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O dată la doi ani se desfășoară Conferinţa Internaţională de Psihiatrie Româno-Maghiară. Care vor fi noutăţile din acest an și ce ne puteţi spune despre temele principale dezbătute în această ediţie?
Anul acesta va fi un eveniment deosebit de cele anterioare: se va desfășura a XI-a ediţie a Simpozioanelor de Psihiatrie din România, care au debutat în anul 2000, urmate de altele, bienale. Simultan cu simpozionul nostru se va desfășura și Simpozionul Asociaţiei Maghiare de Psihiatrie, creditată aparte de către asociaţia lor. Deci: nu va mai fi o conferinţă internaţională bilaterală. Noi vom oferi doar sprijin logistic și găzduire pentru cei care vor veni prin organizarea asociaţiei prietene. 

Care a fost punctul de plecare al organizarii unei astfel de manifestări?  Punctul de plecare în organizarea acestor manifestări a fost Prima Conferinţă Naţională comună a Asociaţiei Române de Psihiatrie și a Asociaţiei Române de Neuropsihiatrie Infantilă din 2000, la care au participate peste 220 de invitaţi.

Există diferenţe între noi și etnia maghiară în modul de tratare a pacienţilor depresivi?

Din punct de vedere a medicaţiei nu există. Avem aceași paletă de psihotrope, de care dispun și colegii noștri din Ungaria. Dar: liantele intermediare dintre asistenţa intra și extramurală sunt mai bine puse la punct în Ungaria. Tragem speranţe, ca și noi să ne aliniem necesităţilor de reabilitare psihosocială, un scop înscris și pe frontispiciul Asociaţiei Române de Reabilitare Psihosocială și a Asociaţei Române de Psihiatrie Socială.

Care sunt problemele cu care vă confruntaţi în Miercurea Ciuc ca medic psihiatru?Identice cu cele ale colegilor de pe alte meleaguri românești: continua luptă împotriva stigmei care planează asupra psihiatrilor și al bolnavilor psihici; hiatusurile legislative ale asistenţei postcură și ale prevenţiei bolilor psihice, în special al prevenţiei suicidare; drogdependenţa - din ce în ce mai mult cu ponderea pe drogurile ”tari”; penuria personalului medico-sanitar. Mă opresc aici, ca să nu par defetist!

Sunt suficiente locurile la Secţia de Psihiatrie din Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc? De la 50 de paturi de care dispunea secţia SJU în 1980, când am ajuns aici, am ajuns azi la 30 de paturi, datorită nu în ultimul rând și efectului benefic al antipsihoticelor de ultimă generaţie, care au dus la demodarea ușilor turnante a asistenţei psihiatrice, prin creșterea complianţei bolnavilor și al efectului lor terapeutic mai propice. Nu avem cozi de așteptare, decât -  uneori - unele scurte.
În încheiere aveţi un mesaj pe care să-l adresaţi celor care vor participa la ediţia de anul acesta a acestui eveniment?

Deopotrivă celor care au mai participat și celor care încă nu au avut această șansă: vor găsi aici tradiţionala atmosferă de ospitalitate și prietenie, căldură sufletească, punctualitate, valoare profesională, și ...de ce nu? ...atât de mult dorita pâine cu untură și pălincă cu ardei, patentată la noi.

 Tragem speranţe,  ca și noi să ne aliniem necesităţilor  de reabilitare psihosocială

Care credeţi că sunt motivele principale pentru care tot mai mulţi tineri suferă de depresie? Ele sunt multiple, variate. Le-aș îndritui printre cauzele b i o - p s i h o - s o c i o - s p i r i t u a l e ale societăţii contemporane. Detalierea lor ar umple spaţiul de timp al mai multor conferinţe.

dr. veress albert,  Preşedintele Asociaţiei Române de Reabilitare Psihosocială
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În perioada 19-22 februarie se va desfășura Conferin-ţa Naţională Alzheimer. Vă rugăm să ne spuneţi care sunt noutăţile ce vor fi prezentate în cadrul acestui eveniment?
Anul aceasta organizăm cea de-a X-a ediţie a Conferinţei Naţionale Alzheimer, eveniment pe care îl considerăm reușit și apreciat de întreaga comunitatea profesională. Rod al unui efort colectiv, demersul nostru a capacitat organizaţii profesionale şi știinţifice din domeniul medical, organisme şi operatori impor-tanţi din sistemul de sănătate,  precum și organizaţii de pacienţi. Conferinţa Alzheimer din acest an continuă tradiţia, debutând prin cursuri cu tematici specifice domeniului neuroștiinţelor clinice, dar o noutate o constituie faptul că sunt mai numeroase faţă de ceilalţi ani că se adresează diverselor categorii de profesioniști implicaţi în procesul de diagnostic și terapie. Astfel, menţionăm:

