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În perioada următoare se va desfășura a 18 a ediţie a 

Congresului Naţional de Dermatologie. Puteţi să ne 

spuneţi care sunt noutăţile știinţifice prezentate în 

cadrul congresului din acest an?În cadrul Congresului Naţional de Dermatologie din 

acest an, vor fi abordate multiple subiecte de interes 

mondial, unele dintre ele aflate încă în cercetare: ma-

nagementul dermatitei atopice, ultimele terapii bio-

logice recomandate în psoriazis, mecanisme patoge-

nice în rozacee, dermatoscopie și teledermatologie, 

tehnici chirurgicale utilizate în excizia neoplasmelor 

cutanate. Menţionez că aceste teme, alături de multe 

altele, vor fi prezentate atât sub formă unor comuni-

cări orale, cât și discutate în cadrul unor cazuri clinice.

Aș vrea să nu dezvălui mai mult despre conţinutul 

știinţific, în fond, cui nu îi plac surprizele?Care sunt așteptările dumneavoastră de la acest 

congres, eveniment ce se anunţă a fi de mare am-

ploare prin participarea unui număr semnificativ de 

specialiști ai dermatovenerologiei atât din ţară cât 

și din străinătate?Mi-aș dori ca sesiunile știinţifice ale acestui con-

gres să fie interactive, participanţii să împărtășească 

experienţa lor clinică, subiectele abordate să fie pe 

deplin discutate sub toate aspectele.
De asemenea, consider că dermatologia este o 

specialitate în care medicul trebuie să cunoască me-

dicină internă, dar și să stăpânească o serie de noţiuni 

din multe alte ramuri ale medicinei, întrucât, pe de-o 

parte, există multe boli sistemice cu afectare cutana-

tă, iar pe de altă parte, indiciile cutanate pot repre-

zenta cheia diagnosticului multor patologii. Anul acesta a avut loc o ediţie jubiliară a Conferin-

ţei de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”. Care este 

opinia d-voastră despre această ediţie deosebită și 

cum s-a implicat Societatea Română de Dermatolo-

gie în organizarea acestui eveniment?
Ediţia jubiliară a Conferinţei de Dermatologie „Zile-

le Gh. Năstase” a fost una ce va rămâne pentru mult 

timp în memoria celor ce au participat, datorită mai 

Prof. dr. Călin Giurcăneanu• Președintele Societăţii Române de DermatologieLa ora actuală, se realizează cercetare știiţifică în toate centrele universitare din ţarăÎn perioada 25 – 28 septembrie 2019, specialitatea Dermatologie 

va îmbrăca haine de sărbătoare, deoarece Centrul Internaţional de 

Conferinţe „Casino Sinaia”, va fi gazdă pentru Congresul Naţional de 

Dermatologie ediţia 2019, manifestare de înaltă ţinută, prin participarea 

unui număr mare de specialiști ai dermatovenerologiei naţionale și 

internaţionale.Vor fi aduse în discuţie subiecte importante, de actualitate, rezultate 

ale practicii zilnice și învăţării permanente. 
Cu această deosebită ocazie am avut onoarea de a discuta cu domnul 

prof. dr. Călin Giurcăneanu, Președintele Societăţii Române de 

Dermatologie, care ne-a oferit mai multe informaţii despre congresul 

pe care îl prezidează.
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În perioada următoare se va desfășura cel de-al 18 

lea Congres Naţional de Dermatologie. Vă rugăm 

să ne spuneţi care sunt elementele de noutate din 

domeniul dermatovenerologiei ce vor fi prezentate 

în cadrul acestui congres?

În ultimii ani în dermatologie au fost făcute nume-

roase progrese în ceea ce înseamnă diagnostic, tra-

tament, definirea unei boli etc. Anul acesta se va dis-

cuta foarte mult despre managementul bolilor croni-

ce pentru că în dermatologie sunt foarte multe boli 

cronice cum ar fi psoriazisul, dermatita atopică, sunt 

foarte multe terapii inovatoare în domeniu, vor veni 

foarte mulţi invitaţi străini. Lideri de opinie din Europa 

și nu numai, vom avea sesiuni știinţifice într-un pro-

gram foarte încarcat. Programul de sesiuni știinţifice 

va fi între orele 8.00 – 20.00 iar sâmbătă între orele 

8.00 – 13.00, foarte mulţi colegi și-au exprimat dorin-

ţa de a prezenta lucrări știinţifice, de a ţine prelegeri. 

Sperăm să fie și anul acesta un congres reușit.

În cadrul Congresului Naţional de Dermatologie de 

anul acesta, vor avea loc alegeri pentru membrii 

consiliului Directoral al Societăţii Române de Der-

matologie. Cum vor influenţa aceste schimbări so-

cietatea de dermatologie?  

Momentul alegerilor este un moment de bilanţ, 

trebuie să vedem ce s-a făcut bine, ce s-a greșit, 

ce se poate îmbunătăţi, toate aceste lucruri se vor 

prezenta în adunarea generală, înainte de începerea 

congresului. În momentul în care se va defini noul 

consiliu director și noul președinte al societăţii ro-

mâne de dermatologie, vom ști exact ce conduită 

vom avea în continuare. Probabil se va merge pe 

aceiași linie, indiferent cine va veni pentru că lucru-

rile sunt într-o dinamică bună. Un exemplu este cum 

a crescut congresul naţional de dermatologie de la 

400 participanţi în 2012, acum s-a ajuns la 1000 par-

ticipanţi, numeroase lucrări știinţifice, s-au făcut pași 

înainte pentru revista de dermatologie. Un element 

de noutate este că tocmai am primit confirmarea că 

am fost indexaţi într-o bază de date internaţiona-

lă EBSCO, ne-au solicitat să ne indexeze în această 

bază de date. Facem parte din mai multe baze date, 

o revistă care părea că se scufundă și că nu mai are 

Dr. Alin Nicolescu

• Secretar General SRD

În ultimii ani în 
dermatologie au fost 
făcute numeroase progrese

Congresul Naţional de Dermatologie a ajuns anul acesta la cea de-a 18-a 

ediţie, devenind în timp, un reper al medicilor dermatologi în ceea ce 

privește nivelul știinţific înalt.  Cu această deosebită ocazie, personalităţi 

de prestigiu, conferenţiari de înaltă ţinută, profesori și medici, lideri și 

experţi, atât din România cât și mai ales din alte ţări, își vor împărtăși 

experienţa și vor oferi cunoștinţe de vârf în domeniul dermatologiei. 

Ţara noastră a înregistrat progrese remarcabile în ultimii ani în domeniul 

dermatologiei, concentrându-se asupra progresului și inovării în acest domeniu. 

În preajma evenimentului, am avut onoarea de a discuta pe marginea acestor 

subiecte, cu domnul dr. Alin Nicolescu, Secretar General SRD, care ne-a oferit 

mai multe informaţii despre acest congres, precum și despre noutăţile din 

domeniul cercetării fundamentale și a practicii medicale.
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În perioada 29 – 31 mai 2019, la Palatul Culturii din 
Iași a avut loc cea de a XXV-a ediţie a Conferinţei 
de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”. Care este bi-
lanţul celor 25 de ani ale Conferinţei de Dermatolo-
gie „Zilele Gh. Năstase”?

25 de ani; înseamnă de fapt … istorie.
Am aniversat 25 de ani de consecvenţă și profe-

sionalism în domeniu medical academic. Astăzi sunt 
convinsă că în spaţiu de reflecţie al fiecărui medic 
Conferinţa de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”, 
găzduită an de an în sălile Palatului Cuturii din Iași 
reprezintă tradiţie și continuitate. 

Începutul a fost unul timid: un amfiteatru, câţva 
medici dermatologi ieșeni și un vis… Astăzi confe-
rinţa se bucură de notorietate naţională și interna-
ţională. Evenimentul promovează calitatea actului 
medical dermatologic, respectul pentru pacient și 
performanţa în cercetare.

Participarea constantă la acest eveniment a pes-
te 600 de medici dermatologi din ţară și străinătate 
este dovada calităţii și a valorii știinţifice a Conferin-
ţei de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”.

Vă rugăm să ne vorbiţi pe larg despre ediţia jubili-
ară din acest an?

A fost o conferinţă plină de bucurie, de 
recunoaștere a valorilor etice, morale și spirituale 
care au susţinut dezvoltarea dermatologiei în aceas-
tă parte a ţării și de mulţumire pentru toţi cei care 
de-a lungul timpului au depus eforturi susţinute în 
organizarea acestui eveniment medical.

Într-o atmosferă plină de emoţie, lumină și cu-
loare am oferită diplome de excelenţă în semn de 
recunoștinţă domnului rector al Universităţii de Me-
dicină și Farmacie Iași, Prof univ dr. Viorel Scripcariu, 
președintelui Societăţii Române de Dermatologie 
prof dr. Călin Giurcăneanu, managerului Spitalului 
Clinic de Urgenţe Sf Spiridon Iași, domnului ec. dr. 
Ioan Bîrliba, și domnului primar al municipiului Iași, 
ing. Mihai Chirica pentru susţinerea necontenită a 
acestui eveniment medical dermatologic pe parcur-
sul celor 25 de ani. 

Această ediţie a fost una de maxim interes pen-
tru mediul academic ieșean și pentru dermatologia 
românească. Programul știinţific a fost unul extrem 
de consistent în informaţie fiind prezentate peste 
150 de lucrări știinţifice din domeniul dermatologi-
ei, dermatopatologiei, demato-oncologiei, dermato-
cosmetologiei și ne-am bucurat de prezenţa a peste 
120 de lectori de prestigiu din ţară și străinătate. 

Punctul de maxim interes a fost prezenţa la confe-
rinţă a colegiilor noștri din Statele Unite ale Americii 
cu care am împărtășit experienţe profesionale valo-
roase în domeniul dermatopatologie și dermatove-
nerologiei.

Evenimentul s-a bucurat de o suită importantă de 
speakeri. Cât de greu a fost să reuniţi atâtea nume 

Prof. dr. Laura Gheucă Solovăstru
• Președintele Comitetului de Organizare 
al Conferinţei de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”

Am aniversat 25 de ani
de consecvenţă 
și profesionalism în domeniu 
medical academic

Participarea constantă la acest eveniment a 
peste 600 de medici dermatologi din ţară și 
străinătate este dovada calităţii și a valorii 

știinţifice a Conferinţei de Dermatologie 
„Zilele Gh. Năstase”.
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În perioada următoare se va desfășura a 18 a ediţie a 
Congresului Naţional de Dermatologie. Puteţi să ne 
spuneţi care sunt noutăţile știinţifice prezentate în 
cadrul congresului din acest an?

În cadrul Congresului Naţional de Dermatologie din 
acest an, vor fi abordate multiple subiecte de interes 
mondial, unele dintre ele aflate încă în cercetare: ma-
nagementul dermatitei atopice, ultimele terapii bio-
logice recomandate în psoriazis, mecanisme patoge-
nice în rozacee, dermatoscopie și teledermatologie, 
tehnici chirurgicale utilizate în excizia neoplasmelor 
cutanate. Menţionez că aceste teme, alături de multe 
altele, vor fi prezentate atât sub formă unor comuni-
cări orale, cât și discutate în cadrul unor cazuri clinice.

Aș vrea să nu dezvălui mai mult despre conţinutul 
știinţific, în fond, cui nu îi plac surprizele?

Care sunt așteptările dumneavoastră de la acest 
congres, eveniment ce se anunţă a fi de mare am-
ploare prin participarea unui număr semnificativ de 
specialiști ai dermatovenerologiei atât din ţară cât 

și din străinătate?
Mi-aș dori ca sesiunile știinţifice ale acestui con-

gres să fie interactive, participanţii să împărtășească 
experienţa lor clinică, subiectele abordate să fie pe 
deplin discutate sub toate aspectele.

De asemenea, consider că dermatologia este o 
specialitate în care medicul trebuie să cunoască me-
dicină internă, dar și să stăpânească o serie de noţiuni 
din multe alte ramuri ale medicinei, întrucât, pe de-o 
parte, există multe boli sistemice cu afectare cutana-
tă, iar pe de altă parte, indiciile cutanate pot repre-
zenta cheia diagnosticului multor patologii. 

Anul acesta a avut loc o ediţie jubiliară a Conferin-
ţei de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”. Care este 
opinia d-voastră despre această ediţie deosebită și 
cum s-a implicat Societatea Română de Dermatolo-
gie în organizarea acestui eveniment?

