste 45° sau peste 1cm distanță între
fragmente. Dacă nu sunt îndeplinite aceste criterii,

fracturile
sunt
considerate
“cu
minimă
deplasare”.
Fractură cu 2 fragmente înseamnă că un
singur fragment este deplasat și cel mai frecvent
este fractura colului chirurgical, dar poate fi și
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fractura izolată a trohiterului. Mult mai rar se
produce fractura trohinului.
Fractura cu 3 fragmente înseamnă
deplasarea diafizei humerale, capului humeral și
trohiterului sau trohinului (mai rar).
Fractura cu 4 fragmente înseamnă izolarea
segmentului articular de diafiză și cele două
tuberozități, producându-se luxația capului

humeral cu pierderea vascularizației. Un caz
particular reprezintă fractura cu 4 fragmente
valgus-impactată cu prognostic mai bun decât
variant clasică deoarece există posibilitatea ca
vascularizația să nu fie compromisă. Astfel, riscul
osteonecrozei este mai mic decât în cazul
fracturilor clasice cu 4 fragmente.

F. Diagnostic

În fracturile fără deplasare – semnele clinice
nu sunt întotdeauna evidente. Regiunea umărului
este tumefiată ceea ce duce la dispariția șanțului
delto-pectoral.
Echimoza
toraco-brahială
constituie un semn aproape patognomonic, dar
apare la câteva zile de la producerea fracturii. Se
întinde din axilă atât intern (pe fața externă a
toracelui până la creasta iliacă), cât și extern (pe
fața internă a brațului până la cot). La palpare se
constată un punct de maximă intensitate
dureroasă la 4-5 cm sub acromion. Întotdeauna se
va cerceta cu mare grijă sensibilitatea și
motilitatea membrului superior, precum și pulsul
la artera radială.
În fracturile colului anatomic semnele
clinice sunt mai puțin caracteristice. La palpare,
punctul de maximă intensitate dureroasă este
situat imediat sub acromion. Mobilizarea brațului
se însoțește uneori de crepitații osoase fine.
În fracturile asociate cu luxație anterointernă capul humeral se poate palpa în axilă. În
acestă situație mișcările brațului nu sunt
transmise capului humeral.
În fracturile tuberozităților de multe ori
semnele clinice nu diferă de cele ale unei contuzii

În majoritatea cazurilor de fractură ale
extremității proximale ale humerusului pacientul
acuză o durere vie la nivelul umărului și
impotență funcțională a membrului superior
respectiv, în urma unei căderi cu sprijin pe palmă
sau cot. El prezintă o atitudine caracteristică “de
umilință”, umărul căzut antero-inferior, brațul
lipit de corp, cotul în flexie și antebrațul menținut
cu mâna sănătoasă.
La inspecție se observă deformarea regiunii
sub forma „loviturii de topor”, accentuându-se cu
abducția. În comparație cu luxația scapulahumerală, deformarea este mai jos situată.
Semnul Berger (abducția elastică) este negativ, în
luxația scapulo-humerală acest semn este pozitiv.
Mișcările cotului nu se transmit capului humeral.
Se pot simți crepitații osoase. Axul brațului
prelungit în sus este intern față de procesul
coracoid. La măsurare, distanța dintre acromion și
epicondil este mai mică decât la partea sănătoasă
(scurtarea brațului). După 24-48 de ore
deformarea este mascată de edem.
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puternice de umăr. Imediat după accident, când
edemul nu s-a instalat încă, se pot simți crepitații
osoase și un fragment detașat. Rotația externă și
abducția brațului sunt limitate. Fragmentul
dislocat se interpune uneori între capul humeral
și acromion, diminuând mișcarea de abducție.
Examenul radiologic adecvat este esențial
pentru clasificarea corectă a tipului de fractură și

stabilirea unui plan terapeutic adecvat. Se folosesc
3 incidențe, 3 planuri perpendiculare, așa numita
“seria traumatică a umărului”:
1. Incidența antero-posterioară (A,B)
2. Incidența paralelă cu scapulă (C,D)
3. Incidența axilară (E).

Examenul imagistic poate fi rezolvat sau completat prin CT sau RMN.

39

BUCOVINA MEDICALĂ, an IV, nr. 1-2 (13-14)/ 2018

G. Tratament

triunghiular) pentru 1-2 săptămâni, cu mișcări
active ale mânii pentru evitarea apariției
edemului. Mobilizarea membrului superior este
permisă atunci când mișcările nu mai sunt
dureroase și brațul funcționează ca “o unitate”. Se
verifică radiologic dacă mobilizarea nu a produs
deplasarea fragmentelor de fractură. Dacă acest
lucru s-a produs – se menține imobilizarea pentru
încă 2 săptămâni, după care se repetă examenul
radiologic. Dacă se observă formarea calusului,
atunci se trece la mișcări active ale membrului
superior,
suprimându-se
imobilizarea.
Consolidarea apare de obicei la 2-3 luni de la
producerea fracturii. Fracturile cu minimă
deplasare tratate prin această metodă au de obicei
o rată înaltă de succes, iar pacienții sunt
satisfăcuți de rezultat.

Tratamentul
fracturilor
humerusului
proximal este influențat de tipul fracturii și
anumite particularități ale pacientului. Vârsta și
calitatea materialului osos, sunt printre cei mai
importanți factori, starea de sănătate a
pacientului, activitatea pe care o desfășoară,
riscurile la care acesta este expus și nu în ultimul
rând beneficiul metodei sunt factori ce determină
să adoptăm o anumită atitudine terapeutică.
Tratamentul
poate
fi
(nonchirurgical) sau chirurgical.

ortopedic

Tratamentul ortopedic este indicat în cazul
fracturilor fără sau cu minimă deplasare a
fragmentelor de fractură, care conform clasificării
Neer nu îndeplinesc criteriile de deplasare peste 1
cm și de angulație peste 45°. O indicație relativă
de tratament ortopedic este vârsta înaintată sau
starea de sănătate precară, cu anumite stări
patologice care nu permit intervenția chirurgicală.
Calitatea materialului osos este de asemenea o
indicație pentru tratament ortopedic. Este luată în
calcul și experiența chirurgului în alegerea tipului
de tratament.

Indicațiile tratamentului chirurgical nu sunt
numai în funcție de deplasare (>1cm) sau
angulație (>45°), ci și în funcție de calitatea
materialului osos, vârsta, activitatea și nu în
ultimul rând starea generală a pacientului. Scopul
tratamentului chirurgical este de a restabili
anatomia articulației și raportul cu tuberozitățile
humerale, păstrând în același timp vascularizația
capului humeral.
În acest tip de tratament se folosesc diferite
aborduri chirurgicale, în funcție de scopul propus
și zona anatomică interesată.
ABORD ANTERIOR (Delto-pectoral)
Acest abord este cunoscut în literatura
engleză sub numele de Thompson și Henry, iar în
cea franceză – Bazy-Lecene.
Incizia are forma literei L răsturnat cu
unghiul la nivelul vârfului procesulu coracoid.
Incizia începe la nivelul articulației acromioclaviculare, se îndreaptă medial pe marginea
anterioară a 1/3 externe a claviculei, apoi distal
de-a lungul marginii anterioare a mușchiului
deltoid, până la punctul ce unește 2/3 superioare
cu 1/3 inferioară. Incizia interesează tegumentele,
țesut celular subcutanat și aponevroza de înveliș.
Se expune marginea anterioară a deltoidului. Se
reperează șanțul delto-pectoral (rotația externă a

Majoritatea
chirurgilor
consideră
că
reducerea anatomică și fixarea este mai bună
decât tratamentul ortopedic care se poate
complica cu pierderea reducerii focarului de
fractură.
Tratamentul ortopedic constă în aplicarea
unui bandaj toraco-brahial (Velpeau, Desault,
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brațului) și se identifică vena cefalică. Dacă este
posibil ea va fi retractată intern, dacă împiedică
gesturile chirurgicale va fi ligaturată la polul
proximal și distal al plăgii și secționată. Este

posibil ca la polul proximal al șanțului deltopectoral să se identifice un ram al arterei acromiotoracice care este recomandabil să fie menajat.

Se identifică inserția mușchiului deltoid pe
claviculă și se secționează dinspre intern spre
extern 3-5 cm; secționarea se face la 1 cm de
inserție pentru a fi posibilă sutura sa la finalul
intervenției. Deltoidul se reflectă extern, marele
pectoral – intern și se identifică în plagă : procesul
coracoid cu inserțiile sale, extremitatea proximală
a humerusului, mușchiul subscapular și tendonul
capătului lung al bicepsului brahial în culisa
osteofibroasă.
În fracturile limitate la colul chirurgical nu
este necesară deschiderea capsulei articulare, dar
dacă fractura are extensie intraarticulară, capsula
se poate deschide printr-o incizie longitudinală.
Se incizează periostul înafara culisei
bicipitale și cu răzușa se deperiostează fața
externă a extremității humerale superioare. Se
identifică și se prelucrează fragmentele fracturare.

Incizia începe lateral de vârful procesului
acromion, se continuă medial și posterior de-a
lungul marginii acestuia, se curbează ușor distal
de spina scapulei și se termină la baza acesteia
(A). Incizia interesează tegument, țesut celular
subcutanat și fascia. Se retractă tegumentul și
fascia și se expune originea mușchiului deltoid
(spina scapulei).

ABORD POSTERIOR
Cine va practica acest abord trebuie să
cunoască foarte bine anatomia acestei regiuni,
care este foarte bine vascularizată și inervată și
conține grupe musculare foarte importante pentru
mișcările normale ale membrului superior.
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Se separă această parte a deltoidului de os
prin disecția subperiostală și se reflectă distal și
lateral, protejând nervul axilar și vasele ce trec
prin patrulaterul birondo-humero-tricipital (B).
Pentru a peveni lezarea nervului axilar –
mușchiul deltoid nu se retractă distal spre
mușchiul rotund mic. După retracția deltoidului
se expune fața posterioară a capsulei articulare,
detașând 2/3 inferioare a tendonului mușchiului
infraspinos lângă inserția sa humerală.
Ca alternativă, fața posterioară a capsulei
articulare poate fi expusă printr-o incizie oblică
dintre mușchii infraspinos și rotund mic (C). Apoi
se deschide capsula articulară printr-o incizie
longitudinală sau transversală, sau combinată
între aceste două la nevoie.
Un abord posterior simplificat a fost descris
de Brodsky, Tullos și Gartsman. El se bazează pe

faptul că abducția brațului ridică marginea
inferioară a deltoidului posterior la nivelul
articulației gleno-humerale.
Brațul trebuie să fie în abducție la nu mai
mult 90°, pentru a evita tracțiunea excesivă a
vaselor axilare și a plexului brahial. Incizia
verticală începe la nivelul feței posterioare a
acromionului și se prelungește inferior 10 cm
(A,B). Deltoidul posterior este retractat superior
(C), și dacă este necesar se secționează 2 cm
mediali ale originii sale pe spina scapulei. Astfel,
se poate obține un spațiu intre mușchii
infraspinos și rotund mic, ajungând la fața
posterioară a capsulei articulare. Pentru a preveni
lezarea nervului axilar și vaselor humerale
circumflexe posterioare, care se găsesc sub
marginea inferioară a mușchiului rotund mic, se
va evita incizia inferioară prea mare (D).
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mijlocie a deltoidului, care este lipsită de elemente
vasculare și permite o incizie fără riscuri pentru
structurile antomice subiacente. Pentru o
expunere bună se face incizia deltoidului
deasupra marginii acromionului, dar nu mai mult
de 3,8 cm de la originea sa, pentru a evita lezarea
nervului axilar și a paraliza partea anterioară a
deltoidului.

Abbott și Lucas au descris abordul în U
inversat a articulației gleno-humerale.
Incizia începe la 5 cm distal de baza spinei
scapulei, se prelungește superior până deasupra
spinei și apoi lateral până la acromion, de unde se
extinde distal 7,5 cm, separând 1/3 posterioară de
1/3 mijlocie a mușchiului deltoid (A). Se
secționează deltoidul subperiostal, de pe inserția sa
pe spina scapulei. Se retractă distal împreună cu
celelalte straturi anatomice, evidențiind mușchii
infraspinos și rotund mic și spațiul birondohumero-tricipital (B). La acest nivel artera
humerală circumflexă posterioară și nervul axilar
se împart în ramuri anterioare și posterioare,
deaceea secționarea mușchiului deltoid intre 1/3
posterioară și cea mijlocie nu va atinge pachetul
vasculo-nervos al regiunii. Pentru a expune
capsula articulară, se secționează în partea
tendinoasă și se retractă mușchii coafei rotatorilor.
Apoi se secționează capsula articulară (C).
ABORD
LATERAL
(Supero-Lateral;
Deltoid-splitting approach)
Acest abord permite evidențierea inserției
tendoanelor pe marea tuberozitate humerală și a
bursei subdeltoidiene.

Apoi se face incizia peretelui fin al bursei
subdeltoidiene și se explorează coafa rotatorilor,
prin abducția sau rotația brațului, și a extremității
proximale ale humerusului.
Tipul tratamentului chirurgical este ales în
funcție de clasificarea Neer.
I. FRACTURILE CU 2 FRAGMENTE
a. Marea tuberozitate
Fracturile izolate ale marii tuberozități nu
sunt rare, dar din păcate nu sunt întotdeauna
recunoscute. Examenul radiologic și CT dacă este
cazul, sunt metodele care permit identificarea
deplasării tuberozitare. Consecințele netratării
acestui tip de fractură sunt limitarea mișcărilor
și/sau durere.
Între 7% și 15% din luxații scapulohumerale anterioare sunt însoțite de fractura
marii tuberozități humerale. De asemenea, este
foarte important un examen radiografic atent,
pentru a observa dacă există și alte traecte de
fractură ale humerusului proximal.

Incizia începe antero-lateral de vârful
procesului acromion și se prelungește distal
aproximativ 5 cm, interesând tegumentul și
țesutul subcutanat. Se evidențiază o zona
tendinoasă de 4-5 cm dintre 1/3 anterioară și
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Reducerea ortopedică are deobicei rezultate
satisfăcătoare, dacă nu este o deplasare prea mare
și tendoanele coafei rotatorilor permit acest lucru.
Nu există un consens, în ceea ce privește
deplasarea trohiterului, dar în general < 5 mm
este o indicație de tratament ortopedic. În unele
cazuri, interpoziția de părți moi (tendonul
capătului lung al bicepsului brahial) este o cauză
de ireductibilitate a fracturii.
Intervenția chirurgicală constă în :
• abord supero-lateral, care se mai numește
Deltoid-Splitting Approach; în unele
cazuri, când există extensia farcturii spre
metafiza humerala, se folosește abordul
delto-pectoral;
• se identifică fragmentele fracturii;
• se fixează marea tuberozitate cu 1 șurub
pentru os spongios;
• în cazurile cu material osos mai puțin bun
– se fixează cu un fir neresorbabil (No.5)
de humerus, care este trecut prin tendonul
muscular, la nivelul joncțiunii sale cu
tuberozitatea;
• sutura planurilor anatomice.

mare intensitate, fiind asociate cu fracturi ale
trohiterului sau colului chirurgical sau anatomic.
În această situație, fractura trohinului
poate trece neobservată, ceea ce ar duce la
insuficiență subscapulară cronică.
Radiografia din profil axilar este esențială
în această situație.
Intervenția chirurgicală constă în :
• abord delto-pectoral, care este folosit și în
artroplastia umărului;
• se evidențiază capătul lung al bicepsului
brahial, să nu fie deplasat medial;
• dacă este deplasat, se readuce în poziția
anatomică;
• se evidențiază mușchiul subscapular;
• dacă este deplasat semnificativ – se fixează
cu un șurub pentru os spongios, dacă este
deplasat nesemnificativ – se fixează cu un
fir neresorbabil;
• dacă farctura este mai veche, atunci
mușchiul subscapular va fi retractat
medial și este necesar să restabilim
mobilitatea lui; acest lucru este posibil dar
există riscul lezării nervului axilar.
c. Colul chirurgical

Rezultatele, folosind această metodă, sunt
excelente cu restabilirea aproape 100% a
mișcărilor normale ale membrului superior.

Deplasarea și angulația dintre capul
humeral și diafiza humerală pot fi bine tolerate,
cu excepția cazurilor cu deplasarea suprafeței
articulare. În cazul pacienților în vârstă se optează
pentru tratament ortopedic cu rezultate destul de
bune, chiar cu o ușoară angulație se păstrează
mișcările brațului. Deplasarea semnificativă este o
indicație pentru tratamentul chirurgical.

b. Mica tuberozitate
Fracturile izolate ale trohinului sunt foarte
rare și apar de obicei în cazul traumatismelor de
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minim
invazivă,
osteosinteză
cu
tijă
centromedulară (C) și cu bandă de tensiune (B).

Opțiunile de tratament includ reducerea
ortopedică cu sau fără broșaj percutanat (A),
reducerea sângerândă și osteosinteza cu placă

•

Reducerea
ortopedică
este
recomandată
pacienților vârstnici, cu traect de fractură simplu
și fără extindere diafizară. Este nevoie de
anestezie generală sau loco-regională, aparat
radiologic. Manevrele de reducere includ
tracțiunea în ax, rotația și abducția brațului,
urmate de imobilizarea în bandaj Velpeau pentru
3-4 săptămâni și apoi gimnastica de recuperare,
dacă reducerea a reușit. Dacă fractura nu a fost
stabilizată, atunci intră în discuție broșaj
percutanat.
Broșaj percutanat este folosit de
majoritatea chirurgilor. Recent, utilizarea acestei
tehnici a fost extinsă și pentru fracturile cu 3
fragmente și chiar unele cu 4 fragmente.
Această tehnică necesită o echipă formată
din chirurg, anestezist și radiolog. Se practică :
• reducerea ortopedică;
• la 8 cm sub acromion se face o mică incizie
de 1 cm pe fața antero-externă a brațului;
• cu o pensă se îndepărtează părțile moi;
acest gest reduce riscul lezării nervului
axilar;
• prima broșă se introduce pe fața anteroexternă a humerusului dinspre diafiză
spre capul humeral cu un unghi de 45°
ascendent și 30° posterior;

•

•

•
•

a doua și a treia broșe se introduc paralel
cu prima, pentru a forma triangulație în
plan sagital;
între punctele de intrare a broșelor trebuie
să fie cel puțin 1 cm distanță;

pentru a evita alunecarea broșelor, direcția
inițială
a
broșei
trebuie
să
fie
perpendiculară pe diafiza humerală, după
ce se realizează amprenta pe os, se înclină
în direcția dorită;
la final vor fi tăiate și îndoite broșele;
pansament steril.
Există mai multe variante tehnice în ceea ce
privește numărul și poziția broșelor : 2
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broșe ascendente, 3 broșe ascendente, 3
broșe ascendente și 1 descendentă dinspre

trohiter, 2 broșe ascendente și 2 descendente
paralele sau necoplanare.

Broșajul percutanat este o tehnică cu
rezultate bune. Astfel, se evită aborduri largi la
nivelul umărului ce pot favoriza infecția și
necroza aseptică a capului humeral. Poate fi
folosită atât la pacienți tineri, cât și la cei vârstnici.

• nervul axilar trebuie protejat;
• se trece o sârmă în forma cifrei 8, distal
prin – orificiul metafizar și proximal –
intern de capetele broșelor, și se strânge
cu o buclă;
• la final broșele sunt îndoite și tăiate
proximal.

Osteosinteza cu bandă de tensiune se
realizează in felul următor :
• abord delto-pectoral;
• se introduc 2 broșe Kirschner dinspre
superior către diafiza humerală
• locul de intrare a broșelor este situat la
limita dintre suprafața articulară a
capului humeral și marea tuberozitate;
• la 2-3 cm distal de fractură se realizează
un orificiu transversal prin metafiza
humerală;

O altă metodă de tratament este reducerea
sângerândă și osteosinteza cu placă PHILOS
(Proximal Humeral Interlocked Ostesynthesis).
Abordul este anterior sau lateral, se reduce
focarul de fractură și se fixează provizoriu, se
poziționează și se fixează placa, la început
proximal apoi distal, se verifică și se închid
planurile anantomice. Rezultatele sunt bune.
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Deasemenea se poate opta pentru reducerea
sângerândă
și
osteosinteza
cu
tija
centromedulară. Avantajele acestei metode includ
disecția limitată în jurul focarului de fractură.
Dezavantajele includ necesitatea de a intra prin
marea tuberozitate și coafa rotatorilor sau
tendoanele acestora. Însă, recent s-a propus
utilizarea unor tije curbe și secționarea regiunii
musculare a coafei rotatorilor (care va cicatriza) în
loc de segmentul tendinos (puțin vascularizat).

înseamnă că vascularizația capului humeral este
păstrată. Cu reducerea corectă, fixarea și
recuperarea postoperatorie satisfăcătoare se obțin
rezultate foarte bune. Metodele de fixare sunt
asemănătoare cu cele din fracturile cu 2
fragmente, adică osteosinteza cu șuruburi, plăci,
dispozitive centromedulare, bandă de tensiune
sau broșaj percutanat.
În cazul deplasării trohiterului, mușchiul
subscapular determină rotația internă a capului
humeral datorită inserției sale pe trohin. Mult mai
rar se întâmplă să fie deplasat torhinul, atunci
mușchii supraspinos și infraspinos cu inserțiile
sale pe trohiter, determină rotația externă a
capului humeral.

II. FRACTURILE CU 3 FRAGMENTE
În acest tip de fracturi una din tuberozități
rămâne fixată de fragmentul articular, ceea ce

Clasificarea radiologică este înșelătoare,
adică într-o incidență se vede că este o fractură cu
3 fragmente, iar în altă incidență se observă și al 4
fragment.
Abordul chirurgical depinde nu numai de
tipul fracturii, dar și de calitatea materialului
osos. În cazurile rare, când apare la pacienți în
vârstă cu osteoporoză și cominuție importantă,

hemiartroplastia este tratamentul de elecție. De
obicei este preferat abordul delto-pectoral.
Opțiunile de fixare includ reducerea sângerândă
și osteosinteza cu bandă de tensiune, heavy
sutures (la început în jurul tuberozităților, apoi la
diafiza humerală), ostesinteză centromedulară
(tijă blocată), plăci (placă în T, PHILOS).
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Rezultatele sunt foarte bune în 60-80%, în
timp ce hemiartroplastia evoluează bine în 50%
din cazuri.