• curs de neuropsihologie, are ca temă abordarea clinică şi neuropsihologică a demenţei vasculare, protocolul examinării neuropsihologice în această patologie, importanţa acestuia în realizarea diagnosticului și stabilirea strategiilor terapeutice; de asemenea, vor fi prezentate intervenţiile postdiagnostic și importanţa lor în managementul demenţei vasculare;• curs de neuroimagistică, curs interactiv, va cuprinde pre-zentarea principiilor de bază ale evaluării neuroimagistice și va pune accent pe protocoalele actuale în bolile neurodegenerati-ve; cursul se va concentra pe imagistica prin tomografie compu-terizată (CT) și rezonanţa magnetică (IRM);• curs destinat asistenţilor medicali va avea un caracter predominant practic, având ca principal obiectiv comunica-rea cu pacientul dificil. Ca și la ediţia anterioară, Conferinţa va asigura desfășurarea în paralel a sesiunilor știinţifice adresate profesioniștilor și cu cele destinate publicului larg, membrilor 

de familie și persoanelor suferinde.Vor fi abordate dificultăţile și rolul familiilor care îngrijesc persoane cu demenţă, creșterea calităţii vieţii acestora prin in-tervenţii specifice, multimodale, de la stimularea senzorială la cea cognitivă.  Doresc să evidenţiez workshopul cu tema Clasi-ficarea Internaţională a Funcţionării, Sănătăţii și Dizabilităţii care va aborda lucrul în echipa multidisciplinară: medic, psi-holog, asistent social, expert dizabilitate, expert politici sociale.  Ca și în ceilalţi ani, vor fi prezentate date recente din domeniul cercetării fundamentale, dar și modele de bune practici, terapii inovative. 
Vom participa şi la lansarea cărţii ,,Suspendaţi între amin-tiri” a doamnei Mirela Brown, carte care împărtășește experi-enţa sa profesională ca îngrijitor calificat într-o instituţie de îngrijire pe termen lung a unor persoane cu demenţă din Anglia. Sunt foarte frumoase și interesante descrieri de caz cu detalii privind aspectele psihologice, importanţa istoriei de viaţă a per-soanelor, particularităţi din îngrijire.

Tema centrală a Conferinţei din acest an este „Actua-lităţi în domeniul demenţelor”. Ce ne puteţi spune despre aceasta?
Deoarece nu există în România o Strategie Naţională pentru Demenţă, iar psihiatria și  psihogeriatria nu fac parte din do-meniile prioritare din cadrul Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020, Societatea Română Alzheimer face totuși încă un pas înainte prin punerea pe agenda publică a sănătăţii mintale, în special a patologiei demenţiale.  Astfel, masa rotundă cu tema ,,Necesitatea elaborării unei politici publice specifice pentru per-soanele cu tulburări neuro-degenerative, cu accent pe demenţe” continuă dezbaterile începute anul trecut din cadrul proiectu-lui Societăţii Române Alzheimer și Asociaţiei „Habilitas”, „Să-

        10 ani de succes
- Conferinţa 
Naţională 
Alzheimer
Prof. dr. Cătălina tudose,Președintele Societatății Române de Alzheimer

Anul acesta în perioada 19 -22  februarie 2020, la World Trade Center din București se va desfășura a X-a ediție a Conferinței Naţionale 
Alzheimer, ediție jubiliară, ce ne-a obișnuit cu un înalt nivel ştiinţific.Așa cum ne-a obișnuit și în anii precedenți, evenimentul va fi onorat de prezența unor speakeri renumiți care  vor prezenta rezultatele 
cercetărilor recente din domeniile neuroștiințelor, neuroimagisticii, a psihiatriei clinice și neuropsihologiei. De asemenea, în cadrul 
evenimentului vor fi abordate strategiile terapeutice și de îngrijire în tulburările neurodegenerative.În paralel se vor desfășura cursuri, workshop-uri și seminarii adresate persoanelor suferinde și familiilor, respectiv persoanelor 
implicate în îngrijirea lor. Pentru a afla detalii despre toate aceste subiecte, în preajma evenimentului am discutat cu doamna 
prof. univ. dr. Cătălina Tudose, Preşedinte Societatea Română Alzheimer și Preşedinte Conferința Națională Alzheimer 2020.
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Ce puteţi să ne spuneţi despre ediţia din 2020 a 

Conferinţei Naţionale SAD ce se va desfășura în 

București și care sunt subiectele ce vor fi abordate în 

cadrul acestei ediţii?

Așa cum am obișnuit lumea medicală, ne propunem 

ca de fiecare dată să aducem în prim plan informaţii cât mai 

recente din diversele sfere ale medicinii în principal, dar ale 

psihiatriei în special. Din acest motiv, lărgim temetica propusă 

incluzând alte domenii importante ale specialităţii noastre.  