Ediţia jubiliară a Conferinţei de Dermatologie „Zile-
le Gh. Năstase” a fost una ce va rămâne pentru mult 
timp în memoria celor ce au participat, datorită mai 

Prof. dr. Călin Giurcăneanu
• Președintele Societăţii Române de Dermatologie

La ora actuală, se realizează 
cercetare știiţifică în toate 
centrele universitare din ţară

În perioada 25 – 28 septembrie 2019, specialitatea Dermatologie 
va îmbrăca haine de sărbătoare, deoarece Centrul Internaţional de 
Conferinţe „Casino Sinaia”, va fi gazdă pentru Congresul Naţional de 
Dermatologie ediţia 2019, manifestare de înaltă ţinută, prin participarea 
unui număr mare de specialiști ai dermatovenerologiei naţionale și 
internaţionale.
Vor fi aduse în discuţie subiecte importante, de actualitate, rezultate 
ale practicii zilnice și învăţării permanente. 
Cu această deosebită ocazie am avut onoarea de a discuta cu domnul 
prof. dr. Călin Giurcăneanu, Președintele Societăţii Române de 
Dermatologie, care ne-a oferit mai multe informaţii despre congresul 
pe care îl prezidează.
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multor aspecte: sesiunile știinţifice au fost la cel mai 
înalt nivel, diversitatea temelor abordate, modul în 
care prezentatorii au reușit să capteze atenţia publi-
cului. 

De asemenea, am fost impresionat și de numărul 
mare de participanţi, semn că, această conferinţă și-a 
câștigat tradiţia binemeritată de-a lungul timpului, în 
fond, vorbim despre 25 de ani de existenţa.

Ca în fiecare an, Societatea Română de Dermato-
logie a susţinut buna organizare a conferinţei, asigu-
rând atât soluţionarea problemelor administrative, 
cât și susţinerea medicilor rezidenţi și specialiști care 
ne-au oferit nenumărate informaţii știinţifice de mare 
valoare.

Doresc să mulţumesc tuturor colegilor din societa-
te care au asigurat succesul acestei ediţii, dar și spon-
sorilor noștri, care ne sunt alături de fiecare dată, și 
fără de care aceste evenimente nu ar fi posibile.

Care sunt principalele realizări din cadrul Socie-
tăţii Române de Dermatologie de când sunteţi 
președintele societăţii ?

Aș dori să încep răspunsul la această întrebare ex-
primându-mi recunoștinţa faţă de colegii care mi-au 
fost și îmi sunt alături la fiecare pas: colegi cu iniţiati-
vă, idei inovatoare, buni organizatori. Tot ce înseamnă 
astăzi Societatea Română de Dermatologie este po-
sibil tocmai datorită acestei echipe minunate.

În ceea ce privește proiectele, au fost multe, voi 
menţiona câteva dintre ele, care nouă ne sunt extrem 
de dragi și care s-au dovedit a fi foarte utile:

• monitorizarea prevalenţei psoriazisului și ar-
tritei psoriazice în România (un studiu aflat încă în 
desfășurare, ce va fi finalizat la sfârșitul acestui an);

• proiect despre scorurile de severitate ale zonelor 
speciale, în psoriazis;

• campanii organizate la nivel naţional, screening, 
care să vină în ajutorul populaţiei generale - Adoles-
cenţă fără acnee, Euromelanoma day;

• Conferinţă Naţională pentru tinerii medici rezi-
denţi: Reziderma;

• Există, totodată și o comisie specială în minister, 
ce se ocupă de proiecte privind estetica medicală.

 
În ce stadiu se află cercetarea știinţifică în domeniul 
dermatologiei din România în comparaţie cu cerce-
tarea știinţifică, tehnicile și tratamentele utilizate în 
alte state dezvoltate?

La ora actuală, se realizează cercetare știinţifică în 
România, în toate centrele universitare din ţară, fiind 
abordate subiecte diverse, de interes internaţional: 
psoriazis, melanom, boli autoimune, acestea fiind 
doar câteva exemple. Există, totodată, și o serie de 
studii realizate cu multiple clinici de renume din Ves-
tul Europei.

Așa cum m-aţi rugat, dacă ar fi însă să realizez o 

comparaţie cu ţările dezvoltate, pot afirma cu cer-
titudine că este loc de mai bine, și aici mă refer în 
primul rând la aparatura medicală pentru cercetare, 
fondurile pe care le avem la dispoziţie în România. 
Sunt optimist, pentru că în ultimii ani, toate aceste 
neajunsuri s-au ameliorat semnificativ, și sper ca, în 
cel mai scurt timp, să avem și noi acces la mare parte 
dintre resursele disponibile în ţările dezvoltate.

Pacienţii din ţară noastră au acces la toate terapiile 
disponibile la nivel internaţional?

Voi răspunde sincer la această întrebare, și voi afir-
ma, cu regret, că, la ora actuală, nu avem acces la toa-
te terapiile disponibile la nivel internaţional. O serie 
de tratamente, cum ar fi unele pentru melanom sau 
boli autoimune, nu sunt decontate de Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate. Dar, așa cum am menţionat 
și anterior, sunt optimist deoarece am început deja 
construirea unei strategii prin care să facem posibil 
accesul la cât mai multe dintre aceste terapii.

Se știe că Societatea Română de Dermatologie sus-
ţine în mod activ studenţii și medicii rezidenţi der-
matologi din România. Ce ar trebui făcut pentru a 
reduce numărul medicilor care pleacă și practică 
medicină în alte ţări?

Această întrebare mă duce cu gândul la o carte 
minunată, a lui Umberto Eco, pe care am lecturat-o 
de curând: ‚,Pe umerii giganţilor’’. Atât de bine este 
ilustrat în acest volum conceptul că, tot ceea ce știm 
și suntem noi astăzi se datorează profesorilor noștri, 
înaintașilor noștri care ne-au transmis știinţa și tot 
ceea ce clădiseră ei. Cred că tocmai aici stă secre-
tul convingerii tinerilor medici de a practica medici-
na în România: în profesori. Eu, personal, îmi susţin 
medicii rezidenţi, discutăm patologie, îngrijim paci-
enţii, îi încurajez să participe la cât mai multe sesi-
uni știinţifice naţionale și internaţionale, și cel mai 

În cadrul Congresului Naţional de 
Dermatologie din acest an, vor fi abordate 

multiple subiecte de interes mondial, 
unele dintre ele aflate încă în cercetare: 

managementul dermatitei atopice, 
ultimele terapii biologice recomandate 
în psoriazis, mecanisme patogenice în 

rozacee, dermatoscopie și teledermatologie, 
tehnici chirurgicale utilizate în excizia 

neoplasmelor cutanate.





DERMATOLOGIE10

INTERVIU

important, le sunt alături atât atunci când lucrurile 
merg bine, cât și atunci când greșesc, ajutându-i să 
depășească și explicându-le că un elev bun învaţă și 
acesta este rolul pregătirii în rezidenţiat. Consider 
că în cadrul unei clinici, medicii rezidenţi ar trebui să 
aibă parte de o atmosferă relaxată: de multe ori, dis-
cutăm istorie, artă, filme. În esenţă, un medic este o 
persoană cultivată, inteligentă, cu multe preocupări 
intelectuale.

Exact aceste calităţi sper să le obţină și rezidenţii 
mei la sfârșitul pregătirii.

În fond, nu orice profesor își dorește să rămână în 
amintirea elevilor săi?

 
În fiecare an Societatea Română de Dermatologie 
este implicată în organizarea mai multor evenimen-
te care au devenit tradiţionale și aici mă refer la 
Euro MelanomaDay, Ziua Mondială a Psoriazisului, 
Reziderma. Puteţi să ne spuneţi câteva cuvinte des-
pre aceste iniţiative?

Vorbesc cu drag, de fiecare dată, despre aceste 
proiecte de suflet.

EuroMelanomaDay se desfășoară, în fiecare vară, 
pe litoral, aș putea spune, glumind, chiar pe malul 
mării. Mai mulţi medici rezidenţi realizează un scree-
ning atent, al tuturor pacienţilor care se prezintă în 
cadrul acestui spaţiu special amenajat. Pot afirma, cu 
mândrie, că în fiecare an, au fost depistate, multe din-
tre ele în stadii incipiente, mai multe tipuri de cancere 
cutanate.

Ziua Mondială a Psoriazisului, mai exact 29 octom-

brie, dorește să vină, în primul rând, în sprijinul paci-
enţilor. Dorim să transmitem mesajul, către populaţia 
generală, că această boală nu este transmisibilă, că 
există numeroase metode de tratament pentru fieca-
re pacient în parte. În fiecare an, presa este alături de 
noi, atât prin emisiuni televizate, interviuri, articole, 
astfel reușim să ne facem înţeleși și auziţi de către o 
populaţie din ce un ce mai numeroasă.

Reziderma, sau Conferinţa Naţională a Medicilor 
Rezidenţi, ce are loc în fiecare primăvară, ne ajută să 
fim mai aproape cu un pas faţă de ceea ce ne dorim 
în pregătirea rezidenţilor noștri: aceștia realizează 
comunicări orale, cazuri clinice, care, vă mărturisesc 
sincer, devin de la an la an tot mai interesante și mai 
bine pregătite. Totodată, și numărul participanţilor a 
crescut substanţial în ultimii ani, devenind un eveni-
ment știinţific, și de ce nu, social, mult așteptat de 
rezidenţii noștri.

În final, va rugăm să transmiteţi un mesaj colegilor 
dumneavoastră care vor participa la Congresul Na-
ţional de Dermatologie de anul acesta.

Mi-aș dori să închei acest interviu într-o notă pozi-
tivă, trasmiţându-le colegilor mei de pretutindeni că 
sunt bineveniţi, și așteptăm cu nerăbdare să ne reve-
dem la ediţia de anul acesta!

În numele Societăţii Române de Dermatologie, do-
resc să mulţumesc pentru posibilitatea transmiterii 
acestor mesaje și să îi felicit pe colegii mei pentru 
munca depusă, zi de zi, care fac această minunată 
specialitate din România să meargă mai departe!

Consider că dermatologia 
este o specialitate în 
care medicul trebuie 

să cunoască medicină 
internă, dar și să 

stăpânească o serie de 
noţiuni din multe alte 
ramuri ale medicinei, 

întrucât, pe de-o parte, 
există multe boli sistemice 
cu afectare cutanată, iar 
pe de altă parte, indiciile 
cutanate pot reprezenta 

cheia diagnosticului 
multor patologii. 



“Defined By Nature, Led By Science”

TEXTURI UNICE, TRATAMENTE REVOLUŢIONARE
În 1990 ELEMIS a început călătoria în lumea produselor și tratamentelor profesionale de îngrijire a pielii, devenind lider în 
domeniul educaţiei, inovaţiei, creaţiei.

TRATAMENTE BIOTEC
Rezultate imediate, vizibile şi de lungă durată

8 Tratamente faciale super-performante. 
5 Tehnologii avansate. 1 Aparat

tratamente faciale pentru rezultate excepţionale - pentru a dezvălui o 
nouă generaţie de tratamente faciale cu rezultate excepţionale.

ELEMIS BIOTEC Line Eraser

ELEMIS BIOTEC Firm-a-Lift

ELEMIS BIOTEC Anti-Pigment Brightener

ELEMIS BIOTEC Skin Resurfacer

ELEMIS BIOTEC Radiance Renew

ELEMIS BIOTEC Blemish Control

ELEMIS BIOTEC Sensitive Skin Soother

ELEMIS BIOTEC Super-Charger For Men

5 Tehnologii avansate:
• Ultrasonic
• Micro-current
• Galvanic
• 02 Infusion
• Light Therapy

Rezultate Clare
Experţii ELEMIS oferă tratament pentru faţă și corp personalizate, 
câștigătoare a numeroase premii internaţionale. 

REZULTATE DOVEDITE CLINIC

Inovaţie și Știinţă 
Formule de înaltă performanţă dezvoltate cu ajutorul știinţei și tehnolo-
giei inovatoare. 

INOVAŢIE

Surse Naturale 
Activi puternici marini si plante combinate cu uleiuri aromatice.

DIN MÂNÂ ÎN MÂNÂ

Evoluţie Continuă 
Produse inovatoare, recomandate în funcţie de stilul de viaţă și obiectivul 
dumneavoastră de frumuseţe Made in UK.

PRODUSE ȘI TRATAMENTE PERSONALIZATE
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În perioada următoare se va desfășura cel de-al 18 
lea Congres Naţional de Dermatologie. Vă rugăm 
să ne spuneţi care sunt elementele de noutate din 
domeniul dermatovenerologiei ce vor fi prezentate 
în cadrul acestui congres?