Fractura cu 4 fragmente valgus-impactată

III. FRACTURILE CU 4 FRAGMENTE
Fracturile cu 4 fragmente, prin definiție,
sunt acele fracturi în care segmentul articular este
izolat de diafiză și tuberozități humerale.
Segmentul articular este dislocat anterior în axilă,
diafiza este lateral, iar tuberozitățile sunt anterior
(trohin) și posterior (trohiter). Vascularizația
capului articular este compromisă, cu excepția
fracturilor valgus-impactate. În majoritatea
cazurilor este indicată hemiartroplastia.
Există 2 tipuri de fractură cu 4 fragmente :

Diferența dintre aceste 2 tipuri de fracturi
este existența vascularizației în fractura valgusimpactată și absența ei în varianta clasică. Riscul
de apariție a osteonecrozei capului humeral este
mult mai mare în varianta clasică.
În cazul fracturilor clasice indicația fermă
este de hemiartroplastie. În cazul fracturilor
valgus-impactate se poate face reducere
ortopedică și fixare cu șuruburi.
Primul pas este reducerea capului humeral
din poziția de valgus. Un decolator special se
introduce printr-o mică incizie și ridică
fragmentul articular, pe care apoi îl fixează cu un
șurub (Shantz) dinspre inferior și lateral. Se poate
fixa încă un șurub pentru stabilitate. Apoi se
fixează marea tuberozitate cu un șurub dinspre
superior, după reducerea în poziția anatomică.
Mica tuberozitate se poziționează cu un cârlig de
os și se fixează cu un șurub.

Fractura cu 4 fragmente clasică
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Rezultatele sunt foarte bune. Jacob a obținut
74% rezultate foarte bune și doar 26% din cazuri
s-au complicat cu osteonecroză. Resh a obținut
91% rezultate foarte bune, din care jumătate au
fost fracturi valgus-impactate, iar osteonecroza a
fost semnalată în 11% din cazuri.

În urma unui impact puternic a capului
humeral în cavitatea glenoidă rezultă o fractură a
capului humeral cu interesarea suprafeței
articulare, asociată sau nu cu deplasare. În
majoritatea cazurilor defectul este anterior (HillSachs deformity – deformarea în seceră a
suprafeței articulare) și apare luxație traumatică
posterioară. Pentru a pune diagnosticul este
necesar un examen CT pentru a evalua extensia
leziunii traumatice la nivelul capului humeral.
Dacă defectul este <20% din capul humeral –
transferul mușchiului subscapular împreună cu
micul trohanter în defectul osos format este
tratamentul de elecție. Când defectul este între
20%-40%, reconstrucția cu alogrefa osoasă este un
tratament eficient. În cazul defectului >40% – se
recomandă hemiartroplastia.

În unele cazuri se practică reducerea
sângerândă și osteosinteza cu placă, cu rezultate
variabile.

În cazul în care aceste fracturi au survenit
la pacienți tineri – se practică reducerea
sângerândă și osteosinteza cu placă sau șuruburi,

pentru a restabili suprafața articulară. Se folosește
abordul delto-pectoral. Rezultatele obținute la
pacienții tineri sunt favorabile. Dacă pacientul
49

BUCOVINA MEDICALĂ, an IV, nr. 1-2 (13-14)/ 2018

•

este în vârstă sau există o cominuție importantă,
atunci se practică hemiartroplastia.
O situație particulară este fractura-luxație,
care apare atunci când suprafața articulară este în
afara cavității glenoide și există cel puțin 1
fragment deplasat al extremității superioare ale
humerusului.

•

•

•

HEMIARTROPLASTIA
Scopul
acestei
tehnici chirurgicale este
de a restabili relația
anatomică a capului
humeral cu tuberozități
și diafiză humerală.
Indicațiile pentru
hemiartroplastie sunt:
fractură cu 4 fragmente,
fractură-luxație,
fractura
capului
humeral cu interesarea suprafeței articulare,
fracturile colului anatomic care nu pot fi reduse
sau fixate, anumite fracturi cu 3 fragmente la
pacienții vârstnici cu osteoporoză.
Contraindicații – infecțiile ale țesuturilor
moi, osteomielita cronică, paralizia mușchilor
coafei rotatorilor, paralizia mușchiului deltoid
(relativ).
Intervenția chirurgicală constă în :
• abord delto-pectoral;
• se expune fractura, după
hematomului;

•
•
•

identificarea și scoaterea fragmentelor de
fractură;
dacă există un traect de fractură ce
interesează diafiza, se face un serclaj
înainte de pregătirea diafizei;
de obicei fracturile apar pe fonul
osteoporozei, de aceea se va pregăti
canalul medular pentru cimentare;
se introduce proteza, păstrând unghiul de
retroversie (25°-40°) și unghiul dintre
proteză și linia ce unește cei 2 epicondili
(25°-40°);
se pregătesc cele 2 tuberozități pentru
fixare de proteză și se fixează;
se refac raporturile ale elementelor
anatomice;
se pune dren și se închide.

În cazul artoplastiei
(osteoartrita) se pregătește
și
cavitatea
glenoidă
(îndepărtarea
cartilajului
articular, forarea și inserția
componentei glenoidiene).

totale

de

umăr

La pacienții în vârstă,
rezultatele
hemiartroplastiei
sunt
frecvent nesatisfăcătoare din cauza insuficienței
coafei rotatorilor și probabil a osteoporozei.
Studiile recente au demonstrat o mai bună
funcționalitate a membrului superior dacă se
alege proteza inversă (Reverse Prosthesis).

evacuarea
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Osteosinteza cu un implant centromedular
numit „Bilboquet”, proectat de Doursounian și
folosit într-un studiu finalizat în 2006, este o
modalitate nouă de tratament a fracturilor cu 3
sau 4 fragmente.

Acest implant are 2 componente –
masculină (un picior cu un gât scurt de 135°) și o
componentă feminină (o capsă cilindrică scurtă cu
5 cuie pentru a compacta țesutul osos din capul
humeral).

H. Complicații

2) Antonescu D.M., Patologia aparatului
locomotor, București, 2006.
3) Anwar R., Tuson K.W.R., Classification
and Diagnosis in Orthopaedic Trauma,
Cambridge, 2008.
4) Canale
S.T.,
Campbell’s
Operative
Orthopaedics, 10th edition, Memphis,
2003.
5) Jordan C., Mirzabeigi E., Atlas of
Orthopaedic Surgical Exposures, New
York, 2000.
6) McRae R., Practical Fracture Treatment,
4th edition.
7) Moran S.L., Cooney W.P., Master
Techniques in Orthopaedic Surgery,
Lippincott, Williams & Wilkins, 2009.
8) Rockwood & Green’s, Fractures in Adult,
vol. II, 6th edition.
9) Stern S.H., Key Techniques in Orthopaedic
Surgery, New York, 2001.
10) Varlam H., Frâncu L.L., Antohe D.Ș.,
Frâncu D.L., Țǎranu T., Anatomie
regionalǎ și aplicatǎ membre, ediția a II-a,
Iași, 2004.
11) Wiesel S.W., Delahay J.N., Essentials of
Orthopaedic Surgery, Springer, 2007.

Cu toate regulile de asepsie, cu un protocol
operator bine stabilit, cu echipa experimentată,
totuși apar complicații. Însăși intervenția
chirurgicală și anestezia reprezintă riscuri și
uneori complicații.
Complicațiile care pot să apară în urmă
intervențiilor chirurgicale sunt:
• pierderea reducerii focarului de fractură;
• calus vicios;
• infecția;
• migrarea broșelor sau oricărui alt material
de osteosinteză;
• necroza avasculară a capului humeral;
• amânarea
tratamentului
sau
neprezentarea pacientului;
• problemele neurovasculare (iatrogen);
• redoarea articulară sau artrita;
• complicațiile iatrogene.
Bibliografia
1) Alexa O., Tehnici chirurgicale uzuale în
traumatismele osteoarticulare, Iași, 2007.
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ȘI INFECȚIE CU ESCHERICHIA COLI ESBL (+)
Dr. F. FILIP1, Dr. Cristina HRUSTOVICI1,
Dr. D. STĂNESCU2, Dr. Roxana FILIP3

Facultatea de Medicină Iași, 1993.
1994-1995: medic stagiar Spitalul de Copii Botoșani;
1995-1999: rezidențiat chirurgie infantilă și ortopedie
Spitalul „Marie Curie” București;
din 1999: Spitalul Suceava, secția Chirurgie Infantilă și
Ortopedie;
2005: medic primar chirurgie infantilă și ortopedie.

dr. Florin FILIP
Născut: 6.III.1967, Iași.
Facultatea de Medicină Iași, absolvent 1992.
1992-1993: medic stagiar Spital „Sf. Spiridon” Iași;
1995-2000: medic rezident chirurgie și ortopedie
infantilă Spital „Sf. Maria” Iași;
2000: medic specialist chirurgie și ortopedie infantilă;
2004: doctor în științe medicale;
din 2007: medic șef secție Chirurgie și Ortopedie
Infantilă Spital Suceava;
2008: medic primar chirurgie pediatrică;
2009: medic primar ortopedie pediatrică.

dr. Dorin-Stelian STĂNESCU
Născut: 29.I.1956, Dorohoi.
Liceul „Gr. Ghica Vodă” Dorohoi, clasă de chimie,
finalist la Olimpiada Națională de Chimie, calificat la
Olimpiada Internațională de Chimie 1973, 1974.
Facultatea de Medicină Iași, absolvent 1981.
1981-1984: medic stagiar Spital Suceava;
1984-1988: medic de întreprindere CET Suceava;
1988-1992: medic secundar ATI București;
1992: medic specialist ATI Spitalul Suceava;
1997: medic primar ATI Spitalul Suceava;
1997-2001: director adjunct medical Spitalul Suceava;
2004-2005: președinte director general CJAS Suceava;
2005: master în Managementul Asigurărilor de
Sănătate;
2011: doctor în științe medicale.
Cetățean de onoare al Municipiului Suceava.

dr. Cristina HRUSTOVICI
Născută: 30.IV.1967, Botoșani.

52

BUCOVINA MEDICALĂ, an IV, nr. 1-2 (13-14)/ 2018

Caz clinic: Un băiat în vârstă de 17 ani a fost
internat în secția noastră în luna decembrie 2016
pentru un abces perianal drept cu evoluție de 2-3
zile (dureri și tumefiere locală, ulterior fluctuentă
și constituirea unui abces perianal drept de 3x2
cm). Pacientul a relatat un episod recent de dureri
abdominale și dispepsie, pentru care în ambulator
s-au efectuat investigațiile uzuale. Ecografia
abdominală a evidențiat limfadenita mezenterică
fără alte modificări asociate. Analizele de
laborator efectuate la internare: HLG cu
leucocitoza de 13.200/ mm3 și neutrofilie PMN =
78%, CRP = 3,45 g/ L. Pacientul a primit tratament
cu Ceftriaxonă și Getamicină, iar la 24 de ore
după internare s-au efectuat incizie și drenajul
abcesului sub anestezie generală. Cultura din
puroi a fost pozitivă pentru Escherichia coli (E.coli)
fără rezistență semnificativă la antibiotice.
Evoluția clinică favorabilă cu externare la 48 de
ore postoperator, afebril, plagă operatorie curată
și HLG/ CRP în limite normale.
Pacientul a revenit la o lună postoperator cu
febră și abces perianal drept recidivat, care a
necesitat reintervenție chirurgicală. S-a început
antibioterapie empirică cu Ertapenem (INVANZR),
având în vedere aspectul clinic de abces recidivat.
Cultura din puroi a fost pozitivă pentru E.coli
ESBL (+), cu rezistență la cefalosporine,
aminoglicozide
și
Ticarcilin,
precum
și
sensibilitate
intermediară
la
combinațiile
Piperacilină + Tazobactam, respectiv Amoxicilină
+ acid clavulanic. Întrucât tulpina izolată nu
prezenta rezistență la carbapeneme, s-a cotinuat
tratamentul cu INVANZR pentru încă 4 zile
(durata totală a antibioterapiei de 7 zile). Evoluția
clinică favorabilă, cu vindecarea chirurgicală a
afecțiunii și absența recidivelor ulterioare.

Dr. Roxana FILIP GHEORGHIU
Născută: 20.XII.1966, Suceava.
1985: Liceul de matematica fizica „Stefan cel Mare”
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– Total Test Suceava;
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Rezumat: Abcesul perianal este o afecțiune
chirurgicală aparent simplă, dar care în evoluție
se poate complica cu recidive locale și cronicizare.
Spectrul bacteriologic al afecțiunii trebuie precizat
în
vederea
adaptării
antibioterapiei
la
sensibilitatea specifică. Prezentăm cazul unui
pacient de 17 ani cu abces perianal tratat în secția
noastră, cu recidivă locală și colonizare cu o
tulpină de Escherichia coli ESBL (+).

Discuții: Abcesul perianal (AP) reprezintă
forma clinică acută a infecției de țesuturi moi
perianale. Cele mai multe cazuri se produc prin
obstrucția glandelor perianale, urmată de infecție
retrogradă. Afecțiunea este de trei ori mai
frecventă la bărbați decât la femei, proporția fiind
chiar mai mare la vârsta copilăriei, probabil
datorită conversiei locale crescute de androgeni în
glandele anale. Incidența maximă a afecțiunii este

Cuvinte-cheie: abces perianal, recidivă, E.
coli ESBL (+), rezistență la antibiotice
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înregistrată în decadele 3-4 de viață. Dintre
complicații se citează durerile locale severe,
constipația sau infecția sistemică (sepsis). Se
descriu de asemenea cazuri cu tendință la formare
de fistule perianale, care reprezintă forma
cronicizata a infecției locale. Abcesul perianal
poate reprezenta o afecțiune cu potențial sever,
chiar vital, la pacienții cu diverse forme de
neoplazie sau imunodeficiență.
Spectrul bacteriologic al AP este reprezentat
în special de bacterii intestinale, atât aerobe sau
facultativ aerobe (Enterobacteriaceae, Enterococcus
spp.), cât și anaerobe (Bacteroides spp,
Peptostrptococcus spp., Clostridium spp.). Au fost
implicați și germeni gram-pozitiv ca Staphylococus
aureus sau Streptococcus spp., proveniți de la nivel
cutanat. Tratamentul chirurgical constă din incizie
– drenaj, care are ca scop atât evacuarea
conținutului abcesului, cat și recoltarea de produs
biologic (puroi) pentru examen bacteriologic.
Numeroase studii susțin eficacitatea acestui
procedeu simplu, care poate fi efectuat chiar de
către un chirurg mai puțin familiarizat cu
intervențiile chirurgicale rectale. Tratamentul
chirurgical incorect sau tardiv poate duce la
lezarea sfincterului anal intern și în nici un caz nu
poate fi substituit de tratamentul cu antibiotice.
Apariția recidivelor sau a fistulelor locale după
prima intervenție chirurgicală este semnalată cu o
incidență în jurul a 10% din cazuri de diverși
autori, și poate fi explicată printr-o intervenție
chirurgicală inițială incompletă sau prezența unui
traiect fistulos profund neidentificat la prima
prezentare. De menționat de asemenea că
majoritatea recidivelor locale apar la scurt timp,
câteva luni sau cel mult 1 an, după episodul inițial.
În ceea ce privește cazul prezentat de noi,
acesta
prezintă
caracteristicile
generale
menționate în literatură. Tratamentul efectuat
inițial a respectat indicațiile generale, iar recidiva
locală, la interval de aproximativ 1 lună după
episodul inițial, este de asemenea citată în
literatură. Colonizarea locală cu o tulpina de E.
coli ESBL (+) poate fi explicată prin dezvoltarea
rezistenței la antibiotice, aspect caracteristic
pentru pacienții cu internări în spital și tratament

cu antibiotice anterior. Evoluția bună după
reintervenția chirurgicală trebuie completată prin
monitorizarea în timp, în vederea excluderii
apariției unei fistule locale.
Concluzii: Prezentăm cazul unui pacient în
vârstă de 17 ani cu abces perianal recidivat și
infecție locală cu E.coli ESBL (+) tratat în secția
noastră. Evoluția clinică subliniază importanța
evaluării corecte, din punct de vedere chirurgical
și bacteriologic, a unor asemenea cazuri. Se poate
evita astfel cronicizarea afecțiunii chirurgicale și
selectarea unor tulpini bacteriene cu rezistență la
antibiotice.
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RECUPERAREA COMPLEXĂ MEDICO-PSIHO-SOCIALĂ
LA GURA HUMORULUI
Dr. Ioan IEȚCU, Oltea IEȚCU,
Dr. Vlad RĂDĂȘANU,
Cristiana RĂDĂȘANU, Simina RĂDĂȘANU

Școala de elită la nivel european este încă
una din gloriile orașului Gura Humorului;
înființată acum aproape 40 de ani, devenită
treptat „Centrul școlar de educație incluzivă Sf.
Andrei” destinat copiilor cu dizabilități sau cu
nevoi speciale, îndeosebi autiști, școlarizează
copii care altădată erau ai nimănui.
Acești copii existau și până acum dar mai
ales existau pentru familiile lor, izolați, cel mai
des neglijați de societate. Din acest prospect
putem să ne imaginăm ce se petrece în spatele
zidurilor școlii. În acest sens amintesc aforismul
datorat Regelui Ferdinand al României,
supranumit și „Unificatorul”: „nu zidurile
creează instituțiile ci oamenii din interiorul lor”.
Pe 27.IV.2018 am fost invitat la Simpozionul
Național „Rolul kinetoterapiei și al sportului în
recuperarea elevilor cu CES”, ediția I, desfășurat
de această nobilă școală.
Directorul școlii, prof. Mihai Ciocoiu și
kinetoterapeutul Cezar Strugariu, care mi-a fost
cândva student la Facultatea de Cultură fizică,
Sport și Kinetoterapie de la Universitatea „Ștefan
cel Mare” Suceava, au fost organizatorii
simpozionului la care au participat tineri
kinetoterapeuți implicați direct în această
activitate pedagogică, reeducativă și de reabilitare
complexă a copiilor cu dizabilități diverse. Au
participat și somități universitare din Moldova
(Iași, Galați, Suceava):
Prof. Mircea Ion Ene de la Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galați;
Prof. Elena Nechifor, kinetoterapeut
principal la Spitalul de recuperare Iași care a
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prezentat comunicarea: „Recuperarea complexă a
bolnavilor cu boala Parkinson”;
Prof. Vlad Chihaia în deschidere a realizat
un veritabil regal academic de anatomie și
fiziologie a sistemului nervos central și periferic
fără de care nu putem înțelege și realiza
activitatea de reeducare neuromotorie a acestor
copii.
Prof. Chihaia a beneficiat de cursuri și
schimburi de experiență în centre europene de
recuperare medicală în sechele ortopedice,
neurologice și psihice, iar în prezent proiectează o
clinică de recuperare neuromusculară la Suceava.
Rețeaua de kinetoterapie a făcut progrese
remarcabile în organizare și recunoașterea cu
drepturi depline în rândul altor societăți medicale
românești.
Dna prof. Elena Nechifor este președinta
Colegiului fizioterapeuților din Iași, iar Francisc
Tadeus Danielciuc, care mi-a fost student la
Departamentul de Kinetoterapie al Facultății de
Cultură fizică și Sport din Universitatea „Ștefan
cel Mare” Suceava este președintele Societății
sucevene de fizio-kineto-terapie. În intervenția sa,
Tadeus s-a angajat să găzduiască următorul
simpozion la Centrul de recuperare neuropsihică
din Siret. Școala specială din Gura Humorului
școlarizează în jur de 500 elevi, de la clasa I-a la
clasa a XII-a, numărul de profesori și educatori
ajungând la 90; Cezar Strugariu este unul dintre
aceștia, el remarcându-se la Zilele medicale
sucevene din 20173 și în inițierea și organizarea
Simpozionului din 27.IV.2018 de la Gura
Humorului.
Simpozionul s-a desfășurat la nivelul
exigențelor conferințelor medicale sau de
recuperare deși e doar la prima ediție a unei
activități
științifice
la
limita
între
kinetorecuperare, pedagogie și medicină.
Școala se adresează copiilor cu spectru
autist, cu boala Down și deficiențe ale sistemului
mioartrokinetic pentru care există secții de
instruire profesională pe diverse profesii.

Am fost încântat să aflu că aceste activități
au loc „la noi acasă”, la Gura Humorului, iar
calitatea invitaților – participanți dovedind
prestigiul școlii humorene edificat prin decenii de
muncă a colectivului didactic preocupat în egală
măsură de amplificarea coeficientului cognitiv al
acestor copii și de integrarea lor. La începuturi se
știa de o doamnă pe nume Ulici Laurenția care a
pus temelia școlii; acum cca. 20 de ani colectivul
de biologie condus de profesoara Elena Solonaru
a realizat o admirabilă seră cu exemplare clasice,
autohtone dar și exotice care oferea o bază
didactică pentru elevi dar și unele produse de
grădină – legume, zarzavaturi pentru cantina
școlii. Inițiatoarea decedând subit, conducerea a
demolat sera în mod total neecologic și păgubitor.
Această școală a realizat în decursul
ultimilor ani parteneriate de cooperare cu
instituții similare de învățământ din Franța,
Belgia, Anglia, Bulgaria. Orice societate poate fi
apreciată și prin calitatea preocupărilor pentru
deficienții locomotori de cauze diverse, a celor
dependenți de îngrijirile altor persoane din cauza
bolilor vârstelor înaintate cu sau fără deficiențe
cognitive; Școala din Gura Humorului a
demonstrat că se poate. Se știe că nivelul de
civilizație al unui popor se aprecia clasic prin
indicatori ca: oțel, unt, fructe, cărți ș.a. pe cap de
locuitor.