Cum vedeţi trecerea de la S.A.D. către noul S.A.D 

(Stres Anxietate Depresie – Schizofrenie Adicţii 

Demenţe)?

Consider un lucru necesar să conturăm un nou S.A.D. 

Probabil că următoarea întrebare a dumneavoastra ar fi: 

de ce? Am să vă răspund.  Când am început cu acest ciclu 

de conferinţe doream ca informaţiile despre “anxietate” și 

“depresie” să înceapă să ajungă la personalulul medical din alte 

specialităţi, în formatul lor corect, să fie decelate și pacienţii 

să fie trimiși cât mai repede spre diagnosticare și în iniţiere 

terapeutică.  Din nefericire viaţa nu ne arată doar alb și negru, 

are și nuanţe de gri.  Depresie și anxietate întâlnim și în alte 

entităţi așa cum sunt schizofrenia, demenţa (la modul general) 

sau adicţiile. De exemplu, în cazul schizofreniei putem întâlni 

anxietatea psihotică care este o urgenţă din punctul nostru de 

vedere și pe care trebuie să o diagnosticăm și să intervenim 

imediat. Depresia și tulburările deteriorative (demenţa) 

sunt adesea împreună, nu de puţine ori se intră în demenţă 

printr-o tulburare depresivă netratată sau incorect tratată pe 

de o parte, sau deteriorarea se poate accentua în cazul în care 

există o tulburare depresivă nediagnosticată.  

 Ce puteţi să ne spuneţi despre tulburările psihiatrice 

în contextul îngrijirii paliative din România în 

comparaţie cu ţările mai dezvoltate din Europa?

Tulburările psihice pot apărea în cotextul oricărei alte 

afecţiuni somatice, de exemplu neoplaziile. S-a demonstrat că 

pacienţii care dezvoltă o tulburare afectivă concomitentă cu 

afecţiunea somatică și care dacă nu este diagnosticată și tratată 

face ca evoluţia bolii de bază să fie una mai rapidă.  Pe de altă parte, 

în cazul bolilor neoplazice în toate stadiile ţelul nostru este acela 

de a îmbunătăţii calitatea vieţii pacienţilor. Nu ne este indiferent 

dacă persoana respectivă nu se poate hrăni, sau nu are un somn 

relativ normal.  Din aceste motive și nu numai, este necesară 

evaluarea acestor pacienţi și de medicul psihiatru, iniţierea unui 

tratament și de asemenea, pot beneficia de consiliere psihologică. 

Suntem destul de la început, dar lucrurile se mișcă repede. 

Care sunt cele mai des întâlnite afecţiuni psihiatrice 

la tineri?

        Afecţiunile 

psihice pot 

apărea la orice 

persoană și la 

orice vârstă

Prof. univ. dr. Mirela Manea, doctor în Știinţe 

Medicale • medic primar psihiatru • șef secţie Spitalul 

Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Al. Obregia”

• coordonator știinţific Conferinţa Naţională Stresul, 

Anxietatea, Depresia (S.A.D)

Anul acesta se va organiza la București, în perioada 29 – 30 mai, următoarea ediţie a Conferinţei Naţionale Stresul, Anxietatea, 

Depresia (S.A.D), conferinţă ce vine cu un concept modificat și multe noutăţi.  Spre deosebire de anii precedenţi, în care au fost 

și ediţii regionale ale evenimentului, anul acesta va fi o singură ediţie, însă abordarea patologiei psihiatrice va fi mult mai largă. 

Pornind de la vechiul nume SAD - Stres, Anxietate, Depresie, anul acesta se face tranziţia către noul SAD – Schizofrenie, Adicţii, 

Demenţe. În perioada actuală, drumul de la anxietate la suicid pare tot mai scurt (via depresie, abuz de substanţe, tratamente 

abandonate, etc) și probabil că va crește și numărul cazurilor de patologie infecţioasă cu implicaţii psihiatrice.  Trecem printr-o 

perioadă în care informaţia circulă extrem de repede, însă de multe ori trunchiat, incomplet, cu referinţe pe care se uita puţină 

lume. Informaţii despre menţinerea sănătăţii mintale, a echilibrului psihic precum și despre alte noutăţi ce vor fi dezbătute cu 

ocazia conferinţei SAD de anul acesta, am obţinut de la  doamna prof. univ. dr. Mirela Manea - coordonator știinţific Conferinţa 

Naţională Stresul, Anxietatea, Depresia (S.A.D). 