În ultimii ani în dermatologie au fost făcute nume-
roase progrese în ceea ce înseamnă diagnostic, tra-
tament, definirea unei boli etc. Anul acesta se va dis-
cuta foarte mult despre managementul bolilor croni-
ce pentru că în dermatologie sunt foarte multe boli 
cronice cum ar fi psoriazisul, dermatita atopică, sunt 
foarte multe terapii inovatoare în domeniu, vor veni 
foarte mulţi invitaţi străini. Lideri de opinie din Europa 
și nu numai, vom avea sesiuni știinţifice într-un pro-
gram foarte încarcat. Programul de sesiuni știinţifice 
va fi între orele 8.00 – 20.00 iar sâmbătă între orele 
8.00 – 13.00, foarte mulţi colegi și-au exprimat dorin-
ţa de a prezenta lucrări știinţifice, de a ţine prelegeri. 
Sperăm să fie și anul acesta un congres reușit.

În cadrul Congresului Naţional de Dermatologie de 
anul acesta, vor avea loc alegeri pentru membrii 

consiliului Directoral al Societăţii Române de Der-
matologie. Cum vor influenţa aceste schimbări so-
cietatea de dermatologie?  

Momentul alegerilor este un moment de bilanţ, 
trebuie să vedem ce s-a făcut bine, ce s-a greșit, 
ce se poate îmbunătăţi, toate aceste lucruri se vor 
prezenta în adunarea generală, înainte de începerea 
congresului. În momentul în care se va defini noul 
consiliu director și noul președinte al societăţii ro-
mâne de dermatologie, vom ști exact ce conduită 
vom avea în continuare. Probabil se va merge pe 
aceiași linie, indiferent cine va veni pentru că lucru-
rile sunt într-o dinamică bună. Un exemplu este cum 
a crescut congresul naţional de dermatologie de la 
400 participanţi în 2012, acum s-a ajuns la 1000 par-
ticipanţi, numeroase lucrări știinţifice, s-au făcut pași 
înainte pentru revista de dermatologie. Un element 
de noutate este că tocmai am primit confirmarea că 
am fost indexaţi într-o bază de date internaţiona-
lă EBSCO, ne-au solicitat să ne indexeze în această 
bază de date. Facem parte din mai multe baze date, 
o revistă care părea că se scufundă și că nu mai are 

Dr. Alin Nicolescu
• Secretar General SRD

În ultimii ani în 
dermatologie au fost 
făcute numeroase progrese

Congresul Naţional de Dermatologie a ajuns anul acesta la cea de-a 18-a 
ediţie, devenind în timp, un reper al medicilor dermatologi în ceea ce 
privește nivelul știinţific înalt.  Cu această deosebită ocazie, personalităţi 
de prestigiu, conferenţiari de înaltă ţinută, profesori și medici, lideri și 
experţi, atât din România cât și mai ales din alte ţări, își vor împărtăși 
experienţa și vor oferi cunoștinţe de vârf în domeniul dermatologiei. 
Ţara noastră a înregistrat progrese remarcabile în ultimii ani în domeniul 
dermatologiei, concentrându-se asupra progresului și inovării în acest domeniu. 
În preajma evenimentului, am avut onoarea de a discuta pe marginea acestor 
subiecte, cu domnul dr. Alin Nicolescu, Secretar General SRD, care ne-a oferit 
mai multe informaţii despre acest congres, precum și despre noutăţile din 
domeniul cercetării fundamentale și a practicii medicale.
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viitor. Practic, ideile care sunt rezultatul gândirii în-
tregului consiliu directoral au dus la această dezvol-
tare a societăţii și indiferent cine ar veni are toate 
perspectivele să meargă înainte, să facă lucrurile din 
ce în ce mai bine.

Anul acesta în perioada 29-31 mai a avut loc la 
Iași Conferinţa de Dermatologie “Zilele Gheorghe 
Năstase”. Vă rugăm să ne împărtășiţi impresiile în 
urma participării la acest eveniment în care a fost 
implicată societatea de dermatologie.

De mai mulţi ani de zile, Societatea Română de 
Dermatologie s-a implicat și a susţinut aceste ac-
ţiuni locale. Conferinţa de De rmatologie “Zilele 
Gheorghe Năstase” este o acţiune a dermatologi-
lor la nivel regional susţinută de către Societatea 
de Dermatologie precum și alte acţiuni regionale 
susţinute de societatea de dermatologie cum ar fi 
și cea din Transilvania care se desfășoară la Sibiu. 
Conferinţa de Dermatologie “Zilele Gheorghe Năs-
tase” este o acţiune mare, consacrată, o acţiune de 
tradiţie de 25 de ani. Anul acesta a fost aniversarea 
de 25 ani cu o înaltă calitate știinţifică, cu o foarte 
bună participare (câteva sute de colegi), lucrări de 
calitate și implicarea companiilor pharma. În  toate 
conferinţele în care Societatea Română de Derma-
tologie este implicată avem foarte multe simpozi-
oane ale companiilor pharma, doar că aceste sim-
pozioane sunt simpozioane știinţifice nu ceea ce se 
presupune că erau adică reclame. În cadrul acestor 
simpozioane se discută despre știinţă nu despre 
produse, se discută despre lucrurile bune și rele ale 
unei clase terapeutice. În general se discută medical 
iar oamenii ies cu niște mesaje despre boală, des-
pre abordarea bolii respective, despre tratamente. 
Aceste simpozioane sunt ca niște cursuri susţinute 
în cadrul congreselor.

Care sunt principalele probleme cu care se con-
fruntă Societatea Română de Dermatologie și me-
dicii dermatologi din România?

Probleme sunt în toate domeniile, s-au luat foarte 
multe iniţiative, Societatea Română de Dermatolo-
gie în parteneriat cu comisia Ministerului Sănătăţii 
de Dermatovenerologie au demarat un proiect pen-
tru clarificarea a ceea ce se numește estetică me-
dicală pentru a se vedea cine are dreptul, cum se 
poate face, în ce condiţii se poate face o problemă 
deosebit de spinoasă cu care nu numai medicii der-
matologi se confruntă ci și alţi colegi. Un alt pro-
iect demarat este legat de solicitarea dreptului de 
a prescrie terapia pentru melanomul nemetastazat 
și calcinomul bazocelular în stadiul depășit chirur-
gical, două tumori invazive. S-a cerut acest lucru în 
strânsă colaborare cu asociaţia pacienţilor bolnavi 
de cancer din România fără a ști dacă obţinem acest 

lucru. Chiar dacă nu vom obţine dreptul de a pre-
scrie tratamentul vom propune un algoritm astfel în-
cât traseul acestor pacienţi să fie clar și rapid pentru 
că în melanom, zilele sunt extrem de preţioase și nu 
ne permitem să pierdem timp. Încercăm să facem 
aceste lucruri pentru pacienţii noștri. Acestea sunt 
câteva exemple în care medicii dermatologi s-au im-
plicat prin Societatea Română de Dermatologie și 
prin Comisia Ministerului Sănătăţii și în care sperăm 
să avem rezultate foarte bune.

În ultimii ani, în perioada estivală Societatea Ro-
mână de Dermatologie s-a implicat activ în organi-
zarea unor caravane pentru depistarea cancerelor 
de piele. În ce măsură s-a întâmplat acest lucru și 
în această vară care tocmai s-a încheiat și care au 
fost rezultatele? 

Începând de luna trecută au apărut niște provo-
cări suplimentare pentru că a apărut acest GDPR 
care trebuie respectat și nu am mai putut face con-
sultul în licee pentru că aveam nevoie de acord, în 
schimb am făcut niște momente educaţionale în li-
ceele respective. Am făcut consultul acolo unde ni 
s-a permis în diverse companii, unităţi de lucru, în în-
treprinderi mici. Am făcut clasicul consult pe litora-
lul Mării Negre, în trei locaţii unde am avut un număr 
mare de pacienţi, oameni care au venit să-și contro-
leze aluniţele. Ceea ce este foarte important pentru 
noi este că din ce în ce mai mulţi oameni înţeleg 
nevoia de protecţie solară. Protecţia solară înseam-
nă utilizarea de creme cu protecţie solară, înseamnă 
utilizarea îmbrăcăminţii adecvate, să nu te expui la 
soare în orele de vârf. Acesta este poate primul me-
saj al acestor campanii.

Ce ne puteţi spune despre proiectul de prevalenţă 
al psoriazisul vulgar și artropatic?

Este un proiect foarte ambiţios, practic în lumea 
medicală din România și chiar și în alte ţări nu avem 
o prevalenţă reală a unor boli și astfel nu poţi să faci 
niște propunerii și chiar politici de sănătate pentru 
bolile respective. Am demarat de anul trecut acest 

 Un exemplu este cum a crescut congresul 
naţional de dermatologie de la 400 

participanţi în 2012, acum s-a ajuns la 1000 
participanţi, numeroase lucrări știinţifice, 
s-au făcut pași înainte pentru revista de 

dermatologie.
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proiect și se va finaliza la sfârșitul acestui an. La fi-
nalul acestui proiect vom avea o prevalenţă reală a 
cel puţin două afecţiuni importante cu impact ma-
jor medical și social, mă refer la psoriazisul vulgar 
și psoriazisul cu leziuni articulare adică psoriazisul 
artropatic. În momentul în care vom avea o imagine 
corectă vom putea merge mai departe să discutăm 
ce se poate face. Totodată, pe lângă acest proiect 
am mai dezvoltat un proiect mai mic dar nu mai pu-
ţin important decât primul. Un proiect în care am 
creat niște tools-uri pentru a calcula niște scoruri de 
severitate în psoriazisul vulgar clasic și în psoriazisul 
din zone speciale cum ar fi scalpul, palmo-plantar, 
unghial. Acest psoriazis este considerat de cele mai 
multe ori un psoriazis sever, un psoriazis greu tra-
tabil, dar el trebuie cuantificat pentru că nu trebuie 
să confundăm niciodată o zonă greu tratabilă cu o 
boală severă. Poate fi o zonă greu tratabilă dar boala 
să nu aibă un grad de severitate foarte mare. Tocmai 
pentru a le pune în concordanţă și a face un trata-
ment corect avem nevoie de aceste scoruri, scoruri 
extrem de greu de calculat pe hârtie, dar foarte ușor 
realizându-se acum pe calculator doar bifând niște 
câmpuri. Aceste instrumente de măsurare vor fi date 
și vor fi la îndemâna tuturor colegilor începând cu 
acest congres.

În ce măsură pacienţii din ţara noastră au acces la 
toate terapiile disponibile la nivel internaţional?

Nu știu dacă la toate, dar la foarte multe dintre 
ele au acces gratuit pentru bolile cronice, bolile cu 

probleme și mă refer la psoriasis deși mai sunt și 
alte domenii. Este clar că lucrurile sunt îmbunătă-
ţite substanţial și merg într-o direcţie foarte bună. 
Trebuie să spunem că nu au fost piedici în a asigura 
tratamentul pentru pacienţii noștri. Nu sunt con-
strângeri, nu sunt limitări, în alte ţări doar câţiva 
medici au dreptul de a prescrie tratamentul, ceea 
ce este o încălcare a dreptului pacientului de a-și 
alege medicul. La noi nu există așa ceva, la noi ori-
ce coleg are dreptul de a prescrie spre exemplu o 
terapie biologică, în anumite condiţii, respectând 
protocolul, respectând legile, dar are dreptul de a 
prescrie o terapie biologică pentru un pacient cu 
psoriasis sever ceea ce înseamnă că pacientul poa-
te fi tratat în timp, pacientul nu trebuie să se plimbe 
sute de kilometri când are doctorul timp liber, el se 
poate duce la medicul lui din zonă și să primească 
tratamentul adecvat.

În final, vă rugăm să transmiteţi un mesaj colegilor 
dumneavoastră care vor participa la Congresul Na-
ţional de Dermatologie de anul acesta.

Înainte de toate vreau să le mulţumesc că partici-
pă și că vin într-un număr atât de mare. Practic este 
congresul nostru al tuturor, nu este congresul meu 
sau al consiliului director sau al președintelui socie-
tăţii, este congresul nostru al tuturor, nu ar fi posibil 
fără implicarea tuturor. ÎI rog să voteze, să voteze cu 
discernământ, să voteze pe baza unei gândiri practi-
ce și a ceea ce doresc să se întâmple în viitor, le urez 
succes și un congres cât mai plăcut.