Prof. Cezar Strugariu a prezentat structura de patologie
a Școlii din Gura Humorului și urmează curând să
participe la un schimb de experiență în Polonia.
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ISTORIA DIN SPATELE CONSTRUIRII
SPITALULUI JUDEȚEAN SUCEAVA
Dr. Mihai C-M ARDELEANU
fost medic-intern al spitalelor din Iași

Am spus-o și o repet, întotdeauna m-am
minunat și am admirat competența și clarviziunea
echipei de arhitecți care a proiectat Spitalul
Județean Suceava. O construcție spitalicească,
proiectată în 1961, reușește ca peste ani, după
schimbări legislative și sociale și introduceri de
proceduri și protocoale care nu erau nici măcar
gândite la acele timpuri, să facă față cu brio
oricărui control, oricât de exigent. Cei 57 ani
scurși până în momentul de față de la data
proiectarii spitalului, arată că principiile după
care s-a condus echipa de arhitecți au fost corecte,
clădirea putându-se „mula” pe schimbările cerute
de regulamentele actuale.
Grație deschiderii arătate mie ca medic și
sucevean de catre Dl. Arhitect Ion Andriu, am
putut avea acces la o serie de publicații din
„lumea arhitecților”, publicații care mi-au
dezvăluit mecanismele conceperii unei astfel de
clădiri complexe, cum este aceea a unui spital.
Trebuie de precizat ca Dl. Arhitect a fost și este
implicat în fenomenul arhitectonic actual, ca
președinte al Uniunii Naționale a Arhitecților
filiala Nord-Est, vicepreședinte al Ordinului
Arhitecților, dar și ca fost arhitect-șef al
municipiului Suceava.
În bibliografia pe care cu amabilitate mi-a
pus-o la dispoziție, este consemnată opinia unui
fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, Mihai
Mihăilescu, doctor în științe medicale. El
introduce noțiunile de „anatomie și fiziologie a
unui spital”, înțelegând că nu întotdeauna
construcția unui spital reușește să rezolve
problemele de sănătate ale zonei arondate.
Principiul fundamental este acela că o construcție
nou creată trebuie să satisfacă în mod deplin și
corect complexul de probleme medicale ale zonei
deservite. Trebuie luate în discuție distincția între
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spitale pentru bolnavi acuți, versus bolnavi cu
durată lungă de spitalizare; este evident că un
spital pentru bolnavi acuți are nevoie de dotări
speciale și numeroase, ca și de spații ample
pentru servicii tehnico-medicale, de terapie
intensivă, dar și tehnic-gospodărești. După
momentul 1989, participând la cursuri de
management al asistenței medicale, m-a
impresionat constatarea unui profesor de la
Institutul Nuffield din Scoția, care spunea că
multe dintre spitalele românești erau autentice
„depozite de bolnavi”.
Problema amplasării unui spital față de
geografia localității este iarăși importantă. Vechea
doctrină era să se amplaseze spitalul cât mai
înafară de oraș; aceasta se aplica atunci când
spitalul era considerat ca un loc de „izolare” a
pacienților, aplicat celor contagioși sau deranjanți
după alte criterii. Chiar la momentul 1961,
proiectanții, care aveau viziunea extinderii
orașului cu cartierele George Enescu și Obcini, au
amplasat spitalul în aria citadină, ghidandu-se
evident și după existența Spitalului Vechi, unde
au și rămas amplasate atâtea secții ale spitalului
integrat. Spitalul din Suceava a avut și sansa de a
beneficia de apoape 4 ha de teren, împărțite între
Spitalul Vechi și Spitalul Nou, care au facilitat o
bună respirație a zonei, cu parc generos și care,
evident, va beneficia de toată întreținerea cerută
de o astfel de suprafață. Acest spațiu amplu a
permis și noile construcții adăugate, sau în curs
de adaugare, respectiv biserica din curtea
Spitalului Vechi, biserica din curtea Spitalului
Nou, Aripa Nouă lipită de Spitalul Nou și care
acum, după studii de soliditate a constructiei
suportă o etajare, viitorul centru de radioterapie și
medicină nucleară, Centrul de dializă NeproCare.
Totodată, în imediata vecinatate a apărut cladirea
Direcției de Sănătate Publică, cladirea care a
adăpostit școala „Cristiana”, potrivită pentru alte
utilizări medicale, și spațiu mai există inclusiv
pentru dezideratul de a se construi un spital de
copii, ambulatoriu de specialitate și spitalizare de
zi, poate și alte facilități. În ceea ce priveste dilema
între spital monobloc sau multipavilionar, la
Spitalul Suceava situația este eclectică, coexistând
ambele forme.

În ceea ce privește volumul, respectiv
amploarea spitalului, este optim ca spitalul să
poată asigura o parte cât mai mare din gama de
servicii medicale pe care le implică asistența
medicală modernă. Concentrarea mai multor
specialități în aceeași arie arhitectonică duce și la
economii, atât de aparatură cât și de personal.
Pentru zona nostră s-a apreciat că o clădire care să
adăpostească 600 de paturi reprezintă un optim;
aceste paturi se adăugau paturilor existente la
Spitalul Vechi. Dupa 1989, s-a încercat o mărire
artificială a numarului de paturi. Era epoca lipsei
unor reglementari clare, iar urmarea a fost
paguboasă. S-a constatat că marirea numarului de
paturi nu reprezintă o solutie, ele generând
cheltuieli mari și de multe ori nejustificate. S-a
văzut că un spital de acuți trebuie să aibă rulaj de
pacienți, fiecare zi de spitalizare generând
cheltuieli, de multe ori nesustenabile prin
contractul cu Casa de Asigurari. S-a constatat, de
asemenea, că o serie de secții trebuie să-și
redimensioneze structura, adaptandu-se cererii
„de piață”. Pacienții care necesită totuși
spitalizare pe termen mai lung pot fi primiți într-o
secție de ingrijiri paleative, sau de pacienti
cronici, cu alte normative decât o secție de acuți.
Viața a demonstrat, de asemenea, că spitalul
trebuie să fie deschis către „urbe”, iar inexistența
unei policlinici cuplate cu spitalul, a obligat
constituirea uneia, astfel încat o zonă a nivelului I
a fost destinată serviciilor ambulatorii. Acolo se
pot chema pacienții externați la control, se poate
ajusta un tratament, se poate face un pansament
etc. Apariția noțiunii de internare de zi va impune
în viitor construirea unei clădiri în care fiecare
secție să desfășoare și acest gen de servicii, dar
cuplate cu imagistica spitalului, cu celelalte
laboratoare și explorari.
Revenind la echipa de arhitecți, trebuie
amintit numele arh. coordonator Mihai Enescu,
dar și Mihai Bucurescu, Constantin Chera,
Sulamita Mureșan, Victor Smigelschi. La
Rezistență au lucrat ing. Laurentiu Spoială,
Maria Ispas, Dorin Lazar, Felix Tulpan. De
partea de instalații au răspuns ing. Viorel
Popescu, Vladimir Boicu, Ion Braileanu, Emil
Geizer, Ion Barbulescu. Proiectantul general a
fost ISCAS București, iar constructorul Trustul
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stâlpii erau placați cu piatră de Căprior. Există, de
altfel, consemnate reacțiile oficialilor vremii, care,
referindu-se la Spitalul din Suceava, precizau „cel
cu multă marmură”.
Amplasamentul secțiilor a fost de asemenea
bine gândit, făcându-se legătura între secția
Chirurgie și Terapia Intensivă, Radiologie,
Laborator, într-un spațiu cât mai închegat. Sunt
consemnate drumurile interminabile la București
ale directorilor de atunci, dr. Ianopol, dr.
Gheorghiu, împreună cu medicii șefi de secții, dr.
Andriu, dr. Comanescu și alții, pentru ca tot
ansamblul să functioneze cât mai bine.
Astăzi, la cladirea care deja a implinit 50 de
ani s-au facut îmbunătățiri radicale. Au trebuit să
apară secții noi, conforme cu mersul medicinei
actuale. Structura însă a rămas, și, grație geniului
și capacitatii vizionare a echipei inițiale, ea se
poate adapta la orice cerință, oricât de sofisticată
ar fi, iar Spitalul Județean Suceava poate trăi a
doua sau a „n”-a tinerețe.

Regional de Construcții Suceava, șef de șantier
fiind ing. Vlad Roșca.
Clădirea spitalului monobloc are în față și în
spate două volume joase, cu câte trei niveluri, în
față fiind o curte interioară, amenajată ca și curtegradină, cu plantații și bazin decorativ, care
împreună cu foaierul și sala de conferințe creează
un decor umanizant pentru intrarea unui spital.
Confortul bolnavilor a fost asigurat prin cazarea
lor în camere cu 1, 2 sau 3 paturi, la vremea
respectivă saloanele erau cuplate cu stația de
radioficare și se putea aduce telefon la priza
existentă. Tavanele demontabile au permis
schimbarea fără efort a instalațiilor electrice, de
telefonie, mai nou de internet, după cerintele
actuale. Suprafața totală desfășurată a spitalului
ajunge la 23.000 m2.
Puțini își mai amintesc aspectul inițial al
foaierului de la intrare și a holului central, unde
exista la pardoseli marmura de Rușchița,
combinată cu marmura de Moneasa, iar pereții și

Spitalul Județean Suceava, 1966
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INCONTINENȚA URINARĂ DE EFORT – CONCEPTE CURENTE
Dr. Laura COCA

Incontinența urinară de efort reprezintă
pierderea involuntară de urină pe uretră, care se
produce simultan cu activități fizice ce cresc
presiunea intraabdominală (efort fizic, tuse,
strănut, râs); are impact negativ major asupra
calității vieții.
Reprezintă o problemă majoră de sănătate,
care afectează, în diferite grade, peste 49% dintre
paciente, această valoare fiind subraportată,
deoarece multe paciente consultă târziu un
doctor, considerând că pot controla problema, că
această problemă face parte din procesul de
îmbătrânire și se jenează să discute cu medicul.
Din această valoare prevalența incontinenței
urinare de efort este de 11%, fiind cea mai
frecventă formă de incontinență urinară ce apare
la femeile peste 60 ani.
Sarcina și nașterea pe cale vaginală pot fi
factori majori în apariția acestei patologii, prin
afectarea țesutului muscular, ligamentelor și
structurilor nervoase ale planșeului pelvin în
cursul nașterii, mai ales în situația nașterilor
multiple, a nașterilor cu copii cu greutăți mari la
naștere
sau
a
travaliilor
prelungite;
simptomatologia poate apare la scurt timp după
naștere sau la distanță.
Sunt și alți factori majori care pot favoriza
decisiv o evoluție către incontinență urinară de
efort: pierderea tonusului musculaturii pelvine
(adesea asociată cu avansarea în vârstă),
histerectomia,
menopauza
(prin
scăderea
estrogenilor), obezitatea, tusea cronică dată de
fumat sau de afecțiuni pulmonare, predispoziția
anatomică, sportul de performanță (datorită
efortului fizic susținut).
Pentru că este o afecțiune care modifică
evident calitatea vieții femeii, cu consecințe
psihologice, sociale, economice, a existat o
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sensibilă la tratamentul cu estrogeni; scăderea
acestora în menopauză duce la diminuarea
tonusului sfincterului striat, la creșterea țesutului
conjunctiv uretral și, în final, alterează
mecanismul de închidere uretrală. Administrarea
topică de creme sau ovule cu estrogeni stimulează
proliferarea mucoasei uretrale, îmbunătățind
coaptarea acesteia și întărește răspunsul fibrelor
musculare netede la stimularea alfa- adrenergică
medicamentoasă.
De asemenea, se poate apela și la metode
terapeutice minim invazive, cum ar fi terapia
injecțională prin care se injectează periuretral
substanțe resobabile (acid hialuronic, colagen) sau
neresorbabile (produși sintetici cu utilizare
deocamdată limitată datorită reacțiilor adverse
incomplet cunoscute) încercându-se astfel să se
obțină restaurarea continenței urinare prin
crearea unui obstacol subvezical care să se opună
scurgerii urinare atunci când crește presiunea
intraabdominală.
Există aprobat de FDA tratamentul cu
administrare transuretrală de energie obținută
prin radiofrecvență, care are ca scop obținerea
unei arii mici de țesut denaturat uretral și la baza
vezicii, determinând colagenul natural din țesut
să devină mai ferm, crescând astfel abilitatea
uretrei proximale și a colului vezical de a rezista
creșterii presiunii abdominale.
Și totuși, un trial multicentric recent condus
de Richter sugerează că numai 50% din femeile cu
incontinență urinară de efort care urmează
tratament conservator vor fi satisfăcute de
rezultatele metodelor utilizate. Cu toate acestea,
întotdeauna tratamentul chirurgical trebuie să
vină după epuizarea metodelor conservatoare, iar
opțiunea terapeutică trebuie adaptată la caz;
tratamentul incontinenței urinare de efort este un
tratament
individualizat,
orientat
de
particularitățile fiecărui caz în parte.
Care
sunt
opțiunile
de
tratament
chirurgical?
Care sunt factorii decisivi în luarea unei
decizii de sancțiune chirurgicală pentru
diagnosticul de incontinență urinară de efort?
Mai mult de 200 proceduri chirurgicale sunt
descrise în literatură pentru tratamentul
incontinenței urinare. Acest aspect arată limitele

preocupare continuă pentru dezvoltarea de
metode terapeutice eficiente, managementul
incontinenței urinare de efort modificându-se
dramatic în ultimii cincisprezece ani, în parte și
datorită apariției materialelor sintetice de genul
bandeletelor suburetrale, dar și datorită
acumulării de evidențe științifice din trialurile
clinice efectuate pentru ghidarea conduitei
terapeutice.
Si atunci...dacă a apărut incontinența
urinară de efort, cum o tratăm?
Tratamentul pacientelor care solicită
ajutorul medicului trebuie să fie un tratament
individualizat, orientat la fiecare pacientă, trebuie
sa fie varianta optimă care să amelioreze sau să
vindece suferința femeii. Opțiunile de tratament
sunt nonchirurgicale și chirurgicale.
Tratamentul conservativ trebuie să facă
parte din prima linie de tratament a acestor
paciente și constă în modificări comportamentale,
reeducarea musculaturii planșeului pelvin,
administrarea de tratament topic local cu
estrogeni, terapia minim invazivă.
Se
poate
obține
o
ameliorare
a
simptomatologiei dacă pacienta este sfătuită să
obțină o scădere a greutății corporale, să renunțe
la fumat, la consumul de cafea, de băuturi cu
cofeină, să nu consume lichide înainte de culcare,
peste noapte sau când pleacă de acasă; consumul
de lichide trebuie reglat, nici consumul de lichide
în exces nu este util.
De asemenea, multe studii au demonstrat că
exercițiile de întărire ale musculaturii planșeului
pelvin sunt mai eficiente decât lipsa oricărui
tratament și mult mai eficiente decât orice altă
metodă medicamentoasă pentru tratamentul
incontinenței urinare de efort.
Astfel, pacienta este educată să contracte
voluntar repetitiv musculatura planșeului pelvin
(implicați direct sunt mușchii ridicători anali, de
la nivelul stratului muscular profund și mușchii
perineali, din structura stratului
muscular
superficial) obținându-se o ameliorare a tonusului
acestora și implicit o îmbunătățire a suportului
uretral și a mecanismului de închidere.
Utilă în ameliorarea simptomelor date de
incontinența
urinară
de
efort
este
și
estrogenoterapia locală; mucoasa uretrală este
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tehnicilor chirurgicale, cu eficiență relativă; actual
asistăm la o evoluție evidentă către noi tehnologii,
cu inserție de bandelete sintetice, dar și
procedurile chirurgicale clasice rămân în
arsenalul terapeutic, chirurgul fiind cel care
decide cea mai bună opțiune terapeutică, adaptată
la caz.
Cele
mai
utilizate
tehnici
sunt
colposuspensia și montarea de bandelete
suburetrale, plecându-se de la cele două concepte
ale incontinenței urinare de efort și anume,
refacerea fixării uretrei mijlocii la pube și
repoziționarea
colului
în
poziție
abdominopelvină, ce va permite o repartiție
corectă a presiunilor.
Inserția de bandelete suburetral este o
tehnică nouă, are indicație strictă pentru
incontinența urinară de efort, se poate realiza în
două maniere, fie la nivelul uretrei proximale(
tehnica de bandeletă pubovaginală) sau la nivelul
uretrei mijlocii (tehnica transobturatorie, de
susținere uretrală).
În continuare vom prezenta tehnica de
inserție de bandeletă transobturatoriu, tehnică ce
se realizează la Spitalul Județean de UrgențăSuceava, în cadrul secției de ObstetricăGinecologie.
în
managementul
Elementele
critice
terapeutic sunt istoricul pacientei și examenul
fizic, care vor determina un raționament clinic și
paraclinic adaptat la caz, cu plan de tratament
individualizat.
Evaluarea
impactului
incontinenței urinare de efort asupra calității vieții
este un parametru decisiv în abordarea planului
terapeutic și cu efect major asupra succesului
terapeutic. Tratamentul chirurgical este indicat
numai
la
paciente
care
consideră
că
simptomatologia le modifică radical calitatea
vieții, pacienta fiind cea care solicită intervenția
chirurgicală. Foarte importantă este și evaluarea
factorilor care precipită sau exacerbează
simptomatologia:
afecțiunile
neurologice,
metabolice( atenție la diabetul zaharat), medicația
administrată pentru o altă patologie, în special cea
care acționează asupra sistemului nervos
autonom.
Evaluarea preoperatorie a pacientei trebuie
să pună indicația de inserție de bandeletă;

diagnosticul de incontinență urinară de efort se
pune în baza istoricului, a examenului fizic, dar
este și un diagnostic de urodinamică (pierderea
de urină involuntar în timpul creșterii presiunii
intraabdominale
în
absența
contracției
detrusorului).
Pentru că testele de urodinamică sunt
costisitoare și creează un real disconfort pentru
pacientă, există actual emise criterii pentru
management chirurgical al incontinenței urinare
de efort fără evaluare urodinamică. Aceste criterii
sunt: simptomatologie clară de incontinență
urinară de efort în absența semnelor de
„urgență”, volum rezidual vezical sub 150 ml,
demonstrarea
prin
examen
clinic
a
hipermobilității uretrale, „stress test” pozitiv
(pierdere vizuală de urină la tuse sau la altă
manevră de creștere a presiunii intraabdominale),
la pacientă fără istoric de chirurgie antiincontinență, fără istoric de chirurgie radicală sau
iradiere, fără patologie neurologică.
În acest context, profilul pacientei eligibile
pentru inserția de bandeletă suburetrală este:
pacientă sănătoasă, care solicită cură chirurgicală,
fără chirurgie anterioară pentru incontinență
urinară de efort, cu grad redus de prolaps.
În aceste condiții, după o informare
completă a pacientei asupra opțiunilor de
tratament, a complicațiilor specifice care pot
apare, a riscurilor, precum și a beneficiilor
intervenției chirurgicale, a alternativelor de
tratament și după o evaluare completă clinică și
paraclinică a pacientei, se efectuează procedura.
Procedeul de inserție de bandeletă
transobsturatoriu, care este efectuat în serviciul
nostru, vine cu avantajele chirurgiei minim
invazive, cu un timp de refacere foarte bun, mai
redus decât pentru alte procedee chirurgicale;
practic pacienta se poate externa după maximum
48 ore de la intervenția chirurgicală, reluându-și
în prima zi postoperator micțiunile spontane.
Se folosește o bandeletă din material
sintetic, ce este aplicată sub uretră, folosind
dispozitive speciale de implantare; această
bandeletă va ridica și va crea un suport pentru
uretră și colul vezicii urinare, împiedicând
eliminarea involuntară de urină.
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Deși este din material sintetic, există un risc
redus ca bandeleta să erodeze țesutul vaginal;
infecția, durerea pe termen lung pot apare rar, în
condițiile utilizării materialelor sintetice actuale,
cu grad de biodisponibilitate foarte bun.
Uneori este necesară și o chirurgie
adițională pentru a corecta și alte probleme de
statică pelvină asociate.
Alte riscuri sunt date de posibila lezare a
vezicii urinare sau a altor organe pelvine, dar
aceste incidente apar foarte rar și nu determină
probleme majore pe termen îndepărtat.
Mai pot apare infecții urinare, sângerare,
dificultăți în adaptarea micțiunii la noile condiții
anatomice create, probleme date de anestezie.
Cu toate acestea, inserția de bandeletă
suburetrală, transobturatoriu, este o procedură
sigură, are avantajul minimizării riscurilor de
lezare de organe vecine, datorită traiectului de
inserție, are un timp operator mai redus decât alte
proceduri clasice, se pare că are o incidență mai
mică de retenție urinară postoperatorie, permite
utilizarea anesteziei loco-regionale, oferă o
recuperare foarte bună și rapidă postoperatorie,
cu timp de spitalizare redus.
Incontinența urinară de efort este o
problemă frecventă la femei, mai ales după
instalarea menopauzei cu scăderea nivelul de
estrogeni local; de aceea, pacientele trebuie să
recunoască problema care le modifică evident
calitatea vieții, să știe că există metode de
diagnostic și tratament pentru această problemă,
să se adreseze medicului specialist care le stă
permanent alături și le poate ajuta în rezolvarea
problemei.

O evaluare completă și personalizată a
pacientei va stabili metoda terapeutică adecvată,
cu rata cea mai mare de succes. Tehnici noi,
minim invazive vin la ora actuală în întâmpinarea
acestor probleme de sănătate, ele se realizează și
în serviciul nostru, iar echipa medicală complexă(
ginecolog, urolog, anestezist) precum și tot
personalul medical implicat, sunt alături de
pacientă pentru realizarea unei evaluări complete,
cu corecție chirurgicală personalizată, care să
asigure succesul terapeutic.
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Hernia hiatală reprezintă o deplasare
anormală a stomacului din cavitatea abdominală
în cea toracică prin hiatul esofagian, fiind cea mai
frecventă dintre herniile diafragmatice.
Introducere.
Clasificarea lor după Sweet (1952) distinge
patru tipuri de hernie hiatală:
- tipul I – hernia prin alunecare, cardia în
torace; este cea mai frecventă varietate (85-90%
din totalul herniilor hiatale)
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- tipul II – hernia paraesofagiană sau prin
rostogolire, cardia în abdomen, stomacul fiind
herniat în torace pe lângă esofagian
- tipul III – hernia mixtă, combinație între
cele două tipuri anterioare
- tipul IV – hernia hiatală cu brahiesofag
consta în prezența unui esofag scurtat, retractat
(frecvent consecința a unei esofagite), cu
retragerea cardiei și stomacului în torace.

calibrarea hiatusului esofagian și realizarea valvei
anti-reflux prin procedeul Nissen (previne
recurența și refluxul gastro-esofagian).
Evoluția postoperatorie a fost simplă în 3
cazuri, externarea făcându-se după 4-6 zile și cu
apariția unui tromboembolism pulmonar în
prima zi postoperatorie la un caz, rezolvat prin
terapie anticoagulantă, externarea fiind făcută
după 13 zile.