Tel.: 0744.528.029
contact@jurmed.ro

www.jurmed.ro
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În perioada 19-22 februarie se va desfășura Conferin-
ţa Naţională Alzheimer. Vă rugăm să ne spuneţi care 
sunt noutăţile ce vor fi prezentate în cadrul acestui 
eveniment?
Anul aceasta organizăm cea de-a X-a ediţie a Conferinţei 

Naţionale Alzheimer, eveniment pe care îl considerăm reușit și 
apreciat de întreaga comunitatea profesională. Rod al unui efort 
colectiv, demersul nostru a capacitat organizaţii profesionale şi 
știinţifice din domeniul medical, organisme şi operatori impor-
tanţi din sistemul de sănătate,  precum și organizaţii de pacienţi. 

Conferinţa Alzheimer din acest an continuă tradiţia, 
debutând prin cursuri cu tematici specifice domeniului 
neuroștiinţelor clinice, dar o noutate o constituie faptul că sunt 
mai numeroase faţă de ceilalţi ani că se adresează diverselor 
categorii de profesioniști implicaţi în procesul de diagnostic și 
terapie. Astfel, menţionăm:

• curs de neuropsihologie, are ca temă abordarea clinică şi 
neuropsihologică a demenţei vasculare, protocolul examinării 
neuropsihologice în această patologie, importanţa acestuia în 
realizarea diagnosticului și stabilirea strategiilor terapeutice; 
de asemenea, vor fi prezentate intervenţiile postdiagnostic și 
importanţa lor în managementul demenţei vasculare;

• curs de neuroimagistică, curs interactiv, va cuprinde pre-
zentarea principiilor de bază ale evaluării neuroimagistice și va 
pune accent pe protocoalele actuale în bolile neurodegenerati-
ve; cursul se va concentra pe imagistica prin tomografie compu-
terizată (CT) și rezonanţa magnetică (IRM);

• curs destinat asistenţilor medicali va avea un caracter 
predominant practic, având ca principal obiectiv comunica-
rea cu pacientul dificil. Ca și la ediţia anterioară, Conferinţa va 
asigura desfășurarea în paralel a sesiunilor știinţifice adresate 
profesioniștilor și cu cele destinate publicului larg, membrilor 

de familie și persoanelor suferinde.
Vor fi abordate dificultăţile și rolul familiilor care îngrijesc 

persoane cu demenţă, creșterea calităţii vieţii acestora prin in-
tervenţii specifice, multimodale, de la stimularea senzorială la 
cea cognitivă.  Doresc să evidenţiez workshopul cu tema Clasi-
ficarea Internaţională a Funcţionării, Sănătăţii și Dizabilităţii 
care va aborda lucrul în echipa multidisciplinară: medic, psi-
holog, asistent social, expert dizabilitate, expert politici sociale.  
Ca și în ceilalţi ani, vor fi prezentate date recente din domeniul 
cercetării fundamentale, dar și modele de bune practici, terapii 
inovative. 

Vom participa şi la lansarea cărţii ,,Suspendaţi între amin-
tiri” a doamnei Mirela Brown, carte care împărtășește experi-
enţa sa profesională ca îngrijitor calificat într-o instituţie de 
îngrijire pe termen lung a unor persoane cu demenţă din Anglia. 
Sunt foarte frumoase și interesante descrieri de caz cu detalii 
privind aspectele psihologice, importanţa istoriei de viaţă a per-
soanelor, particularităţi din îngrijire.

Tema centrală a Conferinţei din acest an este „Actua-
lităţi în domeniul demenţelor”. Ce ne puteţi spune 
despre aceasta?
Deoarece nu există în România o Strategie Naţională pentru 

Demenţă, iar psihiatria și  psihogeriatria nu fac parte din do-
meniile prioritare din cadrul Strategiei Naţionale de Sănătate 
2014-2020, Societatea Română Alzheimer face totuși încă un 
pas înainte prin punerea pe agenda publică a sănătăţii mintale, 
în special a patologiei demenţiale.  Astfel, masa rotundă cu tema 
,,Necesitatea elaborării unei politici publice specifice pentru per-
soanele cu tulburări neuro-degenerative, cu accent pe demenţe” 
continuă dezbaterile începute anul trecut din cadrul proiectu-
lui Societăţii Române Alzheimer și Asociaţiei „Habilitas”, „Să-

        10 ani de succes
- Conferinţa 
Naţională 
Alzheimer
Prof. dr. Cătălina tudose,
Președintele Societatății Române de Alzheimer