Ceea ce este foarte 
important pentru noi 

este că din ce în ce mai 
mulţi oameni înţeleg 

nevoia de protecţie solară. 
Protecţia solară înseamnă 

utilizarea de creme cu 
protecţie solară, înseamnă 

utilizarea îmbrăcăminţii 
adecvate, să nu te expui 
la soare în orele de vârf. 
Acesta este poate primul 

mesaj al acestor campanii.
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În perioada 29 – 31 mai 2019, la Palatul Culturii din 
Iași a avut loc cea de a XXV-a ediţie a Conferinţei 
de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”. Care este bi-
lanţul celor 25 de ani ale Conferinţei de Dermatolo-
gie „Zilele Gh. Năstase”?

25 de ani; înseamnă de fapt … istorie.
Am aniversat 25 de ani de consecvenţă și profe-

sionalism în domeniu medical academic. Astăzi sunt 
convinsă că în spaţiu de reflecţie al fiecărui medic 
Conferinţa de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”, 
găzduită an de an în sălile Palatului Cuturii din Iași 
reprezintă tradiţie și continuitate. 

Începutul a fost unul timid: un amfiteatru, câţva 
medici dermatologi ieșeni și un vis… Astăzi confe-
rinţa se bucură de notorietate naţională și interna-
ţională. Evenimentul promovează calitatea actului 
medical dermatologic, respectul pentru pacient și 
performanţa în cercetare.

Participarea constantă la acest eveniment a pes-
te 600 de medici dermatologi din ţară și străinătate 
este dovada calităţii și a valorii știinţifice a Conferin-
ţei de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”.

Vă rugăm să ne vorbiţi pe larg despre ediţia jubili-
ară din acest an?

A fost o conferinţă plină de bucurie, de 
recunoaștere a valorilor etice, morale și spirituale 
care au susţinut dezvoltarea dermatologiei în aceas-
tă parte a ţării și de mulţumire pentru toţi cei care 
de-a lungul timpului au depus eforturi susţinute în 
organizarea acestui eveniment medical.

Într-o atmosferă plină de emoţie, lumină și cu-
loare am oferită diplome de excelenţă în semn de 
recunoștinţă domnului rector al Universităţii de Me-
dicină și Farmacie Iași, Prof univ dr. Viorel Scripcariu, 
președintelui Societăţii Române de Dermatologie 
prof dr. Călin Giurcăneanu, managerului Spitalului 
Clinic de Urgenţe Sf Spiridon Iași, domnului ec. dr. 
Ioan Bîrliba, și domnului primar al municipiului Iași, 
ing. Mihai Chirica pentru susţinerea necontenită a 
acestui eveniment medical dermatologic pe parcur-
sul celor 25 de ani. 

Această ediţie a fost una de maxim interes pen-
tru mediul academic ieșean și pentru dermatologia 
românească. Programul știinţific a fost unul extrem 
de consistent în informaţie fiind prezentate peste 
150 de lucrări știinţifice din domeniul dermatologi-
ei, dermatopatologiei, demato-oncologiei, dermato-
cosmetologiei și ne-am bucurat de prezenţa a peste 
120 de lectori de prestigiu din ţară și străinătate. 

Punctul de maxim interes a fost prezenţa la confe-
rinţă a colegiilor noștri din Statele Unite ale Americii 
cu care am împărtășit experienţe profesionale valo-
roase în domeniul dermatopatologie și dermatove-
nerologiei.

Evenimentul s-a bucurat de o suită importantă de 
speakeri. Cât de greu a fost să reuniţi atâtea nume 

Prof. dr. Laura Gheucă Solovăstru
• Președintele Comitetului de Organizare 
al Conferinţei de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”

Am aniversat 25 de ani
de consecvenţă 
și profesionalism în domeniu 
medical academic

Participarea constantă la acest eveniment a 
peste 600 de medici dermatologi din ţară și 
străinătate este dovada calităţii și a valorii 

știinţifice a Conferinţei de Dermatologie 
„Zilele Gh. Năstase”.
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de renume și cum au primit această invitaţie de a 
prezida un eveniment știinţific medical de aseme-
nea amploare? 

Conferinţa de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase” 
se bucură  de sprijinul Societăţii Române de Derma-
tologie, a Universităţii de Medicină și Farmacie Gri-
gore T Popa Iași, a Uniunii Dermatologilor Ieșeni și a 
autorităţiilor locale iar colaborarea cu Universităţile 
de Medicină și Farmacie din ţară precum și cu alte 
centre de dermatologie de prestigiu din lume este 
una tradiţională. Atmosfera colegială de înaltă ţinu-
tă academică, noutăţile prezentate de companiile 
farmaceutice, dialogul știinţific precum și atmosfera 
caldă de prietenie atrage în fiecare an numeroși par-
ticipanţi  și sugerează dorinţa tuturor de a continua 
împreună dezvoltarea unui eveniment remarcabil.

Salutăm prezenţa la conferinţă a colegilor noștri 
de la universităţile din Texas, Michigan, și CM An-
derson. De asemenea mulţumim pentru participare 
colegilor din Republica Moldova.

Ce noutăţi pregătiţi medicilor pentru ediţia din 
2020 a evenimentului?

Doresc Conferinţei de Dermatologie „Zilele Gh. 
Năstase” să rămână un eveniment de referinţă între 
manifestările medicale iar ediţiile următoare să se 
bucure de tot mai mulţi participanţi. 

Tradiţionalul eveniment și-a păstrat prospeţimea 
și crește în valoare și calitatea în fiecare an, având o 
echipă atentă la toate detaliile: locaţie modernă, cu 
toate facilităţile, prezentări, workshopuri și noutăţi 
de ultim moment în domeniu, evenimente sociale 
spectaculoase și momente de socializare și interac-
ţiune atât de utile pentru a consolida relaţiile dintre 
profesioniștii în domeniu și cei aflaţi la început de 
drum în fascinantul domeniu al dermatologiei.

Conferinţa de anul viitor își propune să păstreze 
tradiţia: să fie o gazdă primitoare pentru toţi par-
ticipanţii, să menţină standardul știinţific cât mai 
sus, să ofere ocazia unor dezbateri și schimburi de 
experienţă profitabile, să promoveze noul în terapia 

dermatologică și, nu în ultimul rând, să ofere prilejul 
petrecerii unor momente memorabile la Iași.

Vă invit așadar să păstraţi în inima dumneavoastră 
spriritul Conferinţa de Dermatologie „Zilele Gh. Năs-
tase”, atmosfera de prietenie, dar și bucuria de a ne 
revedea într-un oraș al sintezelor culturale și istorice, 
care păstrează savoarea timpului și amplifică forţa 
știinţei moderne.

Din persectiva de Şef al Clinicii de Dermatologie şi 
Venerologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgen-
ţe “Sf. Spiridon” Iaşi, care sunt confruntările actua-
le ale medicului dermatolog în România? 

Trebuie să rămânem optimiști în ceea ce privește 
viitorul dermatologiei românești. Interesul arătat de 
tinerii medici care se formează în centrul universitar 
Iași și în Clinica de Dermatologie şi Venerologie a 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” 
Iaşi garantează generaţiile viitoare de specialiști 
dermatologi. Chiar dacă tendinţa generală este re-
ducerea numărul de paturi și creșterea importanţei 
ambulatorului integrat am reușit împreună cu colegii 
mei să păstrăm o clinică dermatologică cu 40 de pa-
turi care este un centru de referinţă în îngrijirea paci-
enţilor cu afecţiuni dermatologice din toată regiunea 
de Nord Est a României. Avem programe naţionale 
importante de susţinere a tratamentului la pacienţii 
cu psoriazis și a pacienţilor cu epidermoliză buloa-
să. Dispunem de cele mai noi tratamente disponibile 
pe plan mondial pentru pacienţii cu psoriazis având 
drept ţintă o piele fără leziuni ceea ce reprezintă un 
progres considerabil faţă de deceniile trecute. Lo-
caţia modernă ne permite să avem un standard de 
calitate ridicat în îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni 
cutanate și ne ajută să păstrăm un număr scăzut de 
infecţii asociate asistenţei medicale. 

Numărul tot mai mare de specialiști dermatologi 
din România, entuziasmul tinerelor generaţii com-
binată cu experienţa medicilor primari reprezintă o 
garanţie de îmbunătăţirea a calităţii vieţii pacienţilor 
cu afecţiuni cutanate.

Conferinţa de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase” se 
bucură  de sprijinul Societăţii Române de Dermatologie, a 
Universităţii de Medicină și Farmacie Grigore T Popa Iași, 

a Uniunii Dermatologilor Ieșeni și a autorităţiilor locale iar 
colaborarea cu Universităţile de Medicină și Farmacie din 
ţară precum și cu alte centre de dermatologie de prestigiu 

din lume este una tradiţională. 



www.mediket.ro
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Anul acesta în perioada 18-20 octombrie veţi prezida 
Cosmetic Dermatology and Aesthetic Surgery Con-
ference. Ce ne puteţi spune despre ediţia din 2019 a 
evenimentului, ce noutăţi aduce manifestarea prin lu-
crările știinţifice și speak-erii prezenţi anul acesta?

Ediţia 2019 a Cosmetic Dermatology and Aesthetic 
Surgery Conference reprezintă un moment deosebit de 
important, atât prin aceea că va fi o dublă patronare, eve-
nimentul fiind coorganizat și prezidat de domnul profe-
sor dr. Bratu Tiberiu, Şeful Clinicii de Chirurgie Plastică 
și Reparatorie al UMF Timișoara și Primvicepreședinte al 
Asociaţiei Plasticienilor din România, Președinte al So-
cietăţii de Chirurgie Estetică din cadrul acestei asociaţii. 
În cadru conferinţei dermatologii și chirurgii plasticieni 
vor aborda probleme de maximă importanţă pentru 
cele două discipline care au pielea ca obiect major de 
studiu, cercetare și activitate practică.

Subiectele abordate vor oferi tuturor participanţilor 
oportunitatea de a afla cele mai noi tehnici, proceduri, 
metode și tehnici instrumentale (mașinării) dedicate 
dermatologiei corective, chirurgiei dermatologice și 
dermatocosmetologiei. Deosebit de importante pentru 
practică dar și pentru încadrarea profesionalo-legalo-
finaciară vor fi aspectele din domeniul Dermatologiei 
Corective, ramură nou apărută și care se instalează cu o 
forţă deosebită în practica medicală de zi cu zi.

Care sunt personalităţile marcante atât pe plan naţi-
onal și internaţional ce vor fi prezente la Timișoara în 
perioada 18-20 octombrie cu ocazia evenimentului or-
ganizat de Dumneavoastra?

Vor fi prezenţi reprezentaţi de seamă, din domeniile 
care se constituie în subiectele conferinţei, din ţară și 
de peste hotare. Sunt nume, cu un renume deosebit, 
fapt ce va garanta calitatea deosebită a acestei mani-

festări știinţifice. Deoarece lista conferenţiarilor de mare 
valoare prezenţi la manifestare este mare, las fiecăruia 
plăcerea de a afla și alege, din site-ul manifestării, pe 
cei care îi consideră foarte valoroși sau/și subiectele pe 
care doresc cel mai mult să le audieze.

Anul acesta în perioada 29-31 mai a avut loc la Iași 
Conferinţa de dermatologie Zilele Gheorghe Năstase. 
Vă rugăm să ne împărtășiţi impresiile în urma partici-
pării la acest eveniment.

Ediţia aniversară cu numărul 25 a ,,Zilelor Gheorghe 
Năstase'', desfășurată la Iași în decorul somptuos al Pala-
tului Culturii și în Salonul de onoare al Primăriei Iași, a fost 
un eveniment care și-a onorat cu brio statutul de ,,eve-
niment aniversar''. Ţinuta știinţifică deosebită, calitatea 
oratorilor și a lucrărilor știinţifice prezentate au răsplătit 
din plin eforturile deosebite depuse de comitetul de or-
ganizare condus, cu aceeași căldură sufletească, elegan-
tă și fermitate de d-na Prof. Dr. Laura Solovastru. A fost 
un eveniment fericit, pentru a cărei organizare și ţinută 
nu putem să spunem decât ,,Excelent'' și ,,Felicitări''!

Care este diferenţa dintre chirurgia estetică și cea re-
paratorie?