Material și metodă.
În secția Chirurgie generală a spitalului „Sf.
Ioan cel Nou” Suceava au fost tratați în perioada
iulie 2017- martie 2018 patru pacienți cu hernie
hiatală (tip I, prin alunecare) la care s-a optat
pentru intervenție chirurgicală minim invazivă
(abord laparoscopic).
Tabloul clinic a inclus regurgitații acide la 3
pacienți, tuse iritativă la un pacient, senzație de
plenitudine toracică la un pacient.
Ca patologii asociate s-a constatat boală de
reflux esofagian la 3 pacienți, hernie ombilicală la
2 pacienți, obezitate la 2 pacienți, HTA la 2
pacienți, cardio-stimulare permanentă la un
pacient, boala venoasă cronică a membrelor
pelvine la un pacient.
Explorările preoperatorii prin care s-a
stabilit diagnosticul au constat în endoscopie
digestivă superioară la toți cei patru pacienți,
respectiv
explorare
computer-tomografică
abdomino-toracică la 2 pacienți.
După pregătire corespunzătoare s-a efectuat
cura laparoscopică a herniilor; aceasta presupune
repunerea esofagului în poziție anatomică
normală și refacerea mecanismelor antireflux prin
disecția și rezecția sacului herniar, disecția
pilierilor diafragmatici și a esofagului abdominal,
mobilizarea porțiunii fundice a stomacului,

Discuții.
Rezolvarea laparoscopică a herniilor hiatale
tinde să devină un „golden-standard” în practica
chirurgicală curentă.
Avantajele procedeelor minim invazive sunt
multiple, fiind de menționat posibilitatea de a
începe ingestia lichidelor în aceeași zi cu operația
iar a alimentelor solide în ziua următoare,
scăderea semnificativă a riscului de infecție a
plăgilor operatorii și reducerea durerilor
postoperatorii, la fel ca și a necesarului de
medicație analgezică. Dispare sau scade
semnificativ nevoia de medicamente anti-reflux.
De asemenea spitalizarea postoperatorie poate fi
scurtată la 2-4 zile, semnificativ mai puțin decât
după intervențiile clasice iar recuperarea și
reinserția socială sunt și ele mai rapide.
Concluzii.
Lotul studiat fiind mic încă nu putem
compara rezultatele cu cele din literatură, dar
sunt promițătoare și reprezintă un nou palier de
dezvoltare în procedurile minim invazive pe care
le-am început din 2016.
„Pentru a realiza lucruri mari trebuie să și
visăm, nu numai să facem; trebuie să și credem,
nu numai să plănuim” (Anatole France)
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PARTICULARITĂȚI TERAPEUTICE ÎN ABDOMENUL ACUT
LA COPII CU AFECȚIUNI NEURO-PSIHICE ASOCIATE
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Rezumat: Abdomenul acut este o cauză
frecventă de tratament chirurgical la copii, care
beneficiază de protocoalele standardizate de
diagnostic și tratament. Pacienții cu afecțiuni
neuro-psihice
concomitente
pot
prezenta
dificultăți de diagnostic din cauza patologiei
asociate. Rezultatul îl constituie întârzierea
intervenției chirurgicale și creșterea incidenței
complicațiilor postoperatorii. Prezentăm două
cazuri tratate recent în secția noastră, care au
necesitat spitalizare prelungită și reintervenții
chirurgicale. Evoluția finală a fost favorabila
datorita abordului multi-disciplinar și calității
asistenței medicale acordate.
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Cuvinte- cheie: abdomen acut, copil, retard
psihic, laparotomie, reintervenție
Introducere: Abdomenul acut este o
condiție frecventă în patologia chirurgicală
pediatrică.
Simptomatologia
sugestivă,
completată de investigații paraclinice adecvate,
permit precizarea rapidă a diagnosticului și a
indicațiilor de tratament chirurgical. Pacienții cu
afecțiuni neuro-psihice asociate (infirmitate
motorie cerebrala, retard psiho-motor, epilepsie
etc.) reprezintă o categorie la care diagnosticul
este dificil de obținut. Există mai multe explicații
pentru această situație, cum ar fi: - istoricul neclar
și anamneza uneori incompletă; - examenul clinic
dificil (spasticitate, colaborare incompletă a
pacientului etc.); - dificultăți de comunicare și
interacțiune cu pacientul. Prezentam două cazuri
de abdomen acut tratate recent în secția de
Chirurgie pediatrică, la care prezentarea inițială la
spital s-a realizat tardiv, într-un stadiu avansat al
afecțiunii chirurgicale de bază. Ambii pacienți au
necesitat reintervenții care au prelungit durata de

dr. Adrian TĂTĂRANU
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având un istoric îndelungat de constipație
cronică, se prezintă la spital pentru absența
tranzitului de 4-5 zile. Familia pacientului, deși
obișnuită cu episoadele de constipație, a fost
alarmată de apariția progresivă a durerilor
abdominale. Pacientul a fost internat în secția de
Pediatrie, ulterior transferat pe secția Chirurgie
pediatrică din cauza durerilor abdominale
sugestive pentru abdomen acut chirurgical. La 24
de ore de la internare se intervine chirurgical și se
identifică apendicita acută perforată cu peritonită
generalizată veche. Se practica apendicentomie,
lavaj și drenaj peritoneal – evoluția postoperatorie
inițial favorabilă, ulterior apar vărsături și dureri
abdominale colicative, stare generală influențată.
La 5 zile postoperator se instalează un tablou
clinic ocluziv evident, motiv pentru care se
reintervine chirurgical. Se practică laparotomie
iterativă, visceroliza pentru multiple aderente
inter-ileale postoperatorii, lavaj și drenaj
peritoneal. Din nou evoluție postoperatorie
dificilă, cu episoade subocluzive repetate, dureri
abdominale intermitente și colaborare parțială din
partea pacientului. Un examen CT abdominal a
identificat o ansă ileală mult dilatată, cu
suspiciunea de volvulus și ocluzie secundară (Fig.
3 – a, b). S-a luat în discuție o nouă reintervenție,
cu riscurile anestezice și operatorii de rigoare.
Totuși, pacientul a menținut tranzit intestinal
pentru gaze, cu toleranță digestivă pentru lichide;
prezenta și răspuns bun la tratamentul
simptomatic antalgic. S-a decis temporizarea
intervenției
chirurgicale,
cu
reechilibrare
volemică, tratament simptomatic, antibioterapie
i.v., mobilizare progresivă de la pat. Evoluția
clinică lent favorabilă, pacientul a reluat tranzitul
intestinal la 10 zile după reintervenție și a fost
externat la 17 zile de la prezentarea la spital.
Discuții: Abdomenul acut este o cauză
frecventă de internare și tratament chirurgical la
copii (1, 2, 3). Se estimează că 1% dintre copiii care
se prezintă cu dureri abdominale într-un serviciu
de urgență vor suferi o intervenție chirurgicală
(4). Hemoragia, obstrucția și perforația sunt
principalele mecanisme care generează un tablou
clinic de abdomen acut, în multe situații cu
impact vital asupra pacientului (5, 6). Apendicita
acută rămâne cea mai frecventă cauză de
abdomen acut chirurgical (1, 6, 7), alături de care
trebuie menționate traumatismele și ocluzia
intestinală de diverse etiologii. În raport cu vârsta
există o incidență mai mare a anumitor afecțiuni

spitalizare și au necesitat îngrijiri complexe multidisciplinare. Evoluția postoperatorie favorabila,
pacienții au plecat vindecați chirurgical din spital.
Caz clinic 1: O pacientă de 13 ani,
instituționalizată într-un centru pentru copii cu
afecțiuni neurologice, a fost internată cu febră și
fenomene clinice de abdomen acut (dureri
abdominale generalizate, vărsături) cu evoluție de
5 zile. Din istoricul pacientei reținem: infirmitate
motorie cerebrală (IMC) accentuată, retard psihic
avansat
(pacient
complet
necooperant),
tetrapareză spastică, scolioză neuro-musculară
severă, epilepsie, deficit nutrițional important
(greutate la internare – 14 kg). Dificultățile de
interacțiune cu pacientul au determinat aducerea
tardivă a acesteia la spital de către personalul
medical. Examenul CT abdominal (nativ și cu
contrast i.v.) a confirmat prezența unei scolioze
dorso-lombare severe, cu deformarea accentuată a
toracelui și două colecții lichidiene intraabdominale (Fig. 1 – a, b). Se practică cu
dificultate laparotomie exploratorie, datorită
deformării accentuate a toracelui și abdomenului
și spasticității generalizate a pacientei. Plasarea
unei sonde vezicale a fost de asemenea dificilă.
Intra-operator se identifică o colecție peritoneală
de 3x2 cm, provenită cel mai probabil de la un
abces tubo-ovarian drept. Se practică evacuarea
colecției,
lavaj
peritoneal,
apendicectomie
incidentală, lavaj cu două tuburi. Evoluție inițială
favorabilă sub tratament de reechilibrare i.v.,
antibiotice i.v., regim alimentar hidric reluat
progresiv. Culturile din abcesul peritoneal au fost
pozitive pentru P. aeruginosa, P. mirabilis și E.coli.
La 8 zile postoperator prezintă febră și drenaj
purulent pe tuburile de dren. Reevaluat prin
HLG, CRP, echografie/ CT abdominal, cu
identificare a 2 abcese peritoneale reziduale (Fig.
2). Se reintervine chirurgical – laparotomie
iterativă, evacuarea celor două abcese peritoneale,
lavaj, drenaj peritoneal. Postoperator evoluție
favorabilă cu monitorizarea atentă a funcțiilor
vitale, diurezei și regimului alimentar și
prevenirea complicațiilor de decubit (infecție
urinară, pneumonie, escare). Cultura din abcesul
rezidual pozitiva pentru P.aeruginosa și E.coli, ceea
ce a impus adaptarea antibioterapiei la spectrul
infecției bacteriene. Evoluția pacientei a fost bună,
aceasta fiind externată vindecată chirurgical la 15
zile de la internare.
Caz clinic 2: Pacient de 17 ani, cu
parapareză spastică și deficit neurologic mediu,
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crescută a celor 2 copii (complicații ale afecțiunii
inițiale cu reintervenție, durata mare de spitalizare,
potențial de complicații tardive). Monitorizarea
atentă a pacienților, colaborarea interdisciplinară și
calitatea îngrijirilor oferite au permis în final
vindecarea chirurgicală a celor 2 pacienți.
Concluzii: Prezentăm două cazuri de
abdomen acut chirurgical tratate la copii cu
afectiuni neuro-psihice asociate (IMC, retard
psihic, para/ tetrapareză, epilepsie). Coexistența
acestor afecțiuni a determinat întârzierea
momentului diagnosticului și a intervenției
chirurgicale. Evoluția postoperatorie a fost
dificilă, cu reintervenție chirurgicală în ambele
cazuri și necesitatea acordării unor îngrijiri
medicale susținute. În opinia noastră, asemenea
cazuri trebuie să beneficieze de un management
complex,
interdisciplinar,
cu
efectuarea
consultului de specialitate la cea mai mică
suspiciune de abdomen acut.

de resort chirurgical (ex.: hernia incarcerată și
volvulusul la nou-născuți și sugari; apendicita
acută și traumatismele la școlari; apendicita acută,
pancreatita acută și torsiunea de ovar la
adolescenți etc.) (1, 6, 8). Precizarea diagnosticului
se bazează pe istoric și examenul clinic, care
furnizează date esențiale despre caracterul,
localizarea, evoluția în timp a durerii, prezenta
simptomelor asociate. Se acceptă, de exemplu, că
durerea precede vărsăturile în abdomenul acut de
cauză chirurgicală și viceversa în abdomenul acut
nechirurgical (2, 6). Clinicianul trebuie să
precizeze prin examen clinic amănunțit
localizarea și intensitatea durerii, prezența de
apărare musculară localizată sau rigiditatea
abdominală, prezența de mase tumorale sau
organomegalie (1). La nevoie, pacientul va fi
evaluat prin examene clinice repetate în serviciul
de urgență pentru clarificarea unei incertitudini
de diagnostic. Tușeul rectal rămâne un gest
diagnostic obligatoriu în suspiciunea de abdomen
acut (prezența scaunului sau a unor mase
tumorale, melena, tonusul sfincterian etc.) (9). Va
trebui
întotdeauna
efectuat
diagnosticul
diferențial cu o serie de afecțiuni nechirurgicale
(gastro-enterite virale, limfadenita mezenterica,
constipația, pneumonia bazală dreapta, faringita
streptococică, infecția de tract urinar, etc.), care
pot avea o prezentare clinică similară cu
abdomenul acut chirurgical (9, 10).
Investigațiile
paraclinice
confirmă
suspiciunea de abdomen acut și sunt utile pentru
evaluarea status-ului general al pacientului.
Examenele de laborator uzuale (HLG, CRP, sumar
urină) sunt de obicei suficiente, dar pot fi
completate de glicemie, electroliți serici și un test
de sarcină la adolescente active sexual.
Investigațiile imagistice (radiografie pulmonară și
abdominală, echografie sau CT abdominal)
permit identificarea unei ocluzii intestinale, a
perforației sau a unei eventuale pneumonii
bazale. Echografia abdominală este de preferat
față de examenul CT datorită sensibilității bune,
prețului de cost scăzut și absentei iradierii la copii
(11, 12, 13).
Cazurile prezentate în lucrare au ca
particularitate coexistența unor afecțiuni neuropsihiatrice care au avut ca rezultat obținerea cu
dificultate și tardivă (4-5 zile de la debut) a
diagnosticului
afecțiunii
chirurgicale.
Corespunzător, tratamentul chirurgical a fost
întârziat și astfel se poate explica morbiditatea
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ISTORIA MEDICINEI ȘI FARMACIEI LA ROMAN
Dr. Ioan IEȚCU,
membru al Societății de Istoria Medicinei

Orașul Roman a fost în zilele de 17-18-19
mai 2018 locul unei reuniuni naționale a
Societăților de istoria medicinei (a 47-a) și de
istorie a farmaciei (a 27-a) în organizarea
Societății de istoria medicinei și farmaciei Roman,
dedicată Centenarului Marii Uniri. Hotelul
Roman, de patru stele ne-a oferit cele mai
generoase condiții de cazare, masă, costul
suportat integral de gazde pentru cca. 150
participanți din 16 orașe ale țării: Roman,
București, Constanța, Brașov, Câmpulung, Vaslui,
Baia Mare, Pitești, Iași, Suceava, Satu Mare,
Oradea, Piatra Neamț, Sibiu, Chișinău, Bacău.
Un program foarte dens, a abordat cele mai
diverse domenii de evoluție a specialităților
medicale și a farmacologiei medicale umane și
veterinare în vreme de pace și război, medici
iluștri, îndeosebi femei din România, Republica
Moldova dar și din alte țări constituind conținutul
unor comunicări la cel mai înalt nivel științific
documentar, psihoafectiv cum a relevat prof. dr.
Nicolae Marcu din București, președintele
Societății de Istorie a Medicinei, prof. dr. Farm.
Ana Carată, președintele Societății de farmacie și
dr. Dan Gabriel Arvătescu (chirurg), președintele
Societății de Istoria Medicinei și farmaciei din
Roman și membru al Societății medicilor scriitori
și publiciști din România, autorul volumului
„Poveștile medicinei romașcane” realizat în 2018
și oferit gratuit participanților.
Reuniunea națională de la Roman a fost un
omagiu sensibil la adresa istoriei medicinei și
farmaciei, a medicilor bărbați și femei, a
eroismului și sacrificiului dedicat bolnavilor din
toate războaiele secolului XX, afirmând
patriotismul medicilor și farmaciștilor în cele mai
vitrege condiții create de traumatisme de război,

boli epidemice, insuficiență alimentară și a
tehnicii de război, așa cum au demonstrat-o
medicii de vârstele a III-a și a IV-a prezenți la
Roman. Cele 116 comunicări au fost semnate de
cca. 150 de medici.
Voi aminti doar câteva dintre comunicări
care se referă la medici și ajutoarele lor niciodată
omise, la pacienți mereu prezenți în peisaj cu
mentalitățile și durerile lor și spitalul ca templu în
care se petrece miracolul vindecării.
Sunt conturate „personalități ale medicilor
– cărturari” din sec. al XIX-lea: Marino Vafrini,
Al. Teodori, M. Burada, N. Quinez și al XX-lea:
Mîrzescu și N. Fălcoianu – „cel mai competent
chirurg pe care l-a avut Românul”.
Chirurgul scriitor și iatroistoric Arvătescu
ne-a înfățișat „icoane ale trecutului” dar a scos
din anonimat multe personalități medicale
romașcane.
Conferința de la Roman a elogiat prima
femeie medic care a activat la Roman, dr. Olguța
Agapi Popescu, venită la Roman împreună cu
soțul său dr. I. Popescu. Aflăm că dr. Vafrini
Marino a fost primul care a făcut la Roman
anestezia cu cloroform. Documentele atestă faptul
că Spitalul din Roman era unul din centrele
chirurgicale cele mai puternice din epocă, așa cum
a arătat între altele prof. univ. dr. Nicolae Marcu,
președintele Societății Române de Istoria
Medicinei, în prefața volumului „Poveștile
medicinei romașcane”. Acel superman sau
„prințul chirurgiei de la Roman”, Dr. Falcoianu,
în 1949 este arestat ca „dușman al poporului”,
judecat și condamnat apoi întemnițat. În 1951 este
eliberat și i se stabilește domiciliu forțat la
Câmpulung Muscel, unde a luat totul de la
început; acel Sisif avea 52 de ani.
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Acum 200 de ani apare primul spital din
Roman sub numele „Ospiciul săracilor” cu 10
paturi (5 pentru bărbați și 5 pentru femei) cu banii
oferiți de episcopul cărturar Veniamin Costache
1768-1846, care s-a împrumutat de la cămătarii
epocii. Era pe 1 aprilie 1798 când apare acest
spital, al doilea ca vechime din Moldova.
Din Roman au plecat în lume mari doctori:
dr. Max Blecher ajunge să lucreze în Sanatoriul
Berth (în Normandia) unde dr. Richard Russel în
1856 promovează talasoterapia pentru copii cu
scrofuloză (tuberculoză ganglionară). Dr. Paul
Rigler fabrica seruri și vaccinuri pentru armata
română, îndeosebi pentru animalele armatei.
Tot el a descris un caz de epilepsie la o vacă
și a studiat cisticercoza (boală parazitară a
animalelor, transmisibilă și la om și datorată
localizării în toate organele a formelor larvare ale
teniei). A scăpat ca prin minune din măcelul de la
Turtucaia, în războaiele balcanice (primul); Gh.
Topârceanu a căzut atunci prizonier la bulgari.
S-a spus că în primul război balcanic a învins
holera iar în cel de-al doilea, au învins românii
care nu i-au lăsat pe bulgari să ne ia Dobrogea.
Spătarul Milescu (1636 – 1708), cărturar și
diplomat în multe capitale europene, a fost trimis
de Țarul Rusiei în China unde a stat trei ani (1675
– 1678) descriind China necunoscută în Europa;
Spătarul era considerat omul din spatele
tronurilor regale; era și el din Roman. Spătarul era
strămoșul savantului Ilia Mecinicov, succesor al
lui Pasteur și laureat Nobel în 1908 pentru studiul
fagocitozei; s-a vorbit la Roman și despre savantul
rus Scriabin, mare parazitolog, ilustrat într-o
caricatură a vremii cântând unor helminți
(viermi) care dansau, ridicați „în picioare” de fapt
în vârful cozilor.
Colegii din Chișinău (dr. Alex Lavric –
directorul Muzeului de Istoria Medicinei și
Farmaciei) au ilustrat figura dr. N. Testemițan
„omul zilei de mâine și mai ales de poimâine”, cel
cu sufletul spre „omul de la țară care ne crește
pâinea”; participa la o întâlnire colegială și a
murit în timpul dansului cu o colegă, la vârsta de
59 de ani, după ce fusese detronat din ministeriat
pentru naționalismul său.

În 1872 funcționa în Roman un spital
evreiesc deservit de dr. Alexandru Leo Rabener,
dr. Elias Adolf cu diplomă de la Viena și dreptul
de practică în Principate și de dr. Moise Schiffer,
dr. Isac Avram și dr. Maria Abraham. Alți medici
celebri au ilustrat medicina la Roman: dr. Aurel
Grecu, dr. Ioan Brădățan, dr. Petru Nicolaescu
chirurg venit din Oltenia, fiul unor țărani săraci
din Vâlcea.
O incursiune în labirintul memoriei ne
amintește de afirmarea femeilor în medicină în
vremurile când numărul bărbaților medici era
insuficient. „Femeia care întruchipa nostalgia
vremurilor trecute dar nu apuse” într-un filmuleț
ilustra femeia în artele plastice fără mâini, dar
Brâncuși „le-a dat și mâini și cap”. S-au făcut
ample referiri la trecutul care ne ajunge din urmă,
boli considerate „uitate”, eradicate, revenind
amenințător.
Să fim mândri că avem strămoși geniali în
toate domeniile dar marea generație a reîntregirii
țării a căzut victimă represaliilor postbelice.
În prima seară, „Orchestra celor patru” din
Bacău ne-a refăcut armonia cu noi înșine, după
audierea atâtor istorii și rememorări încărcate de
înfrângeri dar și de victorii. Am „redescoperit
Mica serenadă” de Mozart după care am plutit pe
valurile unor melodii de divertisment, aproape o
oră.
Prof. univ. dr. Dana Baran ne-a amintit de
„Idealul Unirii în viața societății de medici și
naturaliști din Iași”, prima societate academică
fondată în 1831.
Prof. univ. dr. Vasile Sârbu din Constanța
s-a referit la două figuri emblematice ale
războiului reîntregirii neamului: Constantin
Angelescu și Ion Cantacuzino. Aceeași temă a
fost ilustrată de farmacista Ana Carată și
colaboratorii din București.
„Medicul și scriitorul Vasile Voiculescu în
timpul primului război” a făcut obiectul unei
interesante comunicări a dr. Valeriu Lupu din
Vaslui, care a tipărit și o carte de 300 pagini în
limbile română și engleză cu titlul „Nicolae
Paulescu între știința vieții și metafizica
existenței” pe care am primit-o cu autograf de la
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- Tot de la Iași (Mihai Apostu și colab.) a
venit tema „Scurt istoric al inhibitorilor
pompei de protoni”.
- Am mai urmărit „Istoricul paracetamolului” (Veronica Bild și colab.);
- Variolizarea Jenner de Dan Lupașcu (Iași);
- „Ciuma în istoria omenirii” (Delia Bulea
din Iași);
- Dr. D. G. Arvătescu (Roman) prezintă
„Spitalele militare aliate (american,
englez, francez) în timpul primului
război mondial”:
- Prof. Dr. Liliana Rogozea și colab. (Brașov)
tratează
tema
„Medicul
George
Baiulescu, primul primar român al
Brașovului, după Marea Unire”;
- Prof. Dr. Irinela Ceapă (București) vorbește
despre
„Dr.
Maria
Molănescu
Maistorovici mobilizată în Marele
Război”.

acest minunat coleg și prieten cu care am în
comun și eminescologia.
Dr. Felix Marian din Baia Mare a expus
tema „Medici și farmaciști maramureșeni în
timpul Marelui Război”.
Dr. Dorina Mureșan, din Pitești, a vorbit
despre „Medici argeșeni participanți în primul
război mondial”.
Altă comunicare elogiind femeia medic și
cetățean a expus tema „Elena Alistar (1873-1955),
deputat în Sfatul Țării din Basarabia”; ea a
afirmat imperativ necesitatea Marii Uniri (ca și
Regina Maria) așa cum au demonstrat Laura
Constandache și Antoaneta Lucasciuc.
Frații Ciucă – Mihai și Alexandru, savanți
români care au contribuit la combaterea holerei și
malariei în armata română în Marele Război (prin
1965, Acad. Alex. Ciucă, veterinar, mi-a fost
pacient la Sanatoriul Balnear Mangalia). Exilat la
Abatorul din Burdujeni, și-a pierdut brațul drept
într-un accident; am fost invitatul Domniei Sale
pe str. Columb nr. 4 din București.
- „Sofia Ionescu (1920 -2008) prima femeie
neurochirurg din lume” a fost prezentă în
comunicarea dr. Horia Berceanu,
Antoaneta Lucasciuc, Gabriela Suliman,
Tatiana Roșca din București;
- Dr. Dumitru Șt. Zeană – real și ucronic în
viața de martir sub comuniști, relatare a
prof. dr. Corneliu Zeană din București;
- Dr. Virgil Răzeșu din Piatra Neamț a vorbit
de Ion Chiricuță – centenar;
- Dr. Diana Popa din Oradea vorbește despre
„Pelerinul epidemiilor” care a fost;
- Dr. Iohan Honigberger despre care știam
citindu-l pe Mircea Eliade cu a sa relatare
„Misterul doctorului Honigberger”;
- Dr. Lucasciuc s-a mai referit la „Medici
participanți la Unirea Bucovinei cu Țara
la 28.XI.1918”;
- Dr. Cristina Iancu și colab. (Iași):
Telomeraza, de la poveste la Premiul
Nobel (enzimă absentă în cromozomii
celulelor normale dar prezentă în celulele
neoplazice cărora le conferă posibilități
de multiplicare infinită).