Anul acesta în perioada 19 -22  februarie 2020, la World Trade Center din București se va desfășura a X-a ediție a Conferinței Naţionale 
Alzheimer, ediție jubiliară, ce ne-a obișnuit cu un înalt nivel ştiinţific.
Așa cum ne-a obișnuit și în anii precedenți, evenimentul va fi onorat de prezența unor speakeri renumiți care  vor prezenta rezultatele 
cercetărilor recente din domeniile neuroștiințelor, neuroimagisticii, a psihiatriei clinice și neuropsihologiei. De asemenea, în cadrul 
evenimentului vor fi abordate strategiile terapeutice și de îngrijire în tulburările neurodegenerative.
În paralel se vor desfășura cursuri, workshop-uri și seminarii adresate persoanelor suferinde și familiilor, respectiv persoanelor 
implicate în îngrijirea lor. Pentru a afla detalii despre toate aceste subiecte, în preajma evenimentului am discutat cu doamna 
prof. univ. dr. Cătălina Tudose, Preşedinte Societatea Română Alzheimer și Preşedinte Conferința Națională Alzheimer 2020.
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nătatea mintală – prioritate pe agenda publică!” și are ca temă 
centrală formularea și promovarea de politici alternative la Le-
gea sănătăţii mintale (Legea 487/2002 republicată în 2012), cu 
accent pe demenţe. Cu alte cuvinte, obiectivul este elaborarea și 
promovarea unei politici publice alternative la Legea sănătăţii 
mintale, pe baza documentelor rezultate în cadrul consultări-
lor publice, al sesiunilor de instruire și a unui Plan de Acţiune. 
Sunt invitaţi la dezbatere specialiști din domenii diverse (me-
dici geriatri, psihiatri, neurologi, medici de familie, psihologi, 
asistenţi sociali, kinetoterapeuţi, asistenţi medicali, arhitecţi, 
cercetători), reprezentanţi din mediul universitar şi din media, 
factori de decizie- manageri de spitale şi instituţii socio-medi-
cale, reprezentanţi ai primăriilor, DGSAPC-urilor, societăţilor 
și asociaţiilor profesionale, altor ONG-uri.

Ca în fiecare an ne-aţi obișnuit ca la acest eveniment 
să participe nume sonore din domeniile neuro-
știinţelor, neuroimagisticii, a psihiatriei clinice și ne-
uropsihologiei. Ce informaţii ne puteţi oferi despre 
personalităţile invitate să conferenţieze anul acesta?
Speakeri renumiţi pentru competenţa în domeniu și cali-

tatea prezentărilor vor conferenţia despre aceste teme, ca și 
despre asistenţa medicală comunitară, modele de bune practici 
în îngrijire, creșterea calităţii vieţii pacienţilor persoanelor cu 
demenţă prin intervenţii specifice. Dintre aceștia menţionăm: 
Ovidiu-Alexandru Băjenaru, Bogdan Ovidiu Popescu, Ga-
briel-Ioan Prada, Ileana Botezat Antonescu, Doina Coz-
man, Mariana Grigoriu- Şerbănescu, Mihaela Roco, Adria-
na Sarah Nica, Cerasela Măciucă, Luminiţa Daneş, Kounti 
Foteini (Anglia), Ben Hicks (Anglia), Liana Borza (Anglia), 
Ştefania Ilinca (Austria) și alţii.

În calitate de Președinte al Societăţii Române Alzhei-
mer ce ne puteţi spune despre proiectele în care este 
implicată societatea pe care o conduceţi precum și ob-
stacolele întâlnite din cadrul proiectelor societăţii?
Avem în implementare anul acesta patru proiecte europene: 
• ,,Strategii de comunicare eficientă și sprijin în gestionarea 

situaţiilor de zi cu zi pentru persoanele implicate în îngrijirea de-
menţei – SUCCESS", proiect finanţat prin programul ACTIVE 
AND ASSISTED LIVING (AAL);

• ,,Inovaţie în demenţă în regiunea danubiană - INDEED", 
proiect finanţat prin programul Transnaţional Dunărea 
(INTERREG);

• ,,Utilizarea dramei și a artei povestirii în îngrijirea persoane-
lor cu demenţă", proiect finanţat prin programul Erasmus Plus;

• ,,Sănătatea mintală - prioritate pe agenda publică!” pe linia 
de finanţare CP 2 – POCA, proiect cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Capacitate Administra-
tivă (POCA) 2014 – 2020.

Toate proiectele sunt foarte interesante și ne aduc satis-
facţii, deși metodologia lor de implementare este adesea foarte 
greoaie și există mari dificultăţi administrative, rezultatele sunt 
totuși încurajatoare și sperăm să conducă la elaborarea și, mai 
ales, aplicarea unor politici ,,sănătoase” de sănătate privind po-
pulaţia vârstnică.

Avem destul de multe proiecte în perspectivă, mai ales lega-
te de domeniul educaţional și de conștientizare a problematicii 
tulburărilor neurodegenerative.

Care este situaţia în România, comparativ cu alte ţări 
dezvoltate în ceea ce priveşte politicile inovative în 
domeniu demenţei?
Vom afla mai multe despre ce se întâmplă la nivelul ţărilor 

dezvoltate comparativ cu România din prezentarea doamnei 
Ştefania Ilinca cu titlul Promovarea politicilor inovative în 
domeniul dementei în România (proiectul CreDEM): Lecţii din 
experienţele statelor Europene.