În mod clasic se apreciază ca abordarea Chirurgiei Es-
tetice ţine de obţinerea frumosului estetic, pe cât este 
posibil, acolo unde mama natură nu a fost prea darnică 
cu un potenţial beneficiar.  Chirurgia reparatorie și Der-
matologia corectivă își propun să repare defecte apărute 
accidental prin acidente fizice sau prin agresiunea facto-
rilor de mediu extern şi intern, defecte care deteriorea-
ză aspectul fizic normal, conduc la scăderea stimei faţă 
de sine, teama de socializare, reducerea performanţelor 
profesionale și financiare ale purtătorului lor și de multe 
ori la scurtarea speranţei de viaţă a pacientului.

Prof. dr. Ioan Nedelcu
•  Președinte Cosmetic Dermatology 

and Aesthetic Surgery Conference, 
•  Vicepreședinte Asociaţia Medicală 

de Dermatologie Corectivă, Chirurgie 
Dermatologică și Dermato-Cosmetologie

Calitatea profesională și abilităţile 
practice ale dematologilor și chirurgilor 
plasticieni români sunt la un nivel superior
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Regenerarea părului şi pielii capului, 
scuame rebele, mâncărimea şi roşeaţa 
scalpului.

Mod de utilizare: Se va aplica şamponul pe 
părul umed masând uşor. Se va îndepărta 

spuma prin clătire cu apă. Se va șampona 
a doua oarăa cu spumă din abundenţă. Se 
va lăsa spuma pe cap câteva minute apoi 
se va clăti părul. Se va evita pătrunderea 
spumei în ochi. În cazul în care spuma a 
ajuns în contact cu ochii se va clăti cu apă 
rece din abundenţă.

Se recomandă ca părul să fie spălat cu păs-
trarea spumei pe cap câteva minute de 1-2 
ori pe săptămână. La nevoie părul poate fi 
spălat mai des.

Ingrediente: Aqua, Sodium Laureth Sulpha-
te, Acrylates Copolymer, Cocamido propyl 
betaina, Sodium N-Lauroylsarcosinate, Di-
sodium Cocoamphodiacetate, ZincPyri-
thione, Sodium Chloride, True Aloe vegetal, 
(Glycoloc) Extract, Pyridoxine Hydroclo-
ride, Sodium Hydroxide, Piroctone Olami-
ne, Ethilic Alcohol, Citric Acid Silver Citrat, 
Phenethyl Alcohol/Caprylyl glicol, Urtica 
Dioica (Nettle) Extract, Phenoxyethanol/
Ethylhexylglycerin, Panthenol, Collagen 
Amino Acids, Salicylic Acid, Niacinamide.

Săpunul lichid pentru corp și mâini DEU-
TERIA LUX natural și hrănitor are la bază 
o formulă fără săpun, cu pH 5,5 care este 
îmbogăţită cu Colagen, D-Panthenol, ex-
tracte naturale de Aloe, Urzică şi Muşeţel. 

Spală blând, hrănește și hidratează pielea 
inclusiv cea sensibilă și iritată.

Ingrediente: Extract de Aloe, Urzică, 
Mușeţel.

Fără parfum, coloranţi şi parabem.

Ph 5,5.
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Care sunt cele mai recente inovaţii în rândul produse-
lor dermato-cosmetice?

Dermatocosmetologia, în cadrul căreia medicii der-
matologi, împreună cu chimiștii, farmaciștii și biologii 
creează produse dedicate remedierii suferinţelor cu-
tanate, s-a impus prin eficacitatea produselor, ca fiind 
calea cea mai justă de a genera produsele de îngrijire a 
pielii, medicii dermatologi cunoscând cel mai bine fizi-
ologia, patologia, mecanismele patogenice ale suferin-
ţelor cutanate și implicit nevoile de principii active ne-
cesare a fi conţinute de produsele dermatocosmetice 
pentru a obţine efectele scontate și dorite.

 În ultimul deceniu, toate marile companii de cosme-
tice dar și începători în ale dermatocosmetologiei vin 
pe piaţă cu produse din ce în ce mai dedicate, cu un 
marketing din ce în ce mai agresiv și mai convingător, 
mai ales pentru medicii care au misiunea de a prescrie 
produsele dermatocosmetice. Lista acestor noutăţi este 
mare și doar participarea la conferinţă, la lucrările din 
amfiteatre și din discuţiile la standurile firmelor, parti-
cipanţii vor afla ceea ce este mai nou și mai eficient în 
domeniu. Eu îi asigur pe participanţii la conferinţă că 
le voi prezenta noutăţi deosebite despre gama de pro-
duse dermatocosmetice Deuteria Lux - gamă unică în 
lume, pe care am creat-o pe baza de Apă Echilibrată 
în Deuteriu (apa vie) și asociaţii complexe dintre cele 
mai bune principii active naturale, gamă care conţine 
produse pentru toate nevoile tenului, părului și corpu-
lui și care a trecut cu succes proba timpului și a ajutat 
numeroși beneficiari.

În raport cu alte ţări cum apreciaţi nivelul pregătirii 
specialiștilor dermatologi români/ Sunt anumite dife-
rente care ar trebui îmbunătăţite?

Calitate profesională, nivelul cunoștinţelor teoreti-
ce și abilităţile practice ale dematologilor și chirurgilor 
plasticieni români sunt la un nivel superior, dovadă că 
medicii români sunt căutaţi în toate ţările dezvoltate și 
că aceștia, în ţările în care practică, sunt apreciaţi ca 
fiind printre cei mai buni în domeniile lor. Dacă de multe 
ori nivelul pregătirii teoretice este excelent, în ţară, în 
activitatea practică apar limitări de natură materială, de 
dotare tehnică și de neînţelegere legislativă cu reper-
cursiuni asupra calităţii și performanţelor unui profesio-
nist oricât de bine dotat și pregătit.

Cum poziţionaţi România în acest domeniu al medici-
nei estetice și dermatologiei reparatorii?

 Calitatea practicienilor români, în aceste domenii, este 
reflectată de dezvoltarea mare pe care a început să o ia 
turismul medical în România pe aceste domenii de vârf.

Este dermatocosmetologia o tendinţă nouă în îngriji-
rea pielii?

Da, dermatocosmetologia este o tendinţă nouă în în-
grijirea pielii. Această tendinţă s-a impus prin calitatea 

și eficienţa produselor dematocosmetice care implică 
participarea dermatologului, care cunoaște cel mai bine 
nevoile pielii normale și suferinde, în concepţia produse-
lor dermatocosmetice dar și prin eficienţa sporită de la 
an la an a produselor și tehnicilor dermatoscosmetice.  
În urmă cu peste 15 ani am primit de la Institutul de Cri-
ogenie și Separări Izotopice din Râmnicu Vâlcea câteva 
sticle cu apă cu conţinut scăzut în Deuteriu. La început 
am ezitat, neavând încredere că “banala apă“ pe care o 
întâlnim în jurul nostru la tot pasul, ar putea fi și altceva 
decât știam din medicina academică. Din întâmplare și în 
lipsa de soluţii terapeutice în câteva cazuri în care atât eu 
cât și colegii mai renumiţi în ale profesiei încercaseră îna-
intea mea, am decis, împreună cu potenţialii beneficiari 
să folosesc apa aceea, în comprese locale. Rezultate au 
fost mult dincolo de așteptări astfel că m-am aplecat cu 
mult interes asupra apei cu deuterium puţin, rod al unei 
cercetări românești de excepţie.

Programele de tratament pe care le conţin produse 
care au în comun apa sărăcită în deuteriu. Care sunt 
beneficiile/ proprietăţile “ apei vii’ în general și în do-
meniul cosmetic.

Am aflat, din cercetări făcute pe alte meridiane, și 
apoi în cercetările noastre, că acea apă a dovedit efecte 
miraculoase, metabolice, de hidratare, antiproliferative 
și antiaging și am căutat să găsesc o modalitate de a o 
folosi pentru pacienţii mei.

Astfel am conceput gama Deuteria Lux pe bază de 
apă vie cu deuterium puţin și asociaţii complexe de 
principii active naturale, gamă care conţine produse 
pentru toate nevoile pielii feţei, părului și corpului și 
care a ajutat numeroși pacienţi de-a lungul timpului.

 Deosebit de eficiente sunt: linearul pentru ten gras 
și acneic Deuteria Lux ce conţine emulsie demachi-
antă, loţiune tonică, cremă de zi și cremă de gomaj 
profund instant; linearul pentru ten sensibil și/sau cu-
perozic care conţine emulsie demachiantă, loţiune to-
nică, crema de zi, crema antiroșeaţă reprezintă o ulti-
mă speranţă pentru pacienţii cu aceste suferinţe care 
au încercat aproape toate celelalte produse dedicate: 
Cremă antirid antiîmbătrânire cutanată; Cremă contur 
ochi; Cremă anti cearcăne, antipungi sub ochi ajută 
alături de terapiile instrumentale și dietă la îngriji-
rea tenului matur cu probleme; Săpunul lichid pH 5,5 
Deuteria Lux, Cremă de corp hidratantă și emolientă 
Deuteria lux ce împreună cu Cremă hidratantă și emo-
lientă pentru mâini și Cremă hidratantă și emolientă 
pentru picioare s-au dovedit foarte utile în dermatita 
atopică, eczemă și xerodermii; Șamponul Deuteria Lux 
regenerator antiseboreic și anti scuamă este foarte 
apreciat pentru eficacitatea sa în psoriasis, dermatită 
seboreică, stări scuamose, alopecie difuză. Deosebit 
de apreciate de pacienţi sunt și Șamponul Deuteria 
Lux pentru păr fragil ca și șamponul Deuteria Baby 
fără lacrimi pentru copii.
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Quassia Amara 4% cremă versus 
Metronidazol 0,75% cremă în 
tratamentul rozaceei. 
Studiu dublu orb randomizat

Quassia amara este o plantă specifică Americii de Sud, 
recomandată în cazul malariei, cu acţiune similară chini-
nei, în cazul anorexiei (stimulează apetitul prin creşterea 

secreţiei de suc gastric), în parazitoze, în diareea şi dizenteriile 
amoebiene, ca insecticid în formula unor spray-uri specifice. Din 
punct de vedere chimic face parte din familia triterpenoidelor. 
Rolul sau cel mai important este însă cel anti-parazitar şi anti-
inflamator. Se utilizează cu succes şi în cremele anti-cuperoză, 
rozacee şi dermatită seboreică.

Materiale și metode:
Studiu randomizat dublu orb ce demonstrează eficienţa 

Quassia Amara 4% versus Metronidazol 0,75% cremă, timp de 6 
săptămâni.

Subiecți:
Persoane cu vârsta medie de 18 ani, cu grade variate de rozacee 

1-4, cu simptome prezente de cel puţin 3 luni, fără alte trata-
mente specifice anterioare includerii lor în studiu. 40 de pacienţi 
împărţiţi în două grupuri.

Tratamente:
Subiecţii au primit fiecare: unii Quasix 4% cremă şi alţii Met-

ronidazol cremă, în ambalaje identice, cremele fiind aplicate de 2 
ori pe zi, dimineaţa şi seara, timp de 6 săptămâni.

Rezultate:
Privind primele rezultate ale studiului s-a observat o diminu-

are semnificativă a roșetei începând cu ziua 14 cu Quassix 4%( 
scor 1,55 versus baseline 1,8, p<0,02) şi ziua 42 scor 1.42, p<0,01, 
şi o reducere nesemnificativă în cazul Metronidazolului ziua 42, 
1,53 versus 1,75 p>0,05 .

Eritemul a fost redus semnificativ cu Quasix 4% cremă în-
cepând cu ziua a 14-a (scor baseline 2,3 în ziua 14 şi 2,1 (p< 0,05) 
şi în ziua 42 1,47 (p<0,001).

Cu Metronidazol cremă 0,75% reducerea a fost semnificativă 

începând cu ziua 28 ( scor baseline 2,21 în ziua 28, p<0,05 ) şi 1,84 
în ziua 42 (p<0,05).

Telangiectaziile s-au redus cu Quasix cremă în ziua 28 (scor base-
line 1,85 versus 1,32 în ziua 28, (p<0,001), în timp ce nu s-a obţinut un 
rezultat remarcabil cu Metronidazol cremă până în ziua 42.

S-a observat o acţiune puternică asupra numărului de papule 
pentru ambele creme începând cu ziua 28 (Quasix scor 0,89 vs 
1,25 baseline) şi MTZ l în ziua 28 faţă de 1,15 baseline (p<0,05).

Rezultate similar s-au obţinut şi în cazul numărului de pus-
tule: scor 0,32 pt Quasix în ziua 28 versus 0,70 în ziua 0 (p<0,01) 
şi 0,32 pt MTZ 0,32 în ziua 28 versus 0,50 baseline (p<0,05).