Alte comunicări:
- „Viața și opera savantei Maria Curie” de
Maria Drăgan și colab. (Iași);
- „De ce planta canabis este legală ?
Canabisul, vechi remediu terapeutic” de
dr. G. Vlăsceanu și colab. (București);
- „Istoria diabetelor zaharate. De la
papirusurile antice la metagenomia de
azi” de prof. univ. dr. Georgeta Sinițchi
(Iași);
- „Neurooftalmologia în lume și la noi” de
Tatiana Roșca și colab. (București);
- „Istoricul
tratamentului
gutei”
de
Mădălina Vieriu și colab. (București);
- „Istoricul nămolurilor” (aurul negru al
pământului) de Alina Ștefănache și
colab. (Iași);
- „Ciocolata – aliment, deliciu sau drog” de
Gladiola Țînțaru și colab. (Iași);
- „Terapia cu seleniu și compușii săi între
trecut și viitor” de Maria Apotroșoaiei și
colab. (Iași);
- „Destinul tragic al unui laureat Nobel pe
frontul de est – 1917” de prof. univ. dr.
Octavian Buda (București);
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Am primit CD-uri și cărți deosebite:
Duet de viață, pentru vieți. Femei
reprezentative în medicina românească. 1918 –
2018 (duetul e reprezentat de femeia medic și
medicina);
Dna farm. Magdalena Avădanei din
Roman, ne-a oferit volumul și CD-ul cu titlul „La
capătul lumii” cu imagini și impresii din locurile
vizitate: Alaska, Țara de Foc, Insula Paștelui,
Australia, Țara vulcanilor și a gheizerelor.
Codul lui Ovidius Naso este volumul de 450
de pagini abia tipărit de prof. univ. dr. Vasile
Sârbu, pe care l-am primit cu autograf; un Ovidiu
prezentat admirabil și integral.
Mănăstirea
Neamț
–
mănăstirea
mănăstirilor (film documentar de 22 minute).
Dar șirul lung al emoțiilor nu s-a încheiat.
La ieșirea din hotel, spre nord, într-un scuar am

admirat o piatră memorabilă de 2 m / 1,5 m pe
care scrie: „Aici, pe 24 ian. 1859 s-a desfășurat
Hora Unirii, cu Vasile Alecsandri și alți fruntași
ai vremii”.
Înainte să ieșim din hotel, distinsul profesor
universitar, imunolog și membru al Societății
Medicilor Scriitori și Publiciști din România mi-a
oferit cu autograf volumul „Poante spumante” cu
măiestrite epigrame.
Închei cu mărturisirea unei cărți pe care am
văzut-o, am citit câteva pagini și nu mă voi liniști
până nu va face parte din biblioteca mea: „Homo
deus – scurtă istorie a viitorului” de Yuval Noah
Harari, apărută în 2018. Nu se putea să nu-mi
amintesc de o altă scriere de proporții mai mici
dar cu aceeași rezonanță: „Amintiri despre viitor”
de Erick von Deniken.

La Conferința Națională a Societății Române de Istoria Mdicinei: în centru, în dreapta mea, este
prof. dr. N. Marcu, președintele Societății; în extremitatea stângă este prof. dr. O. Buda, istoriograf al medicinei și
lângă dânsul poeta Camelia Voiculescu; în extremitatea dreaptă este eminescologul Dr. Lupu Valer din Vaslui;
în stânga mea este soția mea, iar în stânga ei prof. Lucasciuc Antoaneta, istoriograf al medicinei; în stânga prof.
dr. N. Marcu se află subsemnatul; „bărbosul” este dl Cozărescu, un remarcabil muzicolog.
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SARCINA ȘI PATOLOGIA REUMATICĂ
Dr. Iulia Codruța BRAN

În perioada 10-11 mai 2018 a avut loc la
București – sub egida Societății Române de
Reumatologie-simpozionul „Sarcina și patologia
reumatică”. Au conferențiat medici specialiști cu
vastă experiență clinică și didactică atât din
domeniul reumatologiei, cât și al obstetricii și
nefrologiei.
O mare parte din programul conferinței a
fost alocată prezentării de cazuri clinice, dificile și
foarte riguros prezentate.
Întâlnirea a fost extrem de bine venită,
subiectul fiind foarte actual și puțin dezbătut
până în prezent.
Mare parte a pacientelor cu boli reumatice
inflamatorii autoimune sunt diagnosticate la
vârste tinere și până de curând sarcina în aceste
cazuri era considerată un subiect tabu.
Recomandarea era de evitare a sarcinii, dar în
momentul de față sarcina este permisă în limite
stabilite și cu precauții speciale.
Astfel, planificarea este esențială. Pacienta
cu boală inflamatorie reumatismală autoimună
care își dorește un copil trebuie să aleagă
momentul într-o perioadă de inactivitate a bolii și
în acest sens comunicarea medic-pacientă este
extrem de importantă. Este vitală conversația
deschisă, în care pacienta să-și exprime dorința și
să poată planifica sarcina în funcție de activitatea
bolii și ajustarea terapiei. Controalele regulate și
colaborarea obstetrician-reumatolog-hematolognefrolog conduc la rezultate pozitive.
Bolile inflamatorii reumatismale autoimune
nu par să afecteze fertilitatea, numărul mic de
sarcini ținând de decizia personală. Contracepția
e obligatorie pentru femeile cu boli inflamatorii
reumatismale autoimune aflate în puseu acut de
boală, cu risc crescut de leziuni tisulare, cu
medicație teratogenă (ciclofosfamidă, metotrexat,

Dr. Iulia Codruța BRAN
Născută: 2.VII.1981, Suceava.
U.M.F. „Gr. T. Popa” Facultatea de Medicină
Generală, absolventă 2006.
2014: medic specialist reumatologie
2013: doctor în științe medicale, specialitatea
reumatologie.
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leflunomide). Stratificarea riscului sarcinii se
calculează având în vedere atât istoricul
obstetrical, afectările viscerale, „flare”-ul sau
prezența autoanticorpilor anti Ro și anti La.
Ghidurile EULAR cuprind recomandări
pentru tratamentul înainte și în timpul sarcinii,
dar decizia finală a tratamentului medicamentos
se bazează pe consensul reumatolog-obstetrician.
Riscul tratamentului medicamentos trebuie
apreciat comparativ cu riscul pe care afecțiunea
netratată îl reprezintă pentru mamă sau făt.
Astfel,
conform
celor
mai
recente
recomandări EULAR, metotrexatul trebuie
discontinuat cu 3 luni înaintea concepției,
leflunomide stop și wash-out cu colestiramina,
AINS se pot administra doar in trimestrele 1 și 2,
prednison în cele mai mici doze eficace (risc
prematuritate). În ceea ce privește terapiile
biologice din poliartrita reumatoidă, rituximabul
se discontinuă cu 6 luni înaintea concepției,
tocilizumab cu 3 luni înainte, etanercept poate
continua până în săptămâna 32 , adalimumab
până în săptămâna 20, certolizumab-se pare cu
pasaj fetal minim- poate continua toată perioada
sarcinii. În acest caz, trebuie evitate vaccinurile vii
în primele 7 luni de viață ale nou-născutului.
Cercetările au evoluat mult și în domeniul
lupusului , fiind conturați predictori ai pierderii
de sarcină în LES: activitatea bolii, sindromul
antifosfolipidic secundar, nefrita lupică, serologia
lupică . Au fost elaborate și recomandări pentru
managementul femeilor cu LES și sarcină. În LES
se recomandă 6 luni de remisiune înainte de
concepție. Consilierea preconcepție cuprinde
evaluarea
activității
bolii,
comorbiditățile,
istoricul obstetrical, valoarea tensiunii arteriale,
profilul imunologic, hematologic, hepatologic si
renal, leziunile de organ preexistente. Sarcina
trebuie evitată în caz de hipertensiune pulmonară
mare, boală restrictivă pulmonară severă,
insuficiență cardiacă, boală renala cronică creatinina peste 2.8 mg/dl, antecedente de

preeclampsie severă sau HELLP în pofida terapiei
cu aspirină și heparină anterior apariției acestora,
antecedente recente AVC, puseu de lupus sever în
ultimele 6 luni. Trebuie evaluate riguros
manifestările fiziologice din sarcină și diferențiate
de leziunile exacerbării LES.
Hidroxiclorochina este considerată sigură în
sarcină, scăzând rata incidenței puseelor de boală;
permite reducerea corticoterapiei și scade
activitatea bolii postpartum.
Pentru vasculite se recomandă planificarea
sarcinii în perioadă de remisiune a bolii și cu
minim 6 luni după oprirea terapiei teratogene.
Insuficiența renală, hipertensiunea arterială,
insuficiența cardiacă, astmul bronșic greu
controlabil, medicația incompatibilă cu sarcina
sunt contraindicații.
Colaborarea
reumatolog-obstetriciannefrolog-hematolog-medic familie asigură rată
mare de succes a sarcinii la pacientele cu boală
reumatismală inflamatorie autoimună și sarcină.
Datele referitoare la efectul terapiilor
asupra fătului când partenerul ia tratament
imunosepresor sunt limitate.
În concluzie, sunt vitale planificarea sarcinii
în perioade de inactivitate a bolii, monitorizarea
strictă a pacientei pe perioada sarcinii și lactației
și colaborarea interdisciplinară.
BIBLIOGRAFIE:
1. Skorpen, CA et al. The EULAR points to
consider for use of antirheumatic drugs
before pregnancy, and during pregnancy
and lactation, ARD, February 17, 2016;
2. Andreoli,
I.et
al.
EULAR
recommendations for women’s health
and themanagement of family planning,
assisted reproduction, pregnancy and
menopause in patients with systemic
lupus
erythematosus
and/or
antiphospholipid syndrome, ARD, 2016.

76

BUCOVINA MEDICALĂ, an IV, nr. 1-2 (13-14)/ 2018

AMINTIRI MEDICALE ALBANEZE
(prolog la filmul „Sub cerul Bucovinei”)
Dr. Ioan IEȚCU
Membru al Societăților Română și
Internațională de Istoria Medicinei

În luna septembrie a anului 1989, Congresul
Uniunii Medicale Balcanice a avut loc la Tirana,
inaugurând noul palat al congreselor.
Delegaţia medicală română era eminamente
suceveană: Dr. Ilie Fusa cu soţia, Dr. Constantin
Vlase cu fiul său Alexandru şi Dr. Ioan Ieţcu cu
soţia şi fiica cea mică Gabriela, elevă de liceu.
Fiecare delegaţie medicală balcanică era
anunţată printr-o melodie reprezentativă pentru
ţara de origine; aşteptăm cu emoţie să ne vină
rândul când numai ce auzim acordurile de
început la vioară ale Baladei lui Ciprian
Porumbescu (bine cunoscut în Albania şi vom
vedea de ce) în interpretarea D-lui Papadhimitrie,
un tânăr violonist. Imediat în sala mare a
palatului s-a aşezat o linişte deplină şi după
ultimele acorduri triste, duioase, nostalgice,
ne-am dus pe scenă unde l-am felicitat,
mulţumindu-i şi i-am spus că venim de lângă
Stupca, satul natal al compozitorului.
Violonistul era la rândul său emoţionat mai
ales când i-am înmânat mape cu diapozitive de la
Casa memorială din Stupca – azi comuna Ciprian
Porumbescu şi imagini cu mănăstirile din
Bucovina. „Săptămâna albaneză” a fost o
experienţă interesantă şi făceam comparaţiile care
se impuneau, cu „săptămâna mongoleză şi
săptămâna nordcoreană” şi cu săptămânile
chineze din anul 1986; s-au mai scurs doar trei
luni până la zilele noastre fierbinţi din decembrie
1989.
Am stat la Tirana o săptămână şi cum la
hotel ni s-a cerut plata în valută, noi care nu
aveam atunci acces la valută, ne-am dus la
ambasada noastră care ne-a înţeles şi ne-a cazat,

asigurându-ne şi masa, totul gratuit; eram deci în
Republica Shqiperia (Ţara vulturilor); doamna şi
domnul ambasador ne-au tratat ca pe nişte înalţi
oaspeţi; eram în cea mai izolată ţară europeană
din acei ani.

Secţia albaneză a Uniunii Medicale
Balcanice, pe lângă comunicări medicale
obişnuite, organiza concomitent şi cel de al XVIIIlea Curs Internaţional de Perfecţionare sub titlul:
„Actualităţi în maladiile circulaţiei sangvine”,
preşedintele cursului fiind prof. dr. Yli Popa,
vorbitor de limba română, absolvent al Facultăţii
de medicină din Bucureşti, ca dealtfel încă mulţi
alţi medici albanezi.
Într-o după amiază am vizitat localitatea
Kruja din nordul micuţei Albanii (aproape 30.000
km.p) cu cetatea eroului naţional albanez
Scanderbeg Castrioti, „prinţul albanez” (14031468), învingător al sultanilor Mahomed al II-lea
şi Murat al II-lea luptător pentru independenţa
ţării sale.
Pe strada principală, în Tirana trona statuia
lui Stalin la fel ca la Ulan Bator unde fusesem în
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1986; rămăsese în picioare o singură biserică,
Moscheea Etehem Bey şi aceea musulmană
pentru a menaja sentimentele populaţiei
majoritare. În piaţa centrală am admirat statuia
eroului naţional Scanderbeg Castrioti.
De Albania şi poporul ei ne leagă multe şi în
primul rând lupta contra turcilor, pentru liberate
dar să nu uităm că în perioada interbelică, imnul
naţional albanez nu era altul decât „Pe-al nostru
steag e scris unire”, cumpărat cu 1 leu de la
România, compus de Ciprian Porumbescu pe
versurile lei Andrei Bârseanu. Albanezii au luat
doar muzica scrisă de Ciprian Porumbescu dar
pusă pe versurile lui Aleksander Stavri Drenova
(aromân albanez); a rezultat imnul albanez care se
numeşte Hymni ii Flamurit (Imnul steagului) mai
întâi publicat ca o poezie în „Libertatea
Albaniei”, un ziar albanez din Bulgaria în 1912.
În altă zi, am fost şi la Marea Adriatică,
staţiunea balneară maritimă Durrès cu multe
vestigii romane. Pe drumul scurt, traversând
câmpia albaneză de 30 – 50 km între zidul masiv
creat de stâncile munţilor ticsit de depozite de
armament şi Adriatica, ţara fiind curtată rând pe
rând de ruşi, chinezi, care s-au supărat că albanezii
n-au acceptat submarinele lor. Pe drumul scurt
până la Durrès am avut surpriza să vedem în
stânga şi în dreapta sute de cazemate, prin livezi şi
podgorii, la 200-300 m distanţă unele de altele, cu
două ambrazuri spre mare de unde ar fi venit
invadatorii americani, după gluma unui diplomat
de la ambasadă care ne-a mai spus că din fiecare
cazemată s-ar fi putut construi două locuinţe.
Aceste hemisfere arătând ca tumuli arheologici
erau efortul poporului albanez de a se apăra de
invadatori. Am văzut un litoral cu o plajă pustie şi
un hotel la fel ca plaja; asta era în 1989 şi nu ştiu ce
a mai rămas astăzi din acest trist peisaj.
În 1957 Albania avea o Universitate cu 8
facultăţi, Academia de arte frumoase şi 36
Institute de cercetare, două Biblioteci, Teatru,
Operă şi cinci muzee şi 70 km de cale ferată. În
1989 ambele ţări, România şi Albania, aveau
același compozitor pentru imnul naţional: Ciprian
Porumbescu. Cu o lună înainte de congres am fost

la ambasada Albaniei din Bucureşti pentru unele
informaţii; ambasadorul m-a primit cu multă
căldură şi prietenie oferindu-mi pliante şi cărţi
despre ţara lui, tratându-mă cu un coniac albanez
şi o cafea adevărată (când la noi era doar
„nechezolul”).
Mai spre sud, era oraşul Korǩa cunoscut
pentru covoarele sale, un coleg albanez de o
vârstă cu mine, Agim Linza dăruindu-mi cândva,
la Mangalia, un album cu modele de covoare; era
internat la noi cu o spondilită şi vorbea bine
româneşte.
Peisajul cazematelor părea o farsă dar din
păcate era un adevăr trist al unui popor trist şi
sărac locuind pe un râvnit loc strategic.
De aceea am spus la „Zilele medicale
sucevene” din mai a.c., unde am prezentat
filmuleţul „Sub cerul Bucovinei” că totul începe
la Tirana unde ne-a emoţionat Balada nefericitului
nostru compozitor, motiv pentru care fondul
muzical al filmuleţului este tocmai Balada, sub
acordurile căreia am expus „acele minunate
mantii policrome aşezate cu talent şi evlavie de
artişti, adesea anonimi, pe umerii de piatră ai
ctitoriilor voievodale din Bucovina”. Ele vorbesc
despre geniul poporului român, admirate şi
căutate de artişti sau oameni de rând de
pretutindeni care vin să cunoască „Bucovina
noastră de acasă” şi comorile ei. Balada (pentru
vioară şi pian) de Ciprian Porumbescu are o
notorietate mondială fiind cântată până şi în
îndepărtata Japonie, cum mi-a zis cândva Ioan
Grigorescu, vicepreşedinte pe atunci a TVR.
Participarea noastră la Congresul Balcanic
organizat de Filiala albaneză, pe lângă programul
clasic al comunicărilor pe specialităţi, a inclus şi
„Cursul Internaţional de perfecţionare în
maladiile circulaţiei sangvine” la care şi-au expus
experienţa medici albanezi tineri specializaţi în
Franţa.
Diploma
alăturată
semnată
de
Preşedintele Secţiei Albaneze şi a cursului, Prof.
Dr. Yli Popa, care studiase medicina la Bucureşti,
ca şi mulţi alţi albanezi, exprimând încă odată
relaţiile între medicina românească şi cea
albaneză.
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A VII-A EDIȚIE
A ZILELOR MEDICALE ALE SUCEVEI

„(...) precum Ozana cea limpede și frumos curgătoare”
Iftimie NESFÂNTU,
capitol din volumul Ziua cu două dimineți,
în curs de apariție la editura Codex Aureus, București.

Ne aflam deja în a doua zi a conferinței. Cu o
zi înainte, după tipicul deja cunoscut – primirea
invitaților și cazarea lor, apoi deschiderea oficială,
în prezența reprezentanților unor instituții
medicale importante, inclusiv a ministrului
sănătății, și un cocktail de bun venit – lucrurile
intraseră deja în normal. Dincolo de emoțiile
inerente ale gazdelor, nu se anunța nimic deosebit
față de edițiile precedente ale manifestării. Zilele
Medicale ale Sucevei, desfășurate între 24 și 26
mai 2018, deja a VII-a ediție, beneficiind de
spațiile multifuncționale ale complexului Zamca,
de lângă mănăstirea cu același nume, organizate
de Colegiul Medicilor din județ se defineau deja
prin tematică, „managementul pacientului critic”
și „urgențe medico-chirurgicale” și prin numele,
multe recunoscute deja, ale invitaților din clinici
importante ale țării și, deopotrivă, din două zone
istorice, Basarabia și Bucovina.
Aproape că nici n-am prins de veste când,
încă înainte de cea de-a doua prezentare în plen –
prof. dr. N. Constantinescu avea să vorbească
despre „Rolul excepțional al lui Mihai Eminescu
la formarea României Mari” – s-a insinuat o stare
de emulație și sentimentul acela, atât de rar, de a
fi prezent, și nu doar prezent, la un eveniment de
excepție, ce bate dincolo de loc și timp, dincolo de
bariere, de multe ori convenționale, între oameni,
specialități și profesii.
Nu am făcut atunci o analiză, nici nu era
timp, doar am trăit acel sentiment, simțindu-i
fluctuațiile de la un moment la altul, de la o
lucrare audiată la alta, din dezbateri și aprecieri
tacite, confirmat și reconfirmat de emoții și trăiri

Iftimie NESFÂNTU
Născut la Schitul lui Dragoș Vodă, com Parava,
jud Bacău, 1953.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Cercetător științific la Institutul Oncologic
București, până în 1990.
Jurnalist de investigații și reportaj în presa
centrală, după 1992.
Cărți:
Hristosul de tinichea, 2000
Parfum de Rahela, 2000
Schitul de ceară, 2006
Transformarea ψ, 2007
Poate ning, 2008
Pe prispa cerului, 2009
Povestiri despre Dumnezeu, 2009
Lupta mea pentru existență (coautor), 2013
Acolo unde doctorii se simt acasă, 2017
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rezonante cu ale celorlalți participanți. Nimic
ostentativ, nimic anume căutat sau premeditat.
Nu se aștepta nimeni, de exemplu, ca Sorina
Pintea, ministrul sănătății, prezentă cu o seară
înainte la deschiderea oficială, să fie și în ziua
următoare în sală, să se informeze și să asculte, nu
să dea sfaturi.