De la ultima ediţie a conferinţei remarcăm derularea unor 
proiecte interesante, desfășurate de grupuri entuziaste de 
specialiști, dar lansarea unor politici specifice în domeniu nu 
s-a conturat încă.

Credeţi că se poate vorbi despre prevenţie în cazul de-
menţelor?
Da, se poate vorbi și sunteţi invitaţii noștri să audiaţi lucra-

rea: Noi abordări privind factorii de risc și markerii specifici 
ai bolii Alzheimer a domnului profesor Gabriel-Ioan Prada, 
precum și Mindfulness în prevenţia bolii Alzheimer a doamna 
Maria-Daniela Nicoară, directorul celei mai noi filiale a Socie-
tăţii Române Alzheimer, filiala Sibiu.

Numărul pacienţilor cu Alzheimer din centrele rezi-
denţiale este în creștere în comparaţie cu anii trecuţi?
Nu avem date precise, dar numărul pacienţilor cu demen-

ţă în boala Alzheimer internaţi în centrele rezidenţiale crește 
pe măsură ce numărul acestor centre private crește și el. Sunt 
multe probleme cu care se confruntă și aceste instituţii, iar pre-
zentarea cu titlul România în imposibilitatea de a separa persoa-
nele cu demenţă în centrele rezidenţiale cu cazare permanentă a 
doamnei Cerasela Măciucă încearcă să răspundă la multe din 
întrebările legate de funcţionarea acestor centre rezidenţiale 
destinate persoanelor cu demenţă.

Există tehnologii noi în tratarea pacienţilor cu tulbu-
rări psihice?
Sunt și tehnologii noi, ca de exemplu stimularea magnetică 

transcraniană care nu este dezvoltată în România; sunt însă și 
multe studii în desfășurare, cu noi produse medicamentoase 
aflate în studii de cercetare și, în legătură cu acest subiect, dom-
nul academician Ovidiu-Alexandru Băjenaru va susţine o 
prezentare plenară pe această tema.

În încheiere, doriţi să transmiteţi un mesaj colegilor 
dumneavoastră care vor fi prezenţi la eveniment?
Ne dorim ca profesioniștii români să se perfecţioneze în 

domeniul psihogeriatriei și al tulburărilor cognitive, să funcţi-
oneze în echipe multidisciplinare care să cuprindă medici geri-
atri, psihiatri, neurologi, medici de familie, psihologi, asistenţi 
sociali, asistenţi medicali, logopezi, kinetoterapeuţi și îngrijitori 
profesioniști, echipe capabile să răspundă nevoilor complexe 
determinate de această boală, să reușească să vină în sprijinul 
familiilor cel mai adesea copleșite de dificultăţile îngrijirii și să 
sperăm să existe un suport social susţinut ca și sprijinul socie-
tăţii ca acești oameni suferinzi și familiile lor să fie cu adevărat 
integraţi. Nu un ultim mesaj ar fi ca toţi să participaţi la cea de-a 
XXX-a ediţie a conferinţei Alzheimer Europe cu titlul Building 
bridges care va avea loc anul acesta în București în perioada 20-
22 octombrie.
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Ce puteţi să ne spuneţi despre ediţia din 2020 a 
Conferinţei Naţionale SAD ce se va desfășura în 
București și care sunt subiectele ce vor fi abordate în 
cadrul acestei ediţii?

Așa cum am obișnuit lumea medicală, ne propunem 
ca de fiecare dată să aducem în prim plan informaţii cât mai 
recente din diversele sfere ale medicinii în principal, dar ale 
psihiatriei în special. Din acest motiv, lărgim temetica propusă 
incluzând alte domenii importante ale specialităţii noastre.  

Cum vedeţi trecerea de la S.A.D. către noul S.A.D 
(Stres Anxietate Depresie – Schizofrenie Adicţii 
Demenţe)?
Consider un lucru necesar să conturăm un nou S.A.D. 

Probabil că următoarea întrebare a dumneavoastra ar fi: 
de ce? Am să vă răspund.  Când am început cu acest ciclu 
de conferinţe doream ca informaţiile despre “anxietate” și 
“depresie” să înceapă să ajungă la personalulul medical din alte 
specialităţi, în formatul lor corect, să fie decelate și pacienţii 
să fie trimiși cât mai repede spre diagnosticare și în iniţiere 
terapeutică.  Din nefericire viaţa nu ne arată doar alb și negru, 
are și nuanţe de gri.  Depresie și anxietate întâlnim și în alte 
entităţi așa cum sunt schizofrenia, demenţa (la modul general) 
sau adicţiile. De exemplu, în cazul schizofreniei putem întâlni 
anxietatea psihotică care este o urgenţă din punctul nostru de 

vedere și pe care trebuie să o diagnosticăm și să intervenim 
imediat. Depresia și tulburările deteriorative (demenţa) 
sunt adesea împreună, nu de puţine ori se intră în demenţă 
printr-o tulburare depresivă netratată sau incorect tratată pe 
de o parte, sau deteriorarea se poate accentua în cazul în care 
există o tulburare depresivă nediagnosticată.  