Concluzii: 
S-a demonstrat prin acest studiu că Quassia Amara 4% cremă 

are un efect mult mai rapid decât MTZ în tratamentul simptomelor 
rozaceei. Acţiunea ambelor creme este similară în cazul papulelor 
şi pustulelor, efectul Quassix cremă este net superior MTZ în er-
item, roşeaţă şi telangiectazii, unde activitatea MTZ este redusă.

Sursa:http//dx.d0i.0rg/10/6966/jced.ll7

 Autori:
Christian DIhL 
UniversitateaDegliStudi- Roma Italia

Alicia FERRARI 
Universitatea FastaArgentina
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3 BENEFICII

Complianţă şi toleranţă foarte bune1,4

Posologie simplă datorită dozei optime 
de diosmină2,3

Administrare uşoară

CONFORT ÎN UTILIZARE

100% produs în Franţa

Prezenţă internaţională4 

Diosmină pură (fără hesperidină)

CALITATE

Poate fi  folosit în toate stadiile CEAP*

AMELIORARE

Ameliorarea simptomelor BVC1,2

Impact pozitiv asupra  activităţii zilnice1 

comprimat
pe zi
1

Fişa informativă este disponibilă la stand
Tratamentul simptomelor insufi cienţei venoase cronice.

1.   M. CAZAUBON, C. BAILLY, E. DUCROS, S. LANCRENON – Acceptabilitate, efi cacitate şi siguranţă ale două forme farmaceutice de diosmină 600 mg, 
la pacienţii cu boală venoasă cronică: un studiu randomizat, comparativ, multicentru. Angiologie, 2011, vol. 63, n°2:69-75 
2. Sumar al caracteristicilor produsului: Phlebodia® 600 mg comprimate fi lmate. 
3.  J. J. Thebault – Studiul efectului diferitelor doze de diosmină asupra complianţei venoase şi a rezistenţei capilare. 1979, Raport de farmacologie 
clinică - Groupe Innothera
4. Raport actualizare periodică siguranţă - 2017 (martie 2010 - martie 2017). 

Acest material promoţional se adresează specialiştilor din domeniul sănătăţii. Produs medicinal eliberat fără prescripţie medicală.
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Fotoliaza și filtrele UV în tratamentul 
keratozelor actinice:
Studii clinice, dermatoscopie, microscopie 
confocală și îmbunătățirea aspectelor 
histopatologice după 2 luni de tratament.
Keratozele actinice sunt induse de 
radiaţia UV. Un studiu pilot a demon-
strat faptul că filmul format la nivel 
cutanat de cremele conţinând Fo-
toliaza şi filtre antiUV scad riscul de 
malignizare a câmpurilor cu keratoze 
actinice după 1 lună de tratament.

Obiective:
Efectul Fotoker cremă cu fotoliază și fil-

tre UV asupra câmpurilor precarcinogenice 
în cazul KA precum și îmbunătățirea aspec-
telor clinice la nivel celular.

Studiul Pilot, prospectiv, evaluează efec-
tul ERYF  pe perioada a 2 luni de tratament.

Evaluarea a fost susținută și de imagini 
2D și 3D, dermatoscopie și microscopie 
confocală, histopatologie.

Metode:
La studiu au participat 20 de pacienți 

(15 bărbați și 5 femei) cu vârsta medie de 75 
ani, cu leziuni 3,6 cm x 3,6 cm, cu multiple 
KA induse de expunerea la soare. Fotoker 
cremă a fost aplicat timp de 8 săptămâni 
dimineața și apoi reaplicat după 4 ore. 
După 4 săptămâni de tratament a fost eva-
luată performanța acestuia prin efectuarea 
de biopsii.

Rezultate:
Eritemul,  grosimea crustelor, nivelul de pigmentare s-au mo-

dificat considerabil după 2 luni de tratament (P<0.1). RCM a de-
monstrat o diminuare a grosimii crustelor după 4 săptămâni de 
tratament, corneocitele desprinse prezentând celule mari nucle-
ate în epidermă. Aceste efecte se menține și după 8 săptămâni de 
tratament.

Scorul total RCM scade de la 1.44 în T0 până la 1.16 după 4 
săptămâni P<0.1 cu o ameliorare semnificativă după 8 săptămâni 
scor 0.33 p<0,1.

Din punct de vedere histologic ameliorarea este semnificativă 
P<0,1 în ceea ce privește grosimea stratului corneum și gradul de 
atipie al keratinocitelor după 2 luni de tratament.

Concluzii:
Aceste rezultate confirmă beneficiile aplicării Fotoker cre-

mă în cazul KA.
Fotoliaza: este o enzimă specifică a reparării instantanee a 

ADN-ului prezentă în stare naturală la Prokariote și unele Euka-
riote: drojdii, plante, unele animale dar absentă la mamiferele 
plancetare și la om. Flavoenzima ce permite repararea directă a 
dimerilor de pirimidină.

Mod de acțiune:
Fotoliaza recunoaște leziunea de la nivelul ADN–ului. 

Suprafața sa este parcursă de un radical pozitiv ce interacționează 
cu scheletul fosfatat al ADN-ului care este local deformat. 

Leziunea este poziționată în interiorul cavității sitului activ 
conținând cofactorul FADH. Lumina albastră provenită de la 
radiația UV stimulează cofactorul și rezultă flavina redusă care 
se oxidează, pierde un electron care va fi transferat dimerului de 
pirimidină ceea ce antrenează scindarea acestuia și repararea ca-
tenei ADN.
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Multiple aplicații terapeutice, un 
singur scop: siguranța pacientului

S e caută în permanență soluția optimă pentru îndepărta-
rea biofilmului. Acțiunea terapeutică depinde evident de 
compoziția produsului, și există combinații dovedite clinic 

câștigătoare, de exemplu betaina și polihexanida (PHMB). Betai-
na este un surfactant delicat și eficient, pe când polihexanida un 
agent antimicrobian de spectru larg foarte eficient și modern.

Betaina acționează prin reducerea forțelor de tensiune super-
ficiale de la suprafața lichidă a plăgii  înmoaie și indepărtează re-
ziduurile și biofilmul prevenind recontaminarea.

Se produce o interacțiune electrostatică non-specifică cu pe-
retele celular bacterian. Polihexanida se atașează de acesta și de-
termină dezorganizarea structurii biologice a bacteriei.

Avantajele polihexanidei(2) sunt toleranța dermatologică ex-
celentă, acțiunea acesteia non toxică și non iritantă, hipoaler-
genică, fără rezistență cunoscută, adecvată uzului îndelungat, 
fără inhibarea granulării țesutului ca în cazul altor antiseptic. În 
comparație cu soluțiile tradiționale de irigare a plăgii sau antisep-
ticele consacrate, plăgile tratate cu această combinație se vindecă 
într-o perioadă semnificativ mai scurtă.

 ‘Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018’ definește 
combinația ca eficace în prevenirea infecțiilor asociate actu-
lui chirurgical, iar în decontaminarea plăgilor acute și cronice 
aceeași combinație  (polihexanida- betaina) este considerată de 
primă opțiune.

Polihexanida are un indice de biocompatibilitate (BI) de 1.36 și 
1.51 față de Staphyloccocus aureus și E. coli.

Rezultatele conform studiilor de management al plăgilor con-
firmă abilitatea polihexanidei de a anihila bacteriile dar de a și 

conserva țesuturile proprii gazdei.
 Wiegand și colab. au demonstrat in vitro faptul că inițial, ke-

ratinocitele, s-au aflat sub asalt de către S. aureus în co-cultură, 
și nu au fost afectate, mai mult decât atât au proliferat la tratarea 
cu polihexanidă.

Aplicațiile în domeniul managementul plagilor sunt impor-
tante și vizează direct siguranța pacientului: vindecare mai rapi-
dă a plăgii, minimizarea mirosului plăgii, schimbarea atraumatică 
a pansamentului, toleranță bună, precum și posibilitatea de a fi 
încălzit la temperatura corpului.

Este de necontestat faptul că irigarea și înlăturarea țesutului 
necrotic este indispensabilă vindecării plăgii. Este din ce în ce 
mai evident și faptul că plăgile colonizate cu biofilm formator de 
bacterii (Staphylococcus aureus -SA), sunt mult mai greu de ges-
tionat. 

Există studii (4)  care au relevat efectele unei soluții de irigare 
care conține propil-betaina și polihexanida (PHMB) pe plagă din 
modelul porcin - biofilm cu Staphylococcus aureus  meticillin-re-
zistent (MRSA).

După 24 ore necesare formării biofilmului, primele măsurători 
considerate linie de bază au determinat o încărcare bacteriană de 
7.42±0.49 Log CFU/g.

În ziua 6 PHMB a redus semnificativ încărcarea bacteriană 
(P<0,05) comparativ cu linia de bază, până la  4,34±0,67 log CFU/g 
(99⋅92% reducere bacteriană procentuală). 

Concluzia studiului este că zonă tratată cu PHMB are cea mai 
scăzută încărcare bacteriană de MRSA față de toate celelalte pro-
duse și o reducere bacteriană de 99,95% comparativ cu apă steri-
lă (atât în ziua 3 cât și în ziua 6).

Soluția de PHMB  își dovedește astfel viabilitatea ca și soluție 
de irigare superioară în cazurile de plăgi cu biofilm (MRSA).

Curățarea plăgii este indispensabilă pentru procesul de vin-
decare. Combinația dintre betaină și polihexanidă  elimină fizic 
reziduurile, exsudatul și biofilmul, intervenind în toate fazele 
vindecării plăgii, de la hemostază la epitelizare, sporind astfel 
substanțial confortul și siguranța  pacientului.

Bibliografie:
1.  (Costerton 1985; Donlan 2009).
2.  (Skin Pharmacology and Physiology. Special edition on Polyhexanide )
3.  (Wiegand C, Abel M, Ruth P, Hipler UC. HaCaT keratinocytes in co-cul-

ture with Staphylococcus aureus can be protected from bacterial da-
mage by polihexanide. Wound Repair Regen 2009;17:730–8 )

4.  (Stephen C Davis, Andrew Harding, Joel Gil, Fernando Parajon, Jose 
Valdes, Michael Solis & Alex Higa Department of Dermatology & Cuta-
neous Surgery, Miller School of Medicine, University of Miami, Miami, 
FL, US

5.  Raportul Comisiei Europene -Scientific Committee on Consumer Safety 
SCCS OPINION ON Polyaminopropyl Biguanide (PHMB)

 - Submission III – 7 aprilie 2017 )

Se ştie astăzi că biofilmul joacă 
un rol primordial în apariţia bolilor 
infecţioase grave cum ar fi fibroza 
chistică, endocardita bacteriană, otita 
medie, infecţiilor de tract urinar, pre-
cum şi a celor respiratorii date de ex-
emplu de Legionella(1) . Biofilmul este 
frecvent responsabil de  afecţiunile 
cronice şi infecţiile nosocomiale. În 
ma  joritatea cazurilor, infecţiile legate 
de biofilm nu răspund la antimicrobi-
enele convenţionale şi reapar în mod 
persistent putând să conducă în final 
la pierderea pacientului.
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Hemangiomul infantil - provocări terapeutice

H emangiomul infantil reprezintă cea mai frecventă tumoră vasculară 
benignă la sugari. De obicei, debutează în primele luni de viață 
(primul an), prin proliferarea celulelor endoteliale și a țesutului 

subiacent. (1, 2). Urmează o faza involutivă, timp de 2-6 ani, în care hemangiomul 
regresează progresiv. Involuția se finalizează în jurul vârstei de 10 ani, și variază 
mult de la un pacient la altul. Nu se corelează cu dimensiunile, localizarea, 
sau aspectul leziunii. (3). Dacă este localizat la nivelul feţei, gâtului, regiunii 
lombo-sacrate, se poate asocia cu manifestări extracutanate: hemangioame 
hepatice, cerebrale, sau gastrointestinale, care pot pune în pericol viața, foarte 
rar, din cauza complicațiilor (ulcerații, tulburări de vedere, obstrucție de căi 
aeriene superioare). (4). Clinic, hemangioamele infantile se prezintă sub forma 
unor papule moi, compresibile, bine delimitate, de dimensiuni variabile, de 
culoare roșu-aprins până la violet. (3). Ca și clasificare, hemangioamele se 
împart în: superficiale, profunde (cavernoase) sau combinate (caracteristici din 
ambele); hemangioamele congenitale se formează în utero și sunt împărțite în: 
hemangioame congenitale cu involuție rapidă, și care nu involuează (NICH). 
Au aspectul unor tumori violacee, cu telangiectazii supraiacente și vene 
dilatate la periferie, sau sub forma unor plăci roșii-violacee, care invadează 
țesuturile profunde. NICH au flux rapid, motiv pentru care necesită, de cele 
mai multe ori, tratament chirurgical. (3, 4). Diferențierea între hemangiomul 
infantil și malformațiile vasculare se realizează pe baza mai multor criterii:
  Hemangiom infantil Malformație vasculară
Clinic De obicei absent la naștere sau leziune 

precursoare subtilă prezentă; doar ocazional 
bine format

De obicei evident la naștere
• Expansiune lentă, proporțional cu 
creșterea
• Persistă la vârsta adultă