o astfel de stare se transmite și celorlalți. Ca și
căscatul... Nu e ușor să organizezi un eveniment.
Este o artă și aceasta. E nevoie să-i cunoști, nu
neapărat pe toți, să-i grupezi într-un anume fel,
tematica sesiunilor îți lasă într-o oarecare măsură
posibilitatea de a aduce anume medici în aceeași
sesiune, evident discutând și cu ei, unul poate
veni doar sâmbăta, altul doar vineri, că merge
apoi la un alt eveniment. Și-apoi, trebuie să lași
loc de mișcare, astfel încât fiecare să-și găsească
un loc al lui, să decidă el ce spune, cât, cum... E
nevoie de o anume flexibilitate, un anume joc.
Apa nu curge pe șes, băltește... Când vrei să le faci
perfect, lucrurile nu merg...
– Cum ați ajuns la această viziune? Mulți stau
cu ochii pe ceas și cu cronometrul în mână?
– Dacă vrei să faci, dacă-ți place, înveți...
Înveți și din greșeli. Noi, chirurgii, învățăm și din
operațiile făcute... Dacă nu ai spațiu de mișcare
poți să ai tu nu știu ce abilități tehnice. Dacă te
apuci și coși prea rigid, fără să ții seama de
mișcările naturale din organism, operația pe care
o faci nu ține... Mie-mi place pictura, mă
pasionează... Am avut și noroc, tatăl meu a fost
un colecționar de artă așa că aveam deja un tipar.
Nu te poți lega nici profesional vorbind, nici
altfel, dacă nu există asemănări, engrame,
așteptări comune, dorințe comune. Și respectul
pentru celălalt trebuie să fie adevărat. Degeaba
spui din vârful buzelor unui om că e bun, dacă tu
simți că e o șurfă. Am lucrat cu doctori mari, însă
nu s-au prins de mine așa de multe, ca de la
profesorul Chiricuță. Și am învățat de la el și „să
citesc” anumite tablouri, să le citesc învățând cum
să organizez o conferință, să fac o anumită
operație. Văd că vă uitați lung la mine, nedumerit.
Noi facem ochi și când ne îndrăgostim și când ne
pasionează arta. Mi-ați spus că vă pasionează van
Gogh. Vă amintiți lucrarea cu florile de castan? Ei
bine, acolo o să vedeți că nici una dintre flori nu o
acoperă pe cealaltă. Și în natură și în acea pictură,
sunt în așa fel așezate și susținute încât fiecare are
acces maxim la lumină... Asta ne poate ghida și
într-o conferință, unde fiecare toți simt o anume
nevoie să fie văzuți, apreciați, să obțină un feedback pozitiv, cum spunem noi. Să-i dai omului
atenție, cum se spune din popor. Așa cum florile
acelea primesc lumina, altfel n-ar crește... Sunt

Într-o documentare mai veche, iarna, mă
oprisem într-o seară pe o uliță dintr-un sat,
privind copii cu săniile pe derdeluș. Odată cu
întunericul se lasă și frigul și zăpada mai ales pe
pârtie, începe să înghețe și săniile prind viteză.
Priveam fascinat către bucuria de pe fața copiilor,
amintindu-mi de momente trăite cândva în iernile
copilăriei. Aba ajunși la baza pârtiei, urcau iarăși
pe marginea drumului să se mai dea odată și încă
odată... N-am stat să-i număr, câți erau ... Ceva
însă mă ținea acolo, la baza derdelușului, fascinat
de glasurile lor. Se făcuse frig, noaptea se lăsa
peste acel sat... Treptat, pe la porți, au apărut
părinți, care-și strigau acasă copii. Tot mai puțini
rămâneau pe pârtie.
Și la sfârșit, sus la pornire, a rămas un singur
băiat, cel mai îndemânatic dintre toți. Când a
văzut că nu mai urcă nimeni, a luat și el sania de
sfoară și a coborât pe lângă ea.
– De ce nu ai coborât pe sanie? l-am întrebat.
– Păi, dacă nu mă vede nimeni, ce rost mai
are?! mi-a răspuns el
– Păi, te vedeam eu ...
– Așa e, dar asta nu-i important. Când mă
văd ceilalți, contează.
Am rămas acolo, în uliță, ca trăsnit. Copiii
aceia încă erau curați. Și nu descoperiseră că deși
văd când unul dintre ei e mai bun, ar putea să se
comporte ca și cum n-ar auzi și n-ar vedea
– Când organizezi un asemenea eveniment,
îmi spunea odată un chirurg, nu inviți doar pe cei
care să prezinte lucrări, îi chemi și pe cei care să
discute pe marginea lucrărilor, să vină cu
experiența lor, cu un anume talent de a dialoga,
cu un sfat sau o opinie, să pună pe tapet un alt
caz... Dacă eu prezint o lucrare și văd și simt că nu
interesează pe nimeni ce spun, nu mai am nici un
chef de nimic. Și necazul nu-i că nu mai am eu
chef sau că pe viitor nu mă mai duc, necazul e că
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doar niște ramuri de castan la vremea înfloririi;
dar este o adevărată artă de a aduce la lumină/ la
vedere fiecare floare și în același timp de a oferi
ocrotire fiecăreia, fiecăruia, o șansă de a rodi. Ca
să nu mai spun de o altă subtilitate, văzută mai
întâi la o pictură cu floarea soarelui. Nu știam de
ce îmi place și de ce place atât de mult. Până când
am realizat că, privind lucrarea, mă așez eu
însumi, privitor, în locul de unde vine lumina. Și,
într-un anume fel, mă identific cumva cu soarele.

social.... iată doar câteva din deschiderile unei
prelegeri de excepție, fixând totodată un anume
cadru al dezbaterilor ce aveau să urmeze pe
marginea lucrărilor din conferință.
Și-apoi, de parcă ne-am afla în cel mai
potrivit exemplu de serendipitate, vom găsi chiar
la începutul expunerii prof. dr Nicolae M.
Constantinescu, un citat din scrierile lui Mihai
Eminescu, prezentat drept motto: „Marea
slăbiciune a istoriei românilor stă în discordie.” Și,
de parcă ar fi vrut să contrazică acest adevăr,
multe din lucrări și dezbaterile pe marginea lor,
au demonstrat încă o dată că toți formează o
echipă, chiar și lucrând în spitale diferite, și școala
medicală românească îi unește, medici și pacienți,
către rezultate mereu mai bune, în beneficiul
pacienților. De altfel, la distanță de această
reuniune medicală, aveam să văd și un fir roșu,
altul, care a asigurat succesul: importanța
regăsirilor, măcar prin maeștrii de odinioară ai
Școlii medicale românești (și nu așa cum se scrie
uneori, cu o anume tendință, „școala medicală din
România”). Chiar dacă soiurile de struguri sunt
diferite, autohtone sau aduse de aiurea, calitatea
vinului, acel buchet de particularități care-l fac
unic și-i dau personalitate, țin de pământul unde
vița de vie crește și de anume condiții climatice
ale zonei într-un anume an.
Prins de lucrări, trecând de la o secțiune la
alta, făcând fotografii, căutând să văd dincolo
cazurile prezentate și o anume esență, pe care să o
aduc în reportaj, nici n-am prins de veste cum au
trecut orele. Și după amiază, în a doua zi a
lucrărilor, am ieșit pe o terasă din curtea
complexului, unde, printre pomi și iarbă se aflau
și mese umbrite, parcă anume așezate încât
fiecare să-ți ofere intimitate. De altfel, observasem
deja cum, în paralel cu dezbaterile din secțiunile
conferinței, alte discuții în grupuri mici, se
desfășurau la mese. Și căutând un loc unde să-mi
adun gândurile și să le așez pe hârtie, l-am văzut
venind pe doctorul Mihai Ardeleanu. Uitasem de
dorința doctorului Sorin-George Hâncu, încă din
prima zi: „Nu ar strica să faceți un scurt interviu
și cu doctorul Ardeleanu. Îl cunoașteți, ați mai
scris despre activitatea secției de Nefrologie.
Acum însă, de prin 2015, a pornit o revistă, ce
oglindește nu doar activitatea din spital...”

Individualism sau abordare comunitară?
Tema anunțată de prof. dr. Vasile
Astărăstoae, Etica medicală versus sănătatea publică,
nu era o noutate, nici măcar pentru mine, prezent
la lucrări ca jurnalist. Rigoarea conceptuală a
prezentării îmi era deja cunoscută din manifestări
științifice anterioare. Pas cu pas însă, lucrarea a
adus la vedere idei originale, în consens cu
viziuni actuale, ce bat mult dincolo de granițele
unor științe umaniste. „Achizițiile medicinei
științifice, inclusiv politicile de sănătate publică, sau dezvoltat în concordanță cu scopurile
tradiționale ale eticii individuale”, punctase
profesorul. Adăugând apoi că „cele mai multe
politici de sănătate tind să urmeze o linie
colectivistă și utilitaristă, ce contrastează
semnificativ cu etica individualistă care ghidează
medicina.” Situații practice, cum ar fi vaccinarea
universală și obligatorie și politicile statului,
povara unor programe de sănătate, gradul de
invaziune și drepturi ale pacientului ce sunt
încălcate, dacă țin sau nu seama de valorile
comunității, una este să vezi omul doar ca
individ, cu totul altceva să-l vezi în context
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venit războiul, granițele ... Revista definea și
exprima Bucovina medicală, în ansamblul ei. Ați
văzut acum, și la conferință, au fost participanți
din Bucovina, nu a făcut nimeni trimiteri la
granițe și motive de separare.... Noi toți suntem o
singură ființă...
– Și înțeleg acum, un alt argument, de ce ați
ținut să păstrați titlul vechi... O revistă de felul
acesta nu unește doar pe cei dintr-o profesie, ea
este și o engramă a unui spațiu cultural comun...

Răspuns la întrebări nerostite încă
– Și m-au numit pe mine redactor-șef, pe
doctorul Ioan Iețcu, redactor-șef adjunct... Și cum
să se numească?! I-am zis Bucovina medicală...
Prinși de bucuria regăsirii, dialogul a pornit
firesc, fără să pun nici o întrebare, lucrurile
curgând ca de la sine. Și cum să lipsească tocmai
revista înființată în 2015. O să las lucrurile să
curgă, așa cum au fost, în limbaj colocvial, ce
aduce și ceva din sufletul celui care povestește,
lumea lui.

Sunt tentat – când îmi citesc textele mele ba
chiar și ale altora – să citesc nu ce scrie ci ceea ce
am eu în cap ... Și la fel fac privind o fotografie
sau citind o poveste – o carte – sau ascultând un
om povestind (într-un interviu...) Și constat cum,
uneori, omul acela se îndepărtează de povestea
lui și intră în povestea mea ... Mai aproape de
adevăr spus, și el și eu, ne trezim, uneori fericiți,
alteori revoltându-ne, furioși că se întâmplă asta,
într-o poveste comună... Unii, poate setați într-un
anume fel, numesc asta „manipulare“ ... Alții,
„falling in love“... Eu aș numi cele două tendințe
sau disponibilități, diferite ca natură, uneori setate
de un al treilea sau de împrejurări trăite cândva
sau chiar moștenite și transmise, două tendințe
diametral opuse, una spre individualizare și
discordie și distrugere, alta către intrare în relații
cu ceilalți (nu doar socializarea intră aici) și
dragoste...

– Și, la biblioteca județeană, unde sunt niște
oameni citiți, ni s-a spus: „A mai existat Bucovina
medicală în 1943, n-are rost să te numești altfel...
De altfel, cineva scăpase în timpul conferinței
și o altă vorbă, prinsă din mers: „conferința
doctorului Sorin-George Hâncu...” identificându-l
pe inițiatorul acestei serii de manifestări cu
instituția pe care o conduce „Colegiul Medicilor
Suceava”.
Cândva, Justin Capră, inventatorul rucsacului
zburător și a unor inedite mașinării, îmi relata
într-un interviu, o discuție cu un ardelean, care l-a
văzut în timpul unui popas, făcea un drum la
Cluj:
– Mere tărăboanța? îl întrebase acela
– Mere!
– Tune dracu în roțile tale, că faină!
Aceeași identificare între mașina născocită și
inventatorul ei, același fel de a investi creația cu
sufletul celui care o crease.

Având pe masă, la îndemână, reportofonul
deschis, îmi pot permite câteodată să fac în
paralel, în minte, și altfel de asocieri. Și nu mică
îmi este mirarea când, dintr-o dată, îmi aud
interlocutorul continuându-mi gândul ori dând
glas, printr-un exemplu trăit, unui răspuns la
întrebări nerostite încă.

– Și când mi-au spus asta, am sărit: „Vreau și
eu niște numere din Bucovina medicală, aia, first...
Unde să mă duc?!” „Păi, mergeți la Academie!”
(altă identificare, Biblioteca Academiei cu
Academia Română! Partea cu întregul de care
aparține... )
– Mi-am luat de aici tot ce trebuia și m-am
dus la București, la biblioteca Academiei; foarte
drăguți, mi-au adus revistele... Din păcate, revista
nu apăruse decât un an și jumătate... pe urmă, a

– Dată fiind meseria pe care o practic, mi s-au
întâmplat lucruri aparent greu de explicat, poate
că nu le cunoaștem noi explicațiile. Cum bine știți,
am avut mii de pacienți, poate zeci de mii... Și
uneori, îmi aduc aminte de câte un fost bolnav și
nu trece mult, maximum trei zile, și-l văd că omul
acela vine la control. „Să trăiți, domn doctor! Ce
bine că v-am găsit!...” Și eu, în gând: „Dacă-ai ști
dumneata că eu te-am adus!...”
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din sală, Eminescu a fost și rămâne sufletul
Bucovinei
– O să-ți trimit slide-urile... O să merg și la
Moinești, la Zilele Medicale și voi lua cu mine și
numere din revistă. Eu l-am cunoscut pe doctorul
Adrian Cotîrleț, prin 1996, la cursurile de
chirurgie laparoscopică. Ei porniseră aceste
operații cu vreo câteva luni mai înainte. Și, când
am auzit că Spitalul Moinești are trusă de
laparoscopie și noi nu avem, am înnebunit... Și
bineînțeles ne-am pornit pe această direcție, a fost
așa ca o emulație... Și iată-ne acum, în 2018, că ne
regăsim aici, și nu numai aici, toți chirurgii de
atunci ...sunt peste 20 de ani...

Și nici nu terminase bine ultima frază și l-am
văzut venind către noi, pe doctorul Sorin-George
Hâncu, bucurându-se că ne vede împreună...
– Aici erați?! Vă rog, nu uitați să faceți un
interviu cu doctorul Ardeleanu, mai ales că se
ocupă acum și de revista spitalului... Și este, dvs.
îl cunoașteți, un neîntrecut povestitor.
– Despre revistă și discutam, pornisem de la
revistă și istoria ei și am ajuns la conferința
organizată acum...
– Da, și chiar povesteam, adaugă, doctorul
Ardeleanu, că lucrăm acum la numărul 1 și 2
pentru 2018, în care să aducem și lucrări din
conferință.
– Eu am prezentat acum o lucrare despre
intestinul critic chirurgical... Este o entitate pe
care mulți n-o știu...
– Te rog să mi-o dai.
– Ți-o dau cu mare plăcere. Nemailucrând, eu
nu pot să prezint lucrări din cazuistica la zi. Însă
am venit cu o sinteză din experiența mea. Am
lucrat o viață în spitalul județean. De intestin
critic se moare... Pentru că nu ai ce să-i mai faci
bolnavului. Îl reanimezi, îl hidratezi, da intestinul
lui nu se poate transplanta, așa cum ai face cu
ficatul... Și este un organ pe cât de simplu, pe atât
de complex... Și, ați văzut în lucrare, sunt cel
puțin șapte opt categorii, este intestin ischemic,
infecțios, aderențial, neoplazic... Nu e de loc o
treabă simplă. Și când am pus un diagnostic de
intestin critic, toți au făcut ochii mari. E bine să
vadă și ceilalți, uite, băi, frate, ce se poate
întâmpla... O revistă de felul acesta ajunge pe
biroul multor medici, are efecte în timp, uneori la
mare distanță...
– Eu chiar vă rog și insist să-mi dați lucrarea,
fie chiar și sub formă de slide-uri, pentru că și
doctorița Miron, de care noi știm, mi-a spus la un
moment dat despre o lucrare, dle doctor eu vă
dau lucrarea, dar e sub formă de slide-uri, pe care
le-am făcut poster... Eu vreau să scot numărul
acesta acum, 1 și 2, pe 2018, după aceea vin
concediile... Și dacă tu zici că o să-l convingi,
vreau și prelegerea profesorului Constantinescu,
despre Eminescu, lucrurile se vor lega cât se poate
de frumos... Am văzut cât de emoționați erau cei

O singură frază, spusă într-o discuție liberă:
„eu, când am auzit că Spitalul din Moinești are
trusă de laparoscopie și noi nu avem, am
înnebunit...“ chiar dacă doctorul Hâncu a făcut
referire la o perioadă din trecut, când mulți,
ancorați încă în inerții și izolare, nici nu auziseră
despre laparoscopie, aducea la vedere dimensiuni
ale conferinței la care participam: starea de
emulație și stimularea competiției dintre medici,
spitale, clinici nu era doar de domeniul trecutului
și nu ținea doar de chirurgi sau de vârsta lor. Fără
acea stare nu ar fi fost nici dorința de a promova
evenimentul, nici acea insistență să scriu despre
revista Bucovina medicală, deja în al IV-lea an de
apariție. Ținea și de respectul pentru înaintași, și
de un anume sentiment de mândrie, de dorința de
a învăța și din cele puse în practică sau
descoperite de alții. Toate acestea erau și în
dezbateri și în lucrările prezentate. Însă una este
să le simți, și nu le poți simți decât prezent acolo
și cu totul alta e să le pui pe cuvinte și astfel să
ajungă la cei care citesc... De câte ori nu l-am auzit
pe doctorul Virgil Răzeșu, chirurgul care a adus
Piatra Neamț pe harta izbânzilor medicale,
mândrindu-se cu incredibila serie de reuniuni ale
chirurgilor din Moldova sau pe prof. dr. Adrian
Cotîrleț, cu edițiile Zilelor Medicale ale Spitalului
Municipal de Urgență Moinești.
Așa cum o parte anatomică, mâna de
exemplu, nu este doar mâna, fiind deopotrivă și
inimă, și plămân și creier și toate celelalte părți ale
corpului în care se află, la fel un spital nu este
doar spitalul și o reuniune medicală, nu este doar
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acea reuniune medicală. Și nici nu o poți prezenta
convingător printr-un proces verbal, care să
descrie lucrări și numărul celor înscriși la discuții.
Și curios, am învățat acest lucru în timp, nici nu
poți să descrii convingător acestea dacă, reporter
fiind, nu poți ieși din tiparul unor norme și
prejudecăți.

Am pus telefonul pe speaker, și am reluat
înregistrarea, de unde ajunsesem...
– Sorin, da tu ai o experiență chirurgicală
vastă ... de 40 de ani...
– Și-am mers după aia la cursuri la Iași cinci
ani la rând, și-n Belgia am fost, continuase la
Suceava, doctorul Hâncu...
– Așa este! Ne-am întâlnit chiar mai devreme,
observase și prof. dr. Adrian Cotîrleț, când cu
belgienii...
Eram ca într-un dialog la distanță; interviul
cu doctorul Mihai Ardeleanu se desfășurase la
Suceava, vineri, 25 mai 2018, iar eu re-ascultam
înregistrarea joi, 14 iunie 2018, când, pe momentul
intervenției doctorului Sorin-George Hâncu am
primit telefon de la profesorul Cotîrleț... Dialoguri
desfășurate la distanță în timp, iată, coincideau în
același „spațiu”, ce avea să devină reportaj, și
pornind de aici, lucrau împreună, dovedindu-mi
de fapt că și eu, jurnalist, eram un liant sau o
sinapsă în toată această mișcare, medicală și
culturală deopotrivă, ancorată în tradiții, ce
definește partea vie a școlii românești de
medicină.
– Și profesorul Târcoveanu de unde a învățat?
întrebase doctorul Ardeleanu.
– Tot de la belgieni, i-a răspuns doctorul
Hâncu. A fost o echipă de belgieni... Veneau în
fiecare an la noi și organizau cursuri...

– Spuneți-mi la care secție a lucrărilor și în
care zi doriți să mergeți, ca să scrieți despre
congresul x, mi-a spus cândva un redactor-șef.
Același care îmi ciopârțise apoi reportajele, pe
motiv că adusesem în text și fragmente ce nu erau
strict medicale, chiar dacă luminau dintr-un alt
unghi ceea ce se întâmplase la acel eveniment. Ca
și cum medicii și medicina ar funcționa într-o
eprubetă și nicidecum în viața de zi cu zi, așa cum
este...
– Nu la participând la lucrările unui congres
sau altul veți pătrunde în adevărul lumii
medicale, sunt necesare și aceste participări, și
pentru medici și pentru jurnaliști, îmi spunea
cândva prof. dr. Virgiliu Ancăr, venit la Clubul
Diplomaților. Trebuie să intrați în culisele acestei
lumi, prieten cu doctorii, să fiți prezent și la o
festivitate, și la discuțiile dintre ei, chiar în viața
lor de zi cu zi. E nevoie să le câștigați prietenia,
încrederea, respectul... Și toate presupun
reciprocitate. Nu obțineți încredere și respect
până nu acordați celuilalt, necondiționat,
încredere și respect. Vorbim de sentimente și trăiri
asemănătoare cu acel „falling in love”, fără de
care nu se poate face nimic adevărat, nici
dragoste, nici medicină, nici jurnalistică...