 Ce puteţi să ne spuneţi despre tulburările psihiatrice 
în contextul îngrijirii paliative din România în 
comparaţie cu ţările mai dezvoltate din Europa?
Tulburările psihice pot apărea în cotextul oricărei alte 

afecţiuni somatice, de exemplu neoplaziile. S-a demonstrat că 
pacienţii care dezvoltă o tulburare afectivă concomitentă cu 
afecţiunea somatică și care dacă nu este diagnosticată și tratată 
face ca evoluţia bolii de bază să fie una mai rapidă.  Pe de altă parte, 
în cazul bolilor neoplazice în toate stadiile ţelul nostru este acela 
de a îmbunătăţii calitatea vieţii pacienţilor. Nu ne este indiferent 
dacă persoana respectivă nu se poate hrăni, sau nu are un somn 
relativ normal.  Din aceste motive și nu numai, este necesară 
evaluarea acestor pacienţi și de medicul psihiatru, iniţierea unui 
tratament și de asemenea, pot beneficia de consiliere psihologică. 
Suntem destul de la început, dar lucrurile se mișcă repede. 

Care sunt cele mai des întâlnite afecţiuni psihiatrice 
la tineri?

        Afecţiunile 
psihice pot 
apărea la orice 
persoană și la 
orice vârstă
Prof. univ. dr. Mirela Manea, doctor în Știinţe 
Medicale • medic primar psihiatru • șef secţie Spitalul 
Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Al. Obregia”
• coordonator știinţific Conferinţa Naţională Stresul, 
Anxietatea, Depresia (S.A.D)

Anul acesta se va organiza la București, în perioada 29 – 30 mai, următoarea ediţie a Conferinţei Naţionale Stresul, Anxietatea, 
Depresia (S.A.D), conferinţă ce vine cu un concept modificat și multe noutăţi.  Spre deosebire de anii precedenţi, în care au fost 
și ediţii regionale ale evenimentului, anul acesta va fi o singură ediţie, însă abordarea patologiei psihiatrice va fi mult mai largă. 
Pornind de la vechiul nume SAD - Stres, Anxietate, Depresie, anul acesta se face tranziţia către noul SAD – Schizofrenie, Adicţii, 
Demenţe. În perioada actuală, drumul de la anxietate la suicid pare tot mai scurt (via depresie, abuz de substanţe, tratamente 
abandonate, etc) și probabil că va crește și numărul cazurilor de patologie infecţioasă cu implicaţii psihiatrice.  Trecem printr-o 
perioadă în care informaţia circulă extrem de repede, însă de multe ori trunchiat, incomplet, cu referinţe pe care se uita puţină 
lume. Informaţii despre menţinerea sănătăţii mintale, a echilibrului psihic precum și despre alte noutăţi ce vor fi dezbătute cu 
ocazia conferinţei SAD de anul acesta, am obţinut de la  doamna prof. univ. dr. Mirela Manea - coordonator știinţific Conferinţa 
Naţională Stresul, Anxietatea, Depresia (S.A.D). 
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Afecţiunile psihice pot apărea la orice persoană și la orice 
vârstă. Sigur nu discutăm prea des la tineri despre tulburarea 
deteriorativă. Foarte rar putem să o luăm în calcul și atunci în 
anumite circumstanţe. Este știut însă că anumite afecţiuni 
au predilecţie de apariţie la vârste tinere așa cum sunt 
schizofrenia și tulburarea afectivă bipolară (TAB). Însă aici 
pot fi făcute câteva discuţii:  de exemplu, la TAB diagnosticul 
se pune de obicei destul de târziu, poate dintr-o anamneză 
insuficientă, sau simptome nespecifice.  Schizofrenia apare de 
obicei în jurul vârstei de 25 de ani, cu posibilitatea de a extinde 
vârsta de debut.

O categorie de afecţiuni care însă se întâlnesc des la tineri 
o reprezintă dependenţele. Vârsta este din ce în ce mai mică 
datorită consumului diverselor substanţe: tutun (nimeni nu 
vine însă pentru această dependenţă), alcool, consum frecvent 
și mare de pe băncile școlilor, „iarbă” (despre care ei suţin că 
este un drog ușor conform „Dr. Google”), cocaina ......