  Proliferare rapidă  
Epidemiologie Mai frecvent la:

Fete (2–5: 1)
Sugarii prematuri și / sau cu greutate mică la 
naștere
Nou-născuți ale căror mame au fost mai în 
vârstă sau cărora le-au fost prelevate vilozități 
coriale

Fără predilecție de gen sau de gestație

Patologie

Proliferare: hiperplazie a celulelor endoteliale, 
formarea lobulilor, mastocite,
Membrană bazală proeminentă
Implicând: înlocuirea țesuturilor fibrozate, 
scăderea mastocitelor atunci când este 
complet involuat

Dependente de tip, deseori canale 
vasculare neregulate

Imunohistochimie Pozitiv pentru antigenul GLUT1, Lewis Y, 
merosină și FcγRII, proteină tumorală Wilms 
1 (WT1)

Negativ pentru antigenul GLUT1, Lewis Y, 
merosină, și FcγRII, WT1

Tabel 103.1 (1, pag 1787)
În ceea ce privește conduita terapeutică a hemangiomului infantil, 

se recomandă evaluarea individuală a fiecărei leziuni în parte. Marea 
majoritate a hemangioamelor infantile (necomplicate, localizate) involuează 
spontan după primul an de viață, motiv pentru care nu necesită tratament, 
ci doar monitorizare. Totuși, în cazul în care se indică tratament, primul 
pas este alegerea terapiei locale sau sistemice. În general, agenții topici 
(dermatocorticoizi, steroizi intralezional, Imiquimod topic, β-blocanti topic) 
sunt recomandați în cazul hemangioamelor infantile mici, superficiale și 
localizate, sau aflate în stadiul inițial de proliferare. Terapia sistemică este 
rezervată hemangioamelor infantile mari, ce prezintă caracteristici de creștere 
agresive, sau celor care nu răspund la tratament local. (5, 6).

Singurul medicament aprobat în hemangiomul infantil, care necesită 
tratament sistemic, este Hemangiol (Propranolol), fiind astfel terapia de 
prima intenție. Propranololul acționează prin mai multe mecanisme: efect 

hemodinamic local, efect antiangiogenic, efect de declanșare a apoptozei 
asupra celulelor endoteliale capilare, reducere a căilor de semnalizare VEGF 
și BFGF, și a angiogenezei ulterioare/proliferare. (7). Este indicat în următoarele 
tipuri de hemangiom infantil: hemangiom care pune în pericol viața sau 
afectează funcția anumitor organe; forme ulcerate, însoțite de durere, ce 
nu răspund la terapiile convenționale de îngrijire a rănilor; forme clinice cu 
risc de dezvoltare a unor cicatrici permanente sau desfigurante. Inițierea 
tratamentului se recomandă copiilor cu vârstă între 5 săptămâni și 5 luni. Acest 
tratament poate fi recomandat de către medici cu experiență în diagnosticarea 
și managementul hemangiomului infantil. La debutul terapiei, pacientul 
necesită evaluare, iar centrul medical trebuie să fie pregătit să managerieze 
eventualele reacții adverse, inclusiv pe cele de urgență. În ceea ce privește 
posologia Hemangiolului (Propranololului), se recomandă o doză de 1mg/kg 
corp/zi, împărțită în două doze; această se crește astfel: 1mg/kg corp/zi, timp 
de 1 săptămâna, apoi 2mg/kg corp/zi, timp de 1 săptămâna, apoi 3mg/kg corp/
zi, că și doză de menținere. Durata tratamentului este de 6 luni. Ca și mod de 
administrare, Propranololul se administrează în timpul sau după masă, direct 
în cavitatea bucală a copilului, cu ajutorul unei seringi gradate. (8)

Corticosterozii sistemici, Vincristina și Interferonul sunt terapii de linia 
a doua. Terapia laser sau chirurgia pot fi utile în corectarea telangiectaziilor 
reziduale. (9, 10).
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Rezistența la antibiotice

Antibioticele pot fi denumite ca 
substanţe care au capacitatea de 
a inhiba creşterea şi replicarea 
bacteriană. Nu doar bacteriile sunt 
cele cu efect nociv asupra organismu-
lui uman, dar doar distrugerea lor este 
targetul antibioticelor. Restul, fungii şi 
virursurile sunt tratate cu antifungice 
şi antivirale. (1)

I ntroducerea antibioticelor în uzul medical a revoluționat 
tratamentul patologiilor infecțioase. Începutul erei 
antibioticelor se leaga de doua nume: Alexander Fleming 

și Paul Ehrlich. Între 1945 și 1972, speranța de viață, a crescut, în 
medie, cu 8 ani, după introducerea tratamentului antibiotic în 
infecții care pană în acel moment erau considerate  amenințătoare 
de viață.  Descoperirea antibioticelor a fost considerată o mare 
realizare pentru acea perioadă, prin efectul lor de distrugere 
a bacteriilor fără afectarea organismului gazdă. Fleming a fost 
primul care a menționat de rezistența la penicilină atunci cand este 
utilizată în cantități mici și pentru o scurtă perioadă de timp. (2)

Antibioticele, fie ca sunt citotoxice sau citostatice pentru 
microorganisme, permit corpului uman să își declanșeze și 
să își desfașoare mecanismele naturale de apărare, cum ar fi 
activarea sistemului imunitar și eliminarea factorului cauzator. 
Ele acționează, de regulă, prin inhibarea sintezei de proteine, 
a acidului deoxiribonucleic, a acidului ribonucleic sau prin 
acțiunea unui agent cu efect asupra membranei bacteriene. (3) 

În ultimele 6 decenii au fost produse milioane de tone 
de antibiotice, iar creșterea necesității utilizării acestora, a 
determinat, datorită consumului lor într-un mod iresponsabil, la 
apariția rezistenței medicamentoase, reprezentând o adevărată 
problemă în prezent. Cauzele apariției rezistenței globale la 
antibiotice sunt reprezentate de suprapopularea planetei, 
migrația la nivel global, creșterea utilizării antibioticelor în 
industia alimentară, igiena precară dar și un sistem sanitar 
deficitar. Odată cu îmbunătățirea tehnologiei, din ce în ce mai 
mulți oameni sunt acum informați cu privire la efectele negative 
produse de apariția germenilor antibiotico-rezistenți și au luat 
măsuri pro-active pentru îmbunătațirea problemei prin utilizarea 
cu moderație a acestor medicamente. Pană în urmă cu cațiva ani, 
antibioticele puteau fi cumpărate fără prescripție medicală, fiind 
factorul predominant împlicat în apariția acestui fenomen. (4,5)

Originea fenomenului de rezistență la antibiotice
Rezistența la antibiotice se dezvoltă atunci cand acel 

medicament își pierde capacitatea de a inhiba creșterea 
bacteriană în mod eficient, bacteriile devenind astfel „rezistente” 
și continuând multiplicarea celulară, fiind astfel necesare doze 
mai mari de antibiotic față de valoarea maxim recomandată 
pentru a avea efectul dorit. Apariția acestui fenomen poate fi 
rezultatul unui proces de selecție naturală prin care anumite 
bacterii au un grad mai scazut sau mai crescut de rezistență la 
anumite medicamente. Aceste microorganisme au dezvoltat 
anumite mecanisme prin care să reziste efectului antimicrobian 
al antibioticelor. În mod normal, majoritatea antibioticelor sunt 
produse de bacterii saprofite sau fungi, puține dintre acestea 
fiind complet sintetice ca fluorochinolonele sau sulfonamidele. 
Prin urmare, aceste microorganisme au dezvoltat mecanisme 
defensive ca alterări ale mecanismului țintă, inhibarea pătrunderii 
sau distribuției antibioticului la nivelul organismului vizat sau 
producerea de enzime cu rol în inhibarea efectului antimicrobian 
al antibioticelor. (21) Ca și principală cauză a apariției acestui 
fenomen este utilizarea în exces a antibioticelor, care au atât 
rol de a distruge bacteriile sensibile la substanța respectivă, dar 
și să determine  multiplicarea bacteriilor rezistente. Chiar dacă 
utilizarea antibioticelor în exces este descurajată, ele reprezintă 
una dintre clasele de medicamente a caror prescripție se face în 
mod excesiv. (21)  

Astfel, un studiu efectuat în Thailanda, a demonstrat că 
administrarea ampicilinei și a tetraciclinei în tratamentul diareei 
infecțioase non-holerice nu mai este eficientă în prezent, deși 
reprezenta tratamentul de primă intenție în trecut. (6) Un alt studiu 
efectuat în Bangladesh a evidențiat eficacitatea acestui tratament la 
pacienții cu diaree non-holerică.(7) S-a evidențiat astfel că, utilizarea 
în exces și fără motiv a antibioticelor a avut un rol semnificativ în 
dezvoltarea microbilor rezistenți la tratament. Un alt exemplu este 
reprezentat de sulfonamide, a căror utilizare s-a dovedit o provocare 
terapeutică datorită dezvoltării unor mecanisme de rezistența chiar 
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de la începutul introducerii lor pe piața medicamentoasă.  Rezistența 
unor bacterii la sulfonamide a fost raportată încă din 1930 evidențiind 
faptul că aceleași mecanisme implicate în inducerea rezistenței 
sunt întâlnite și în prezent. Rezistența la Meticilină, introdusă în 
1961 pentru tratamentul infecției cu Stafilococ auriu, s-a dovedit a 
fi raportată rapid după introducerea acestui medicament pe piață 
(8). Florochinolonele, chiar dacă au fost create pentru tratamentul 
bacililor gram-negativi,  au devenit rezistente pentru aceste bacterii 
după ce au fost utilizate și în tratamentul infecțiilor cu bacili gram-
pozitivi (9). Recent, a fost citat apariția Stafilococului Auriu  rezistent la 
vancomicină, la aproape 44 de ani de la introducerea vancomicinei în 
practica curentă. (10) De asemenea,  antibioticele utilizate în industria 
alimentară sunt adesea similare cu cele utilizate în patologia umană, 
determinand transmiterea germenilor antibiotico-rezistenți între 
animale și oameni.(11) În majoritatea țărilor, fermele ce se ocupă 
de creșterea animalelor utilizează antibioticele în apa și alimentația 
acestora, dar și parenteral, fiind responsabile de inducerea și 
migrarea agenților patogeni rezistenți la anumite antibiotice. (12)

Dezvoltarea rezistenței la antibiotice
Antibioticele au fost concepute să fie capabile să distrugă 

bacteriile ce invadează organismul gazdă. Totodată, bacteriile 
au capacitatea de a stimula apariția procesului de rezistență prin 
mutații genice. Bacteriile au capacitatea  de a transfera material 
genetic de la una la alta, evidențiind faptul că selecția naturală 
nu este singurul mecanism implicat în apariția fenomenului de 
rezistență. Astfel, spectrul de antibiotice utilizate în unitățile 
spitalicești, pentru tratarea infecțiilor nosocomiale, determină 
stimularea acestui fenomen. (13) Antibioticele au capacitatea 
de a elimina majoritatea bacteriilor dintr-o colonie. Cu toate 
acestea, pot exista colonii bacteriene care prezintă mutații genice 
ce le fac rezistente la anumite clase de antibiotice. (14) Apariția 
bacteriilor antibiotico-rezistente a fost asociată preponderent 
cu gradul de utilizare a antibioticelor. Un alt aspect incriminat 
a fost legat de utilizarea incorectă a tratamentului prescris, 
determinand apariția bacteriilor rezistente  la mai multe clase 
de antibiotice. (15) Spre exemplu, rezistența stafilococilor a fost 
determinată de mutații cromozomiale, ineficiență în transportul 
aminoglicozidelor la nivelul bacteriilor, dar și modificări en-
zimatice. (16) Un singur medicament nu poate induce o singură 
rezistență la un anumit antibiotic. Spre exemplu, rezistența la 
tetracicline poate determina rezistență la diferite subclase ale 
acesteia (oxitetraciclină, clortetraciclină, doxiciclină, mino-
ciclină). (17)

Consecințe ale rezistenței la antibiotice
Apariția microorganismelor rezistente la antibiotice re-

prezintă o problemă de interes global, responsabilă de inducerea 
infecțiilor amenințătoare de viață. Organizația Mondială a 
Sănătății a tras un semnal de alarmă sugerând apariția unor 
bacterii rezistente, capabile să inducă infecții severe și chiar 
deces dacă vom eșua în lupta cu rezistența la antibiotice. Sunt 
raportate anual, în Europa,  peste 25.000 de decese cauzate de 
infecții cu bacterii multi-drog rezistente. (18) Costurile rezultate 
din aceste patologii duc la creșterea suplimentară a serviciilor 
de sănătate și la scăderea productivității actului medical. 