*
– Da, și-acum lucrăm la istoria asistenței
medicale din județul Suceava. Îmi spunea cineva
să iau și o echipă de la Cernăuți... însă nu vreau să
mă bag. Sunt sensibili și-atunci, risc să pun sub
semnul întrebării chiar proiectul inițial... Știți, eu
am aceeași atitudine ca și cu fenomenele
paranormale... Unde nu mă simt eu la mine acasă,
nu mă bag... Aș risca să alunecăm în altceva... Și
pe 1 noiembrie este și ziua spitalului, el a fost
inaugurat pe 1 noiembrie 1966, și-am găsit ziarul
Zori Noi, cu Emil Bobu, care tăia panglica...
Istorie... Am căutat în arhive și date despre
arhitectul care a proiectat clădirea, funcțională și
astăzi. Nu o să vă vină să credeți, însă așa cum a

*
O altă coincidență – deși m-am obișnuit cu
ele, de fiecare dată sunt luat prin surprindere –
exact în clipa când reascultând interviul, eram la
replica doctorului Sorin George Hâncu, despre
doctorul Cotîrleț, care a avut trusă de
laparoscopie câteva luni mai devreme, exact în
acel moment m-a sunat managerul Spitalului
Municipal de Urgență din Moinești, să-mi
reamintească despre programul Zilelor Medicale,
ediția din 2018, programată pentru sfârșitul lunii
iunie...
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spital la altul... De asta vin și spun că revista era
necesară, să fie cunoscută și asimilabilă munca
doctorilor din spital. Este o formă de comunicare,
alta și altfel decât conferințele acestea care, totuși,
au loc rar...
– Și totuși, cum de a apărut ideea exact aici,
unde se simțea nevoia unei reviste?! Nu este o
întrebare retorică, nu doar a apărut ideea ci a și
fost pusă în practică, antrenând cumva și
participarea altor instituții sau a medicilor care nu
mai lucrează în spital. Am văzut și alte cazuri,
când un spital a lansat o revistă, însă aceasta a fost
acaparată de oameni fără chemare (sau cu altfel
de chemări) și trecută rapid pe o linie moartă...
Deși continuă să apară, nu mai au impact.
– Recunosc, ideea nu-mi aparține... Motorul a
fost managerul, ec. Vasile Râmbu, el este
managerul spitalului județean de urgență din
Suceava. Și de la el a venit ideea. Și eu asta i-am
spus: dacă dvs. gestionați din punct de vedere
financiar problema, atunci eu accept. S-a făcut și o
campanie de presă, lansări în cadru oficial, am
mers împreună de câteva ori la tipografie (eu însă
m-am retras de la latura financiară, nu e domeniul
meu) Am și sprijinul bibliotecii județene, dna Alis
Niculică, doctor în științe istorice, se ocupă și de
tehnoredactarea revistei, eu doar îi trimit
articolele. Nu știu ce se întâmplă cu alte reviste;
știu însă că aici, în colectivul de redacție sunt
oameni pasionați de ceea ce fac și asta se vede cu
fiecare nouă apariție... Și nu e vorba doar despre
cei care alcătuim redacția, ați văzut și interesul pe
care-l arată ceilalți medici, tineri ori vârstnici, sau
președintele Colegiului Medicilor Suceava.
Suntem deschiși, acceptăm idei, discutăm și în
timpul tehnoredactării, „vedeți domn doctor, aici
ar fi necesar și un medalion cu doctorul X”, care a
semnat un articol. Când cineva, poate chiar un
posibil pacient, citește revista, sau un articol scris
de un medic, vede și cum arată omul. Și, dacă
merge la spital, știe la cine merge... E multă
muncă pentru fiecare număr, însă lucrurile vin ca
de la sine și revista se întregește cumva, ca o
lucrare de artă... care lasă loc și celor care o citesc,
la apariție sau mai târziu, un an sau mai mulți.
Este ca o casă cu uși și ferestre deschise, ispitindute să intri...

fost ea gândită atunci, a făcut față la toate
schimbările legislative...
Bucovina medicală
– Dle doctor, de ce era necesară revista?
– Cum să vă spun?! Aici se muncește foarte
mult,
doctorii
noștri
au
niște
calități
extraordinare.... profesionale. Noi însă nu suntem
centru universitar, nu suntem spital clinic sau
spital universitar. Și munca acestor oameni și mă
refer acum la toate cadrele medicale nu este
întotdeauna recunoscută. Și-atunci, era nevoie ca
unele cazuri mai deosebite, mai migăloase, sau
chiar experiența unor chirurgi, ați văzut și din
discuția cu doctorul Hâncu, mai devreme, ați
văzut și din lucrările audiate, au fost cazuri
prezentate în paralel de două trei secții. Că a fost
anestezia cu infecțioasele, că a fost chirurgia cu
ginecologia, sunt o mulțime de colaborări
interdisciplinare și lucrurile astea nu-și găsesc
întotdeauna loc în revistele medicale din Iași, din
Cluj în Timișoara medicală... Și-atunci, de ce să nu
aveam și noi revista noastră? Mă repet acum, însă
ideea e importantă. Noi nu avem pretenții să ne-o
cotăm ISI, n-o să devenim profesori universitari
sau nu toți. Da se fac și aici o mulțime de lucruri
și e bine să fie știut... Și mai este ceva, așa cum
știți din alte interviuri; eu am lucrat zece ani în
Iași, cadru didactic la Facultatea de medicină și la
o clinică medicală din spitalul Sf. Spiridon,
condusă la vremea aceea de o personalitate,
profesorul Constantin I. Negoiță... În Iași, nebunia
în gardă venea din consulturile interdisciplinare.
Eu făceam gărzi la Sf. Spiridon, acolo era Clinica
Întâia Medicală... Era nevoie, dau un caz, de
consult de obstetrică-ginecologie, nu era așa ceva
în Sf. Spiridon, ia ambulanța și trimite bolnava la
Cuza Vodă, la maternitate... sau se întâmpla că
aveam nevoie de un diagnostic urologic, dar
această clinică era la Spitalul Parhon și tot așa...
Ori aici, la Suceava, e atât de bine gândit spitalul,
coridoare, lifturi, planuri înclinate încât toate
lucrurile astea se rezolvă cu un minim de efort...
Gândiți-vă, nu doar la Iași, ci la ceea ce se
întâmplă la în București, cunoașteți mai bine
orașul. Mă refer la circulația în București, când se
pune problema de a duce un bolnav de la un
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– Ați amintit și de interesul pentru istorie.
Vorbim despre „istoria spitalelor” sau despre
„istoria medicilor întemeietori de spitale, care șiau legat viața de așezăminte medicale și oameni,
identificându-se cumva cu rosturile lor?
– Daaa, ați atins o temă interesantă. Eu am
publicat un capitol în carte despre cele mai vechi
spitale din țară. Cel mai vechi spital din țară, așa
se știe, este cel de la Colțea, o mie șase sute
optzeci și .. Apoi urmează spitalul Sf. Pantelimon,
o mie șapte sute și ceva, după aia vine Sf.
Spiridon cu o mie șapte sute cincizeci, parcă...
Acestea ar fi primele trei spitale ca vechime. Și
totuși, aflați dvs, că prima clădire dedicată de la
bun început asistenței medicale s-a făcut la
Suceava și s-a făcut în 1619 prin grija
mitropolitului Anastasie Crimca, o casă cu șapte
paturi, atât au făcut ei la vremea respectivă. Și iată
cum, în 2019, vom aniversa 400 de ani de la
înființarea spitalului din Suceava. Tot el a
construit mănăstirea Dragomirna, târnosită la
1609, el se născuse chiar aici în Suceava,
Crimcovici era numele lui de mirean. El a fost
mitropolitul Moldovei, inclusiv în scurta perioadă
când Mihai Viteazul a anexat Moldova.

Altfel nu ne-ar fi lăsat Dumnezeu ochi și lume și
simțuri. Nici un izvor nu este izvor fără însetatul
care să vină și să bea din el întru tămăduire.
*
Invitat de doctorul Sorin-George Hâncu la
Zilele Medicale ale Sucevei, ediția a VII-a, 2018,
pornisem la drum cu gândul să redau din câteva
scurte interviuri cu participanți la conferință ceva
măcar din rostul acestei manifestări. Cunoșteam
din documentări mai vechi și istoricul spitalului și
truda medicilor din zonă, ajutându-și semenii
aflați în suferință. În tren către Suceava, se
adunau în ființa mea, precum norii de ploaie în
vreme de secetă, sentimente și gânduri înfiripate
din amintiri ale drumurilor făcute cândva prin
județ, discuții cu medici de familie, popasuri la
mănăstiri, oameni remarcabili... Și peste toate, îmi
stăruiau în suflet și în minte, nu știu de ce,
cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur: „Biserica-i
spital, nu tribunal! Nu-ți dă pedeapsă pentru
păcate, ci iertare de păcate!” Nici nu știu de unde
apăruseră pregnant în minte acele gânduri. Poate
dintr-un anume complex de trăiri legate de zona
Bucovinei, unde istoria și credința în Dumnezeu
și dragostea de glie și de semeni se tălmăcesc în
fiecare om, exprimându-se apoi în fapte. Nici nu
bănuiam în acea zi, că evenimentul la care urma
să particip, va depăși așteptările, nu doar ale
mele, și că un singur interviu, apoi, din toate cele
făcute, avea să exprime printr-o serie de
coincidențe toate acele sentimente, premonitorii
cumva, captând, „precum Ozana cea limpede și
frumos curgătoare” – expresia folosită de Ion
Creangă în Amintiri din copilărie – acel ceva de
dincolo de noi, care ne ține.
Deși, prin tematică, lucrări și dezbateri
conferința a fost una strict medicală, prin
atmosferă și trăiri împreună, a atins nebănuite
strune ale sufletului. Precum balada lui Ciprian
Porumbescu.

*
Și iată cum, de la o reuniune medicală am
ajuns la povestea reînființării revistei Bucovina
medicală, atât de simplu povestită de doctorul
Mihai Ardeleanu și, prin poveste, și prin ea!, am
ajuns, interlocutorul meu și cu mine, la un
moment de acum aproape 400 de ani, când
mitropolitul Anastasie Crimca a simțit nevoia să-i
reunească pe români, sub semnul dragostei de
semeni și de Dumnezeu, văzând și simțind atunci
pentru prima dată și rostul așezămintelor
medicale, și înființând primul spital românesc din
România. Și nu întâmplător la Suceava. Că nu vezi
și nu simți cu adevărat decât ducând mai departe
întru împlinire și fapte bune ceea ce vezi și simți.
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SĂNĂTATEA ESTE CEA DINTÂI CONDIȚIE
A FERICIRII UNUI OM
Dr. Ioan LUCACI

Stimați colegi,
În preambul doresc să evoc faptul că noi
sucevenii avem un trecut istoric glorios și
strălucit. Cetatea Sucevei a fost binecuvântată de
Dumnezeu. Cum puține regiuni din țară
beneficiază de asemenea zestre istorică, pe care
ne-a lăsat-o moștenire, cu litere de aur, Ștefan cel
Mare și Sfânt, motiv pentru care ne închinăm în
fața lui cu pietate și credință.
Celebrăm astăzi 7 ani de la nașterea acestui
minunat eveniment medical sucevean. Consider
că sunt în asentimentul dumneavoastră, ca să le
mulțimim organizatorilor, în special domnului dr.
Sorin Hâncu, pentru că ne-a oferit plăcutul prilej,
de a face un schimb de mesaje profesionale, care
să ne vibreze sufletele în mireasma profesiei
medicale.
Eseul meu este un divertisment. În câteva
cuvinte doresc să vă vibrez sufletele și să vă relaxez
sinapsele, convins fiind că o să vă placă mult.
Medicina este o știință și o artă, dublată
fiind de conștiința și vocația medicilor.
Medicina este viața noastră a medicilor,
trăim prin ea și pentru ea. Ea este cea mai
frumoasă, cea mai nobilă și cea mai umanitară
profesie de pe Pământ.
Mulțumirea noastră spirituală a medicilor
reprezintă cea mai frumoasă floare a sufletului
nostru, numai că ea nu este de ajuns, pentru că
aproape toate formele de dragoste trec prin stomac.
Noi medicii, acești apostoli pe Pământ, care
prin munca lor produc o importantă economie de
vieți omenești, iar, prin evaluarea rodului muncii
lor rezultă un tezaur uman inestimabil care nu
poate fi cuantificat nici în lei și nici în euro. Acesta
este darul, aceasta este zestrea umană pe care noi

dr. Ioan LUCACI
Născut: 25.VI.1934, Jibou, Cluj.
Facultatea de Medicină din Cluj.
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Construcţii Cluj.
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1961: medic Săveni;
1968: medic inspector Direcţia Sanitară Suceava;
1978: medic primar pediatrie la Leagănul de Copii
Suceava;
din 1978 trece ca medic primar în S. Pediatrie a
Spitalului Suceava;
1992: medic şef secţie Pediatrie Spital Suceava.
Pensionat pentru limită de vârstă, în 1999.
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medicii o lăsăm drept moștenire societății în care
am muncit aproximativ o jumătate de secol.
Medicii sunt dătători de sănătate, iar sănătatea
este atributul esențial al vieții. Ea, este o stare de
bine ce ni se cuvine. Deși sănătatea nu-i totul, dar
totul fără sănătate nu-i nimic. De aceea, trebuie să
ne conservăm sănătatea pentru a ne putea bucura
de viață. Viața este sacră, ea este valoarea supremă
căreia i se supun toate celelalte valori sociale. Deci
atât viața cât și sănătatea sunt drepturi universale,
egale pentru toți locuitorii de pe mapamond,
indiferent de poziția pe care o ocupă în ierarhia
socială de „împărat sau Proletar”.
Medicii prin statutul lor socio-uman impun
respect până la venerație, inspiră încredere,
emană speranță și radiază bucurii semenilor lor
suferinzi. Numai un om înzestrat cu o
sensibilitate deosebită poate deveni un medic
bun. Dar, prin esența și natura profesiei lor,
medicii sunt declarați inamicii publici numărul
unu ai bolilor. între ei și boli se declanșează un
război conținu, uneori pe viață și pe moarte, care
poate dura toată viața lor profesională.
Omul este o ființă miraculoasă ceea ce-i
conferă adevărata măreție și fericire. A fi un om
sănătos este un lucru minunat. A avea și un suflet
curat este și mai bine. Dar a fi om de caracter este
cel mai important lucru din viața unui om. Dar
caracterul real al unui om îl vei putea afla doar
când acesta sau aceasta va deveni șeful tău.
Stimați colegi,
Este dovedit științific faptul că: - cu toții
suntem programați genetic. Aceasta reprezintă
simbolul regenerării continue a vieții și este
imaginea definitorie a conceptului ciclic al vieții.
Grație
acestei
programări
genetice,
funcționează perfect procesul biologic de donare
perpetuă a codurilor celulelor cerebrale și
replicarea succesivă a celulelor piramidale. Legea
lui Lavoisier este de actualitate: „Nimic nu se
pierde, nimic nu se câștigă, toiul se regenerează,
totul reînvie, totul se clonează”.
Așa se explică faptul cum CREIERUL nostru
este TEMPLUL nostru, această COMOARĂ
INTELECTUALĂ, această virtute, a ajuns să
atingă cel mai înalt grad de perfecțiune
intelectuală, iar omul a ajuns să fie cea mai
desăvârșită capodoperă de artă a Naturii.

Pentru promovarea unei vieți mentale
creative trebuie să facem zilnic un exercițiu
intelectual, o gimnastică a minții, iar pentru
menținerea dinamicii și plasticității cerebrale
trebuie să ne continuăm activitatea profesională
până la adânci bătrânețe.
După opinia mea medicina nu are vârstă de
pensionare decât la cerere, iar noi medicii trebuie
să fructificăm acest dar Dumnezeiesc, această
vocație medicală până în ultimele zile din viața
noastră.
Cu titlu informativ: Dumneavoastră știați
faptul că: „Mărimea inimii unui om este egală cu
cea a propriului lui pumn?”! Cu toate acestea
inima pulsează în corp 10.000 de litri de sânge în
24 de ore și bate de 100.000 de ori în 24 de ore. Tot
în 24 de ore noi respirăm de 23.000 de ori. Iar
regina doamnă Inima, această medalie de aur, pe
care o purtăm în piept toată viața, este cea mai
fidelă prietenă a ființei noastre.
MĂRIA SA, bate în primii 75 de ani de viață
de 2.365.200.00 de bătăi în cele 26.000 de zile, care
s-au scurs ca o apă curgătoare cristalină în primii
75 de ani de viață. De aceea, merită s-o prețuim ca
pe un diamant ce sălășluiește în vitrina vieții
noastre și să ne închinăm cu pietate la preasfânta
și binecuvântata regina doamnă Inima.
Bătrânețea o putem considera ca o expresie
naturală a vieții. Bătrânețea este un fenomen:
natural, universal și progresiv. Organele din corpul
omenesc au o rată diferită de îmbătrânire. Noi
medicii trebuie să promovăm Calitatea Vieții, adică
numărul de ani sănătoși, fără boală și să rămânem
eficienți și sănătoși atât social cât și biologic.
Și eu am îmbrăcat haina grea a bătrâneții,
acest sindrom al fragilității și al NEPUTINȚEI,
caracterizat prin pierderea progresivă ale celor
mai frumoase calități omenești și anume:
tinerețea, frumusețea, sănătatea și valoarea
socială. Mi-a rămas doar nostalgia unei vieți
consumate și umorul nealterat de bătrân lucid.
Mai nou, nici Dumnezeu nu mai ține cu bătrânii,
precum Guvernul cu românii, le-a luat putința și
le-a lăsat doar dorința. De când am ieșit din
circuitul social, lumea nu mai dă nici doi bani pe
mine. O să vedeți și dumneavoastră când o să
depășiți vârsta de 84 de ani, cu câtă „valută forte”
o să fiți valorificați. Eu vă urez, tuturor celor din
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sală, să depășiți vârsta mea și să puteți gusta din
aroma acestui desert al vieții care se cheamă
bătrânețe.
Stimați colegi,
Permiteți-mi să vă fac un compliment:
Odată cu trecerea anilor și dumneavoastră vă
„învechiți” precum hainele și vă ofiliți precum
florile, astfel: La vârsta de 20 de ani aveați chipul
dat de Dumnezeu, la 40 de ani aveți înfățișarea
dată de Natură, iar la 60 de ani o să aveți
pantomima pe care o s-o meritați, iar după 60 de
ani, intră în joc scara vârstei a treia pe care vă
invit personal cu toții s-o urcați.
60 de ani sunt cuveniți, 70 de ani sunt
dăruiți (de Cel de Sus); 80 de ani sunt chinuiți, iar
90 de ani sunt împodobiți de multe coroane de
flori însoțite de sincere condoleanțe.
După vârsta de 80 de ani nimeni nu poate fi
sigur pe viață, indiferent de poziția pe care o
ocupă în ierarhia socială, de parlamentar sau de
țăran. De exemplu eu trebuie să țin cont de faptul
că fiecare zi, pentru mine, poate fi și ultima.
Tot după vârsta de 80 de ani prețuiești atât
de mult viața, încât fiecare zi trăită în plus este o
zi de sărbătoare națională, pentru că nu se
compară o zi trăită la soare pe Pământ (așa cum
este ziua de astăzi) cu o zi de odihnă la răcoare în
mormânt. Dar eu deocamdată nu concep să mor,
pentru că am doi copii minunați care sunt florile
strălucite ale vieții mele, iar centrii senzoriali:
vizuali, auditivi și memoriali îmi funcționează
perfect. Și nu în ultimul rând doresc să mai
trăiesc, pentru că doresc să mai particip la cel
puțin 10 aniversări ale Zilelor medicale sucevene
(bineînțeles dacă o să mă tolerați - Ce spuneți
domnule Președinte Sorin Hâncu?). Mai fac apel
și la ADN-ul actualelor generații umane care ne
dă dreptul la toți pământenii ca să trăim între 100
și 120 de ani, dacă nu am fi multipoluați încă de la
naștere, implicit intelectual.
Luna trecută a trecut la cele veșnice o
japoneză care împlinise vârsta de 118 ani și care a
lăsat în urma ei peste 100 de moștenitori, iar
Manuel Mura din America Latină a trăit 161 de
ani. Acesta întrebat cum a ajuns la o asemenea
vârstă, răspunsul lui a fost următorul: să faci efort
fizic în aer liber, să ai un regim alimentar lactofăinos, să nu ai grija zilei de mâine, iar până la

vârsta de 110 ani a fost căsătorit de 5 ori, precum
și domnul Președinte al Senatului României –
domnul Tăriceanu.
În ceea ce mă privește estimez că speranța
de viață reziduală să fie de aproximativ 12 ani.
Doresc să ating vârsta de 96 de ani precum regele
Mihai I, pentru că, după vârsta de 96 de ani poți să
dezvolți ușoare urme de boală Alzheimer și să devii
astfel un incomod social. Dar să știți dragi colegi,
că secretul fericirii mele constă în faptul că mi-am
educat voința ca să gândesc pozitiv, conștient
fiind că va veni și ziua când va trebui să-mi fac
singur valiza și să plec undeva în lumea
umbrelor. Dar să știți că mie nu mi-e frică de
moarte care după Mircea Ionescu este „nașterea
unei vieți eterne”; mi-e frică doar de veșnicia ei
acolo unde are loc „Judecata de apoi”.
Permiteți-mi să vă invit la o călătorie, întrun ținut tainic binecuvântat de Dumnezeu –
Judecata de Apoi.
Permiteți-mi să vă vibrez sufletele prin
evocarea în câteva cuvinte semnificația acestui
eveniment înălțător din viața de apoi.
Astfel: în anul 1536 Papa Paul al III-lea i-a
încredințat lui Michelangelo realizarea unei opere
grandioase – monumentale JUDECATA DE APOI
care urma să fie poziționată pe peretele altarului
Capelei Sixtine a Vaticanului. Opera reprezintă
continuarea decorării celor două cupole în
oglindă pe teme biblice, realizate pe perioada
anilor 1508-1512 ale Capelei Sixtine a Vaticanului.
Compoziția este structurată pe trei fresce
suprapuse cu două cupole în oglindă situate
deasupra în care sunt așezați îngerii fără aripi
(simbolul pasiunii). Opera mai include zeci de
personaje remarcabile care populează un univers
grandios, personaje înzestrate cu trăsături titanice
și dotate cu o colosală energie spirituală.
Treapta de jos este reprezentată de: în
stânga sunt morții înviați de la sfârșitul lumii iar
în dreapta este infernul reprezentat de Barca lui
Caron care transportă sufletele păcătoșilor.
Pe treapta medie, în centru sunt înfățișați
îngerii dotați cu instrumentele judecății. La stânga
sunt Preafericiții care se înalță spre împărăția
Cerurilor iar la dreapta sunt sufletele păcătoșilor
care sunt aruncate în focul de veci al Infernului.
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Pe ultima treaptă TRONEAZĂ FIGURA
MAJESTUASĂ a lui HRISTOS JUDECĂTORUL,
alături de Fecioara Măria. Hristos ține mâna
ridicată într-un gest pedepsitor surpând astfel
Universul pe cale de pierire.
Stimați colegi,
Acest lăcaș, tainic binecuvântat de
Atotputernicul, reprezintă locul de pelerinaj
veșnic al tuturor sufletelor spre mântuirea lor de
către
Hristos
Judecătorul.
REZULTĂ
O
EGALIZARE
FINALĂ
A
TUTUROR
SUFLETELOR. Deci, în fața lui Dumnezeu
suntem cu toții egali. Astfel, dispare orice funcție
socială de pe Pământ, de Președinte,
parlamentare, primar sau director. Nu vom mai fi
nevoiți să ne adresăm cu epitetul Domnule
Președinte, Domnule Primar și Domnule Director
și că vom putea să ne adresăm Conul Iohanis,
Conul Ionică și Coana Viorica. Vom putea trăi cu
adevărat în democrație. Astfel, dragi colegi, mai
devreme sau mai târziu și noi va trebui să ne
închinăm cu pietate și evlavie și să traversăm
acest lăcaș sfânt însă pe rând câte unul, în șir
indian, ca să nu creăm panică pentru mântuirea
sufletelor noastre.
Stimați colegi,
Anul acesta la 31 ianuarie s-au împlinit 600
de ani de la moartea lui Mircea cel Bătrân, în
memoria lui permiteți-mi să vă recit câteva strofe
din Scrisoarea a III-a de Minai Eminescu cu care o
să vă vibrez sufletele:
Un sultan dintre aceia ce domnesc peste vreo limbă,
Ce cu-a turmelor pășune, a ei patrie ș-o schimbă,
Scris în cartea vieții este și de veacuri și de stele
Eu să fiu a ta stăpână, tu stăpân vieții mele.
Toate se întind nainte-i... ca pe-un uriaș covor,
Vede țară lângă țară și popor lângă popor Atunci el pricepe visul că-i trimis de la profet,
Că pe-o clipă se-nălțase chiar în rai la Mahomet,
Astfel țară după țară drum de glorie—i deschid...
Pân-în Dunăre ajunge furtunosul Baiazid...
La un semn, un țărm de altul, legând de vas de vas,
se leagă
Și în sunet de fanfare trece oastea lui întreagă;
Ieniceri, copii de suflet a lui Allah și spahii
Vin de-ntunecă pământul la Rovine în câmpii;
Răspândindu-se în roiuri, întind corturile mari...
Numa-n zarea depărtată sună codrul de stejari.