O altă categorie aparte este ceva între „boli și stări” o 
reprezintă tulburările de personalitate, adesea decompensate 
de un factor traumatizant: abandon de persoana iubită, eșec, 
ceartă ... și care se materializează adesea într-o tentativă de 
suicid sau parasuicid (în scopul de a atrage atenţia). Luăm în 
calcul și tentativele autentice de suicid, din fericire nu foarte 
frecvente, dar de o importanţă medicală mare.

Am lăsat la sfârșit tulburările afective, depresia și 
anxietatea ce se întâlnesc și la tineri și care necesită o atenţie 
deosebită din partea medicului și a familiei.

De ce rata persoanelor care suferă de demenţă la 
nivelul ţării este în creștere în comparaţie cu anii 
trecuţi?
Pacienţii cu tulburare deteriorativă, demenţa la modul 

general, cuprinde mai multe forme. Cea mai frecventă este 
Demenţa Alzheimer cu care ne confruntăm adesea. Trebuiesc 
făcute câteva precizări la această întrebare:

• consider că la nivelul actual de cunoaștere, modificările 
cognitive în sensul deteriorării, sunt sesizate într-un procent 
mai mare de familie și se adresează medicului de familie sau 
specialistului (psihiatru, neurolog). Din nefericire însă etapa 
de evoluţie a bolii în care familia o conștientizează, este una 
destul de tardivă și pacienţii ajung atunci când forma este una 
severă sau în cel mai bun caz moderat severă. În această situaţie,  
posibilitatea de intervenţie terapeutică este și mai redusă.

• alături de demenţă Alzheimer avem și pacienţi cu 
demenţă vasculară secundară unor AVC-uri mici și repetate/
mari care pot determina deteriorări majore.  

• o altă situaţie este reprezentată de formele rare de 
demenţe de exemplu cea fronto-temporală sau prin carenţa 
de vitamina B12 (mai sunt și altele) pe care le-am întâlnit în 
ultimul an. 

Toate aceste argumente arată ca din ce în ce mai mult 
oamenii înteleg că trebuie să se prezinte la medic, că nu este 
suficient să spui “este bătrân, uită” ci trebuie făcută evaluarea 
unei persoane pentru a stabili dacă vorbim de fiziologia vârstei 
sau de patologie (boală).

 Credeţi că stigma de sine este afectată atunci când o 
persoană ia decizia de a face un consult la medicul 
psihiatru?

Dacă vă referiţi la STIMA de sine ce poate fi afectată 
în cazul consultului la psihiatru nu cred, cert este că după 
consult, evaluare și iniţiere terapeutică, atunci când începe 
să se simtă mai bine, clar calitatea vieţii este una mai bună. În 
acest contest persoana înţelege că are nevoie de ajutor așa cum 
hipertensivul trebuie să primească medicaţie adecvată sau 
diabeticul trebuie să facă tratment pentru a-i scădea glicemia 
la valori normale și să funcţioneze bine.

Dacă vă referiţi la STIGMA care să fie pusă de societate 
peste o persoană care consultă un medic psihiatru, cred 
că depinde de gradul de cunoaștere al componenţilor ei. 
Ar trebui în acest caz să fie stigmatizată orice persoană 
care consultă un medic probabil pentru că “e rușinos să te 
îmbolnăvești”.

O să vă dau un exemplu care a avut pentru mine o mare 
relevanţă și care culmea, nu ţine de gradul de cunoaștere: 
în urmă cu mulţi ani a venit o pacientă (poate întâmplător) 
dintr-un sat din jurul Bucureștiului, cu o tulburare 
depresivă dar pe care cel mai tare o supăra faptul că nu 
dormea.  Am iniţiat tratament, pacienta a început să fie mai 
bine, să iasă să vorbească cu vecinele, să spună că doarme 
și să descopere că și altele erau cam ca ea. Încet, încet au 
început să vină din sat mai multe persoane. Nu au fost 
stigmatizate, a primat îmbunătăţirea calităţii vieţii lor.

 Terapiile din zilele noastre sunt mai eficiente decât 
cele utilizate în trecut?
Medicina evoluează din toate punctele de vedere. 

Diagnosticul îl putem pune uneori mai repede și mai ușor 
datorită aparaturii de care dispunem, investigaţiilor clinice 
și paraclinice iar tratamentul este adecvat fiecărei persoane. 
Dacă la început aveam ca ţinte terapeutice ștergerea 
simptomelor dominante, fără să putem evita întotdeauna 
efectele adverse ale medicaţiei, iar reintegrarea profesională, 
socială și familială să fie una parţială, acum ţinta noastră în 
momentul iniţierii tratamentului este alta.  Ne interesează 
creștrea, îmbunătăţirea calităţii vieţii oricărui pacient, 
medicaţia actuală este mai eficace și efectele