Studiile au demonstrat o corelație între utilizarea crescută de 
antibiotice și apariția microorganismelor antibiotico-rezistente, 
în timp ce utilizarea cu moderație a acestor medicamente este 
responsabilă de scăderea acestui fenomen. Cu atât mai mult, re-
administrarea unui antibiotic accelerează procesul de inducere a 
rezistenței microorganismelor la antibiotice. Astfel, antibioticele 
utilizate în exces determină bacteriile să își dezvolte mecanisme 
de adaptabilitate sugerând rolul important al individului și al 
societății în inducerea și menținerea acestui proces. (19)

Concluzii
Fenomenul de rezistență la antibiotice este la fel de 

dezvoltat în fiecare continent. În ciuda măsurilor luate de catre 
Organizația Mondială a Sănătății, utilizarea antibioticelor la 
oameni, animale și în agricultură este în continuă creștere. 
Acest aspect a determinat apariția unor deficite financiare 
semnificative evidențiate, în principal, în sistemul sanitar prin 
creșterea costurilor privind măsurile de control al infecțiilor. 
Liderii din sistemul sanitar trebuie să stabilească măsuri urgente 
în ceea ce privește controlul național și internațional privind 
utilizarea antibioticelor pentru a stopa supra-utilizarea acestor 
medicamente. (20)
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Carcinomul bazocelular

Factorii de risc implicați în carcinomul bazocelular
1. Soarele este principalul factor implicat în apariţia acestei 

forme de cancer de piele, atât arsurile solare cât şi expunerea cro-
nică la soare fiind incriminate. Ambele radiaţii UVA şi UVB sunt 
implicate în apariţia acestui tip de cancer cutanat. Studiile din 
ultimii ani au arătat că, în apariţia carcinomului bazocelular ca şi 
în cazul melanomului, expunerea solară intermitentă, excesivă, 
soldată cu arsuri solare este mult periculoasă comparativ cu ex-
punerea cronică profesională.

2. Persoanele care se expun la UV artificiale în scopul bronză-
rii au un risc mai mare de a dezvolta carcinom bazocelular, inclu-
siv de a face acest tip de cancer înainte de 40 de ani. Există studii 
care au observat o creştere a numărului de cazuri de carcinom 
bazocelular la femeile sub 40 de ani. Ultravioletele induc mutaţii 
genetice la nivelul celulelor pielii, iar pe de altă parte induc o sta-
re de toleranţă imună faţă de aceste celule modificate, care gene-
rează ulterior cancerul cutanat.

3. Persoanele care au pielea foarte albă, persoanele blonde şi 
roşcate, cu capacitate redusă de bronzare, au cel mai mare risc de 
a dezvolta carcinom bazocelular.

4. Persoanele suferind de anumite boli moştenite genetic pot 
dezvolta carcinoame bazocelulare din copilărie. Aşa de exemplu 
sunt persoanele suferind de sindromul Gorlin (sindromul nevilor 
bazocelulari) şi de xeroderma pigmentosum.

5. Persoanele care au o scădere a imunităţii mediate celular, 
precum sunt primitorii de transplant de organ sau pacienţii cu 
leucemii, limfoame, au un risc mai mare de a dezvolta carcinom 
bazocelular comparativ cu populaţia generală. La aceşti pacienţi 
carcinomul bazocelular este localizat mai frecvent pe trunchi, pe 
zonele acoperite.

6. Carcinomul bazocelular se dezvoltă în general de novo (pe 
o piele fără modificări anterioare), totuşi rar el poate apărea pe 
cicatrici vechi, ulceraţii cronice, radiodermită cronică.

7. Poluarea mediului cu arsenic în anumite ţări prin agricultură 
şi minerit, favorizează dezvoltarea cancerului de piele, inclusiv a 

carcinomului bazocelular.
8. Pacienţii care au făcut un carcinom bazocelular au risc să-l 

facă pe al doilea în următorii 5 ani, de aceea acești pacienţi trebuie 
să beneficieze de controale dermatologice semestriale în primii 2 
ani post-tratament şi ulterior anual.

Cum arată și unde apare carcinomul bazocelular?
Carcinomul bazocelular se manifestă cel mai adesea ca un 

nodul roz, lucios, cu vase de sânge fine, vizibile pe suprafaţă. 
Această formă clinică este cunoscută ca fiind carcinom bazocelu-
lar nodular. Evoluţia sa este lentă, asimptomatică, mulţi pacienţi 
prezentându-se la dermatolog când apare ulcerația pe suprafaţa 
nodulului, cu sângerări repetate şi fără tendinţă la vindecare.

Carcinom bazocelular 
nodular care a început să 
se erodeze central

Carcinom bazocelular 
nodular
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Carcinomul bazocelular este cel mai frecvent tip de 
cancer de piele, care din fericire nu are capacitate 
de metastazare, dar ignorat terapeutic, poate pro-
duce distrucţie severă a ţesuturilor subiacente. El 
reprezintă o patologie a persoanele vârstnice, cu 
vârsta de peste 60 de ani, dar în anumite condiţii 
poate fi întâlnit şi la vârste mai tinere. El apare în 
mod obişnuit pe zonele văzute de soare: faţă, gât, 
decolteu. Totuşi carcinomul bazocelular, poate 
fi întâlnit şi pe zonele cutanate acoperite precum 
scalpul, toracele posterior, retroauricular (în spatele 
urechii), genital.
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Carcinomul bazocelular poate să apară ca o arie roşiatică 
sau brun-roşiatică, cu textură modificată, cu discrete scuame şi 
cruste pe suprafaţă, margine arcuată, netă, care se extinde lent, 
asimptomatic, putând atinge dimensiuni între câtiva centimetrii 
şi chiar 10-15 cm, în funcţie de timpul cât a fost ignorat terapeu-
tic. Această formă clinică este cunoscută ca fiind carcinom bazo-
celular superficial. Leziunile mai mari, care au fost ignorate tera-
peutic, prezintă pe suprafaţă cicatrici albe, deprimate şi eroziuni, 
iar la un moment dat pot apărea noduli de dimensiuni diferite. 
Carcinomul bazocelular este localizat cel mai adesea pe toracele 
posterior.

Carcinom bazoce-
lular superficial de 
mari dimensiuni

Carcinomul bazocelular poate să apară ca o ulceraţie fără ten-
dinţă la vindecare, pe care pacientul cel mai adesea o leagă de un 
mic traumatism. Această formă clinică este cunoscută ca fiind 
carcinom bazocelular ulcerat (ulcus rodens). El are o evoluţie 
agresivă, fiind extins în profunzime mult mai mult decât lasă să 
se bănuiască mica ulceraţie vizibilă.

Carcinom bazocelu-
lar ulcerat

Carcinom bazocelu-
lar nodular ulcerat 
central

Carcinomul bazocelular morfeiform sau sclerodermiform, 
imită o cicatrice. El este recunoscut mai greu. Localizarea pe o 
zonă fotoexpusă, existenţa în masă aşa zisei cicatrici de mici pa-
pule roze, lucioase, sunt argumente care trebuie să conducă la 
suspiciunea clinică de carcinom bazocelular sclerodermiform 

şi prelevarea de biopsie cutanată pentru precizarea diagnosti-
cului.

Carcinomul bazocelular poate să aibă şi o culoare negricioa-
să din cauza încărcării cu pigment melanic a keratinocitelor. 
Această formă de carcinom bazocelular este numită pigmenta-
tă şi există carcinom bazocelular nodular pigmentat, carcinom 
bazocelular superficial pigmentat. El poate fi confundat cu me-
lanomul.

Carcinomul bazocelular ulcerat terebrant este o formă de car-
cinom în care distrucţia tisulară este severă, şi cel mai adesea este 
consecinţa neglijării terapeutice.

Carcinom bazocelular cu di-
strucţie locală avansată

Carcinomul bazocelular poate îmbrăca mai multe forme clini-
ce şi nu de puţine ori acelaşi pacient poate prezenta simultan sau 
pe parcursul evoluţiei forme diferite de carcinom bazocelular.

Carcinom bazocelular nodu-
lar pigmentat

Carcinom bazocelular nodu-
lar de mici dimensiuni
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Pitiriazis verzicolor

P itiriazisul versicolor este o micoză cutanată superficială, 
dată de Pityrosporum orbiculare, care se caracterizează 
printr-o rată înaltă de recidivă. Pityrosporum orbicularis 

(Malassezia furfur) este un microorganism, o levură, care coloni-
zează în mod normal pielea, făcând parte din flora saprofită de la 
acest nivel. La anumite persoane care au o predispoziţie genetică, 
se rupe echilibrul existent între această levură şi sistemul imun al 
gazdei, apare proliferarea ei excesivă şi în consecinţă zonele afec-
tate dezvoltă o serie de anomalii de culoare, textură.

Cum arată pielea cu pitiriazis verzicolor?
O persoană care a dezvoltat un episod de pitiriazis versicolor 

dezvoltă cel mai adesea în fiecare an asemenea erupţii cutanate. 
Erupţia este favorizată de căldură, transpirație şi orice factor care 
scade imunitatea (stresul, oboseala, infecţia HIV, anumite medi-
camente).

Clinic erupţia se manifestă prin pete de culoare brun-pal (for-
ma hiperpigmentată) sau de culoare mai pală decât pielea din jur 
(forma hipopigmentată), acoperite de scuame fine, discrete. În 
fazele incipiente aceste pete pot fi surprinse în faza inflamatorie, 
apărând roze. Localizarea clasică este pe toracele postero-supe-
rior, dar pot afecta tot spatele, sau sa fie prezente şi pe decolteu 
sau pe gât. În forme extrem de extinse erupţia poate afecta inclu-
siv membrele, cel mai adesea fiind cazuri neglijate terapeutic sau 
asociate cu imunosupresie severă.

Afectare extinsă la nivelul mem-
brelor superioare

Formă hipopigmentată afectând 
sever toracele postero-superior

Diagnosticul de pitiriazis verzicolor
Diagnosticul se stabileşte clinic şi se poate confirma prin exa-

minarea cu lampa Wood care evidenţiază o fluorescenţă gălbuie 
sau verzuie. Examenul micologic direct reprezintă o altă investi-
gaţie care poate fi folosită pentru confirmarea diagnosticului.

Afectarea extinsă a toracelui 
anterior şi a abdomenului

Localizare tipică la nivelul tora-
celui postero-superior

Examinarea histopatolo-
gică nu se face decât atunci 
când diferenţierea de alte 
afecţiuni nu poate fi făcută. 

Tipul de tratament se va face cu antimicotice topice (creme, spray, 
soluţii, şampoane) sau sistemice în funcţie de extensia erupţiei şi 
priorităţile pacientului. Pacientul va fi informat asupra necesităţii 
de a efectua un tratament profilactic cu şampoane pentru pitiria-
zis verzicolor la începutul fiecărui sezon însorit.

Foliculita cu Pityrosporum orbicularis  se manifestă prin 
papule şi pustule foliculate la nivelul flancurilor trunchiului. 
Confirmarea diagnosticului şi tratamentul sunt similare celor din 
pitiriazisul versicolor. Această entitate este mai frecvent întâlnită 
la primitorii de transplant sau mai poate apărea la pacienţii cu ac-
nee trataţi cu tetracicline. Dermatita seboreică se presupune că 
este favorizată de infestarea cu Pityrosporum orbicularis, trata-
mentul cu antimicotice topice şi sistemice poate avea o influenţă 
favorabilă asupra evoluţiei acesteia.
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