lată vine-un sol de pace c-o năframă în vârf de băț,
Baiazid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreț
„Ce vrei tu?"
„Noi? Bună pace! Și de n-o fi cu bănat,
Domnul nostru ar vrea să vază pe măritul împărat”.
La un semn deschisă-i calea și s-apropie de cort
Un bătrân așa de simplu, după vorbă, după port.
„Tu ești Mircea?"
„Da-mpărate!”
„Am venit să mi te-nchini,
De nu, schimb a ta coroană într-o ramură spini”.
„Orice gând ai împărate, și oricum vei fi sosit,
Cât suntem încă pe pace, eu îți zic: Bine-ai venit!
Ori vei vrea să faci întoarsă de pe-acuma a ta cale,
Să ne dai un semn și nouă de mila măriei tale...
„Cum? Când lumea mi-e deschisă, a privi gândești că
pot
Ca întreg Aliotmanul să se-mpiedice de-un ciot?
O, tu nici visezi, bătrâne, câți în cale mi s-au pus!
Toată floarea cea vestită a întregului Apus,
Și de crunta-mi vijelie tu te aperi c-un toiag?
Și, purtat de biruință, să mă-mpiedic de-un
moșneag?”
-„De-un moșneag, da, împărate, căci moșneagul ce
privești
Nu e om de rând, el este domnul Țării Românești.
Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști,
Nici ca Dunărea să-nece spumegând a tale oști.
Împărați pe care lumea nu putea să-i mai încapă
Au venit și-n țara noastră de-au cerut pământ și apăȘi nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimânt,
Cum veniră, se făcură toți o apă ș-un pământ.
Eu? îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul...
Ți de-aceea tot ce mișcă-n țara asta, râul, ramul,
Mi-e prieten numai mie, iară ție dușman este;
Și abia plecă bătrânul... Ce mai freamăt, ce mai
zbucium!
Codrul clocoti de zgomot și de arme și de bucium,
Orizontu-ntunecându-l, vin săgeți de pretutindeni,
Urlă câmpul și de tropot și de strigăt de bătaie.
în zadar striga-mpăratul ca și leul în turbare,
Umbra morții se întinde tot mai mare și mai mare;
Și, lovind în față,-n spate, ca și crivățul și gerul,
Pe pământ lor li se pare că se năruie tot cerul...
Mircea însuși mână-n luptă vijelia-ngrozitoare,
Care vine, vine, vine, calcă totul în picioare;
Peste-un ceas păgânătatea e ca pleava vânturată.
Acea grindin-oțelită înspre Dunăre o mână,
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Iar în urma lor se-ntinde falnic armia română.

cu timpul se ofilește. Numai mintea rămâne
credincioasă alături de noi până la moarte.
7. Mihai Eminescu spunea:
Limba română în toată măreția și splendoarea
ei adună în sine: a) bogăția limbilor latino-greacă;
b) gingășia limbii italiene; c) splendoarea limbii
spaniole; d) vivacitatea limbii franceze și
sobrietatea limbii germane.
8. Puterea este un drog, cine i-a simțit
gustul nu se mai poate despărți de ea.
9. Căsătoria nu este nici rai și nici iad, ci un
fel de purgatoriu. Unii susțin că ea poate dăuna ca
și țigările doar că ea costă mult mai mult.
10. Noi bărbații nu avem voie să
considerăm femeia drept o mobilă, ea trebuie
tratată ca o floare gingașă și parfumată.
11. Balzac spunea: Evoluția unei națiuni
este în mâinile mamelor iar Mihail Sadoveanu
spunea Valeriei Mitru că femeia este stăpânul
lumii.
12. Bărbații niciodată nu au voie să-și
recunoască greșelile precum Guvernul României,
deoarece mai devreme sau mai târziu cu toții
suntem declarați, noi bărbații, niște răi necesari pe
lângă casa omului.
13. Einstein spunea că două lucruri sunt
infinite: Universul și prostia. Deși cu privire la
Univers nu este prea sigur.
14. O.M.S. a comunicat faptul că un sfert
din populația adultă a globului suferă de boli ale
nutriției, de exemplu obezitate, hipertensiune
arterială, diabet etc., și 9 din 10 bolnavi de cancer
pulmonar au fost fumători înveterați. Dacă un
singur fumător notoriu din sală s-ar lăsa de fumat
în urma acestui anunț înseamnă că misiunea mea
de orator a fost îndeplinită.
Stimați colegi,
Vă sugerez să vă respectați colegii precum
vă iubiți propria ființă, deoarece pentru fiecare
dintre noi medicii există câte o rază de soare,
aforism pe care mi l-a transmis domnul dr. Ioan
Iețcu în anul 1976. Iar regretatul domn profesor
universitar Ion Goia la cursul de semiologie
spunea: Invidia dintre doctori este mai mare ca
invidia dintre două fete care au același iubit.
Vă invit stimați colegi să luptăm cu toții
pentru relansarea imaginii medicilor.

Permite-mi, să exprim câteva cuvinte, la
adresa rivalilor lui Mihai
Voi sunteți urmașii Romei?
Niște răi și niște famei!
I-e rușine omenirii să vă zică vouă oameni!
Prea v-ați arătat arama, sfâșiind această țară.
Prea făcurăți neamul nostru de rușine și ocară,
Prea v-ați bătut joc de limbă, de străbuni și obicei,
Ca să nu s-arate-odată ce sunteți – niște mișei!
Dar lăsați măcar strămoșii ca să doarmă-n colb de
cronici;
Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici.
Cum nu vii tu, Țepeș Doamne, ca punând mâna pe
ei,
Să-i împărți în două cete: în smintiți și în mișei,
Și în două temniți large cu de-a sila să-i aduni,
Să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni!
Faptul că v-am recitat câteva strofe din
Scrisoarea a III-a a lui Mihai Eminescu, învățată
acum 70 de ani, confirmă încă o dată faptul că noi
suntem programați genetic grație căreia
funcționează perfect procesul biologic de donare
perpetuă a codurilor celulelor cerebrale și
replicare succesivă a celulelor piramidale.
În final permiteți-mi să vă prezint câteva
aforisme care să vă vibreze sufletele.
1. Cerul este locuința zeilor și imaginea unei
dimensiuni inaccesibile omului.
2. Junona – regina zeițelor a stropit cerul cu
sânul ei dând nașterii Căii Lactee.
3. Omul este singura ființă de pe Pământ
care râde și plânge.
4. Datorită deplasării plăcilor tectonice noi
ne distanțăm de America cu câte 3-10 cm pe an.
5. Hipocrate spunea:
În funcție de constituția individuală, există
patru tipuri fundamentale de oameni: sangvinici;
colerici; flegmatici și melancolici.
6. Ovidiu spunea:
Să recomandăm tineretului să învețe ca să
îmbine armonios frumusețea fizică cu darul minții;
Deoarece frumusețea fizică – ACEASTĂ MIREASĂ
TRECĂTOARE, este un privilegiu temporar, care
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V-am transmis gândurile și cele mai alese
sentimente din tot cugetul și ADN-ul meu (care
are 23.000 de gene), totul a fost spontan și natural.
Să trăiți și la mulți ani vă urează un moșneag de
84 de ani.
P.S.: - Dacă totuși am împlinit 84 de ani, să
știți dragi colegi, că nu intenționez să-mi stric
bunele relații nici cu raiul și nici cu iadul, pentru
că am suficienți prieteni și într-un loc și în altul.

Închei prin a vă spune:
Rămâne-ți dară cu bine, sfinte firi vizionare,
Ce făceați valul să cânte, ce puneați steaua să zboare,
Ce creați o altă lume pe-astă lume de noroi;
Noi reducem tot la pravul azi în noi, mâni în ruină,
Proști și genii, mic și mare, sunet, sufletul, lumină Toate-s praf... Lumea-i cum este... și ca dânsa suntem
noi.
24.05.2018
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Din colecția Dr. Doina Elena Ganea și Sergiu Ganea

ALĂPTAREA

Alaptare (lactatio). — Copilul, îndată după
naștere, simte trebuința de a dormi și numai după
vreo trei ceasuri se alăptează pentru întâia oară.
Obiceiul de a da noului născut la început apă cu
zahăr, sau ceaiuri, este bun. De obiceiu copilul
nici nu cere sa fie alăptat în prima zi, ci se
odihnește, atât el cât și mama și numai de a doua
zi trebue pus la sânul mamei. În timp de mai
multe luni, copilul se va hrăni numai cu lapte,
care este foarte hrănitor și singurul nutriment care
ii priește. Prin urmare, alăptarea este nutrimentul
primei copilării, care nu va fi inlocuită decât
numai după mai multe luni (v. Înțărcatul).
Alăptarea este de trei feluri: naturală, cand copilui
suge dela sânul maicii sale, sau al unei doici, sau
dela un animal domestic femelă; — artificială,
când copilul suge laptele din biberon, sau îl bea
cu lingurița ori cu ceșcuță : mixtă când copilul este
hrănit atât la sân cât și cu biberonul. — Din
alăptarea naturală cea mai bună și din fericire cea
mai răspândită este cea maternă, din partea
mamei.

duceau și toată lumea le considera ca pe ceva
dumnezeesc, de care nu se atingea nimeni, să le
facă vreun rău. În India și acum e obiceiul ca
mama, după moartea copilului, să-i stropească
mormântul cu laptele ei, până îi va seca din țâțe.
Acest popor crede că datoria mamei de a-și alăpta
singură copilul nu este numai pe lumea aceasta, ci
se întinde și după moartea lui, când trebue să-și
verse laptele ei pe mormântul copilului. În
poporul nostru găsim de asemenea o mulțime de
credințe care spun mamei că, dacă nu-și va alăpta
singură copilul, va fi pedepsită de Dumnezeu, iar
copilul o va urî cand va fi mare. Natura și mintea
cer deci ca mama să nutrească singură copilul pe
care l’a născut. Cel mai mare folos în alăptarea
maternă este potrivirea desăvârșită care este între
calitatea laptelui mamei și trebuințele copilului.

Fig. 2. – Mama își alăptează copilul stând pe scaun
În momentul nașterii copilul găsește în
laptele mamei cantitățile de apă, de zahăr, de
materii grase, etc., cari îi convin; apoi, mulțumită
schimbărilor naturale pe cari aceste elemente le
încearcă în masură cu cât se depărtează de acest
moment, copilul le va avea în proporțiile cari se
potrivesc exact cu trebuințele corpului său.
Folosul mamei de a-și nutri copilul este mare, căci
laptele îi umflă sânurile, i le întărește, așa că dacă
ele n’ar găsi în sugerea copilului o scurgere
ușoară și naturală, s’ar inflama dând naștere la

Fig. 1. — Cum se ține copilul la alăptare
când mama este culcată
Din timpurile vechi alăptarea maternă a
copilului mic s’a bucurat de cea mai mare cinste.
Așa de pildă în Sparta și la Atena, cetăți vechi, în
care s’a pus baza civilizației de azi, femeile care își
alăptau singure copiii aveau întâietate oriunde se
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copilului șezând, cu spatele răzimat. Puțin timp
înaintea facerii și îndată după facere țâțele femeii
conțin un lapte subțire și limpede care se numește
colostru. După ce copilul a supt colostrul i se
golesc mațele de materia negricioasă care s’a
adunat în ele, înaintea nașterii și care se numește
meconiu și astfel se înlatură trebuința de a se da
nou-născutului curățenie în primele zile. Cu
încetul colostrul, care este un laxativ, dispare,
laptele devine mai puțin apos și după 8 până la 10
zile va avea grosimea și compoziția normală.
Dacă e slăbuț se va da copilului să sugă din
amândouă sânurile la fiecare supt, iar nu
alternativ, adecă acum dintr’un sân și la altă
sugere din celălalt sân; laptele dintr’un singur sân
nu-i ajunge ca să-l hrănească. Dacă e voinic și țâța
este sănătoasă, i se va da, la un supt, să sugă
numai dintr’una, iar la următorul din cealaltă. În
chipul acesta laptele este golit tot și țâța va
produce și mai mult. Întru cât privește cantitatea
de lapte pe care trebue s’o ia noul născut, hrănit la
sân, vom spune că este bine ca dela început să se
reguleze timpul și durata alăptării. Dela a 2-a, sau
a 3-a zi după naștere copilul să nu sugă ziua decât
la intervale de cel puțin 3 ore și noaptea la câte 3
până la 4 ore. Copiii cari au împlinit etatea de 2
luni să sugă noaptea mai rar decât la 4 ore. Fiecare
alăptare să dureze 10 până la 12 minute. Dacă
copilul a supt la o sugere prea mult lapte, el varsă
ce a supt peste măsură, ceeace nu-i face rău. Dar
când se ivesc vărsături adevărate, cu scaune verzi,
cu mătrice (colici intestinale), cu diaree (urdinare),
atunci trebue rărite și scurtate sugerile, să se
cheme doctorul, ca nu cumva copilul să nu se
îmbolnăvească mai rău. Este bine ca să se
reguleze sugerile după cum am arătat mai sus,
atât pentru a păstra puterea și odihna mamei, cât
și pentru a asigura mistuirea și somnul copilului.
Nu este bine să căutăm a domoli țipetele copilului
dându-i numai de cât țâța, căci acele țipete nu
sunt întotdeauna semnul foamei. Copilul bine
desvoltat suge până la 630 gr de lapte în 24 ore în
primele 2 luni; la 4—5 luni cam 900 gr pe zi. Cel
mai bun mijloc de a ști dacă laptele este bun și
îndestulător este de a cântări copilul, dacă nu în
fiecare zi cel puțin la 5 zile. Din tabloul următor
putem vedea cât lapte trebue să sugă un copil la
diferite vârste și cât trebue să crească în greutate

abces, care e foarte dureros (v. Sânuri). Afară de
acestea mai este un alt folos : alăptarea maternă
dă mamei putința de a-și îngriji copilul bine, ceea
ce nu se poate cere dela o femeie străină, care
n’are dragostea și devotamentul ei. Apoi în multe
cazuri, mamele slăbuțe se îngrașă, pentru că
laptele, ca să se formeze mereu în țâțe, cere
mamei mai multă hrană și o bună poftă de
mâncare. Altele, care au un sân prea mic, dupăce
alăptează li se mai mărește pieptul, își fac deci un
corp mai frumos. Sunt însă unele împrejurări în
care mama nu-și poate alăpta copilul: din partea
copilului este o slăbiciune prea mare generală, sau
diformitățile gurii (buză de iepure sau limba
prinsă), cari îl împiedecă să sugă sânul. În aceste
cazuri trebue să-l hrănim cu lingurița sau cu
biberonul, cel puțin în primele zile, până când
copilul se mai întărește ca să poată prinde sânul.

Fig.3. – Cum ține copilul când îi dăm lapte
cu lingurița
Din partea mamei poate să fie calitatea rea a
laptelui, sau cantitatea lui prea mica, sau
micșorimea sfârcurilor, o slăbiciune generală cu
anemie mare (lipsă de sânge), unele boale cari se
pot da copilului (oftica, nebunia, epilepsia, etc.),
ivirea unei boale molipsitoare și febrile, dacă
mama rămâne din nou însarcinată. Întru cât
privește menstruația (periodul, sorocul), dacă ea
se ivește în timpul alăptării, copilul poate
continua cu sugerea, mai ales când suportă bine
laptele, afară numai de cazul când copilul sufere
și începe să aibă vărsături și urdinare, atunci va
înceta alăptarea. Dacă laptele mamei a venit în
țâțe din primele ore după ce s’a născut copilul, nu
este bine să așteptăm ca sânurile să se umfle de
lapte prea mult, ceeace ar obosi copilul în timpul
sugerii, ci e bine să-1 punem la sân. Pentru
alăptarea copilului în cele dintâi zile dela facere
mama va rămânea culcată, întorcându-se într’o
parte, iar dela a 6-a, sau a 7-a zi, va da sânul
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și lungime. Dacă copilul nu crește în această
măsură, dacă el este abătut, nepăsător, dacă nu
câștigă în greutate și dacă scaunele lui sunt de
culoare verde, sau verzuie ca spanacul, atunci e
semn că laptele nu e bun și nu e îndestulător și
Vârsta
copilului
10 zile
30 zile
2 luni
3 luni
4 luni
5 luni
6 luni
7 luni
8 luni
9 luni
10 luni
11 luni
1 an

atunci trebue să recurgem la alăptare mixtă, sau la
o doică, sau la alăptare artificială. Este important de
știut regimul pe care trebue să-l urmeze femeia care
alăptează.

Greutatea
copilului
3 kgr 250
3 kgr 700
4 kgr 400
5 kgr 100
5 kgr 800
6 kgr 500
7 kgr 100
7 kgr 500
7 kgr 800
8 kgr 100
8 kgr 400
8 kgr 600
8 kgr 800

Lungimea
copilului
50 cm
54 cm
57 cm
60 cm
62 cm
63 cm
64 cm
65 cm
66 cm
67 cm
68 cm
69 cm
70 cm

Hrana mamei trebue să fie mai întâi ușoară
de mistuit, în cantitate suficientă, însă nu
exagerată, nu prea multă și de calitate bună.
Lintea și cartofii măresc bogăția laptelui, precum
și celelalte feculente, dar să nu facem uz de
acestea în cantitate prea mare, înlocuind carnea și
peștele, cari dau tot atâta lapte ca și vegetalele.
Fructele, prăjiturile, legumele, vor fi luate în
cantitate suficientă.

Cantitatea de lapte de
mama în 24 ore
320 gr
600 gr
640 gr
720 gr
800 gr
880 gr
910 gr
945 gr
980 gr
980 gr
990 gr
1020 gr
1050 gr

servi de aceleași mâncări și în aceeași cantitate ca
mai înainte, fără să-și schimbe obiceiul.

Fig.5. – Cum trebuie ținută țâța
ca să nu astupe nasul copilului
Femeia care alăptează trebue însă să aibă
destulă odihnă fizică și morală. Un somn de cel puțn
7 ore îi este trebuincios.
Emoțiunile vii ale mamei pot să aducă în
compoziția laptelui schimbări cari pot da
copilului
fenomene nervoase,
convulsiuni
(spasme). —
Alăptarea la doică, sau mamă. Dacă este cu
neputință ca mama să hrănească copilul, el este
încredințat spre alăptare unei doici, sau în casă și
sub privigherea mamei, ceea ce este mai bine, sau
afară din casă unde privigherea este foarte
anevoioasă. Alegerea doicii cere diferite

Fig.4. – Mama legată la nas și la gură,
ca să nu dea guturaiul copilului
Pentru ca mistuitea să fie bună trebue ca
hrana să varieze și femeia să nu stea toată ziua
închisă în casă. Femeia în timpul alăptării se va
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precauțiuni, adecă ea sa fie sănătoasă, curată, să
aibă lapte de ajuns (v. Doici). De altfel această
alegere trebue să fie făcută întotdeauna de doctor.
În tot cazul o doică bună este de preferit
biberonului, oricât de bine întreținut ar fi el.
Alăptarea la animal femelă. Prin conformația fizică
și docilitatea lor obișnuită, cățeaua și capra sunt
mai bune doici decât vacile, măgărițele și iepele.

În primele săptămâni dăm laptele tăiat cu
apă pe jumătate; între 2-4 luni o parte din 3 să fie
apă și de la 5 luni laptele curat. Laptele de vacă se
dă copilului cu biberonul, sau sticla sugătoare,
care cere o îngrijire cu totul deosebită (v. Biberon).
În nici un caz să nu se dea copilului o sugătoare
de tulpan cu zahăr și pesmeți pisați, sau cu altă
umplutură, cari strică stomacul. Deși laptele de
bivoliță este mai greu de mistuit decât cel de vacă,
îl putem folosi la nevoe. În timpul verii laptele se
strică lesne, se acrește curând și produce vărsături
și dureri de stomac; pentru ca să-l ferim mai bine
de stricăciune trebue fiert îndată ce s’a adus în
casă și după ce s’a răcit să se pună într’o sticlă
curată și astupată bine, iar sticla să se așeze în alt
vas cu apă rece, sau ghiață. Laptele de vite nutrite
cu borhot acru din poverni și din fabrici de zahăr
nu este bun. Înaintea ieșirii celor dintâi 2 sau 4
dinți să nu se dea copilului nici un alt aliment,
nici o altă hrană decât lapte. Până atunci copilul
să fie ferit de mâncări făinoase și de alte mâncări
solide. Diferite alimente, cum sunt: laptele
conservat elvețian, pulberea lui Liebig, pulberea
lui Nestle și alte preparate, așa zise pentru hrănit
copiii, înlocuind laptele natural al femeiei, nu
sunt suportate bine de toți copiii, de aceea este
mai bine ca cu acei bani să se plătească o doică
bună. —
Alăptarea mixtă. Dacă mama este sănătoasă,
dar n’are lapte îndeajuns, dacă ea este obligată de
a lipsi de acasă pentru a lucra într’o fabrică sau a
merge la un serviciu și mijloacele nu-i permit să
țină o doică, atunci ea poate să alăpteze copilul,
dându-i-se acestuia și lapte de vacă în lipsa ei,
adecă să se facă alăptarea la sân și cu biberonul
ceea ce se chiamă alăptare mixtă. Nu e bună ca cea
maternă, dar e mult mai bună decât cea artificială.
Nutrirea cu biberonul se va face după cum s’a
arătat mai sus. (Celor ce vor să citească mai multe
despre alăptare le recomandăm să-și procure
cartea ,,Cum să ne creștem copiii” de dr. Glavan).

Fig.6. – Copil sănătos alăptat de mama sa (la 4-1/2
luni)
Dar acest mod de alăptare prezintă
dificultăți numeroase, din care cauză nu s’a putut
adopta. — Alăptarea artificială, sau cu biberonul
(sticlă sugătoare). Când mama nu este sănătoasă
și nu se poate găsi nici o doică bună, atunci trebue
să se hranească copilul cu lapte de vacă, de bună
calitate (v. Lapte) dela o vacă sănătoasă. În prima
lună a vieții o să adăogăm laptelui de vacă fiert și
căldicel o cantitate foarte mică de zahăr ordinar,
sau mai bine de zahăr de lapte (lactoză).
Iată acum cantitatea zilnica de lapte de vacă
necesară copilului în prima săptămână a vieței sale:
Ziua II-a 70-100 gr. 1/2% lapte cu 5% zahăr.
Ziua III-a 150-200 gr. 1/2% lapte cu 5%
zahăr.
Ziua IV-a 220-300 gr. 1/2% lapte cu 5%
zahăr.
Ziua V-a 310-400 gr. 1/2% lapte 5% zahăr.
Ziua VI-a 380-500 gr. 1/2% lapte cu 5%
zahar.
Ziua VII-a 450-600 gr. 1/2% lapte cu 5%
zahar.

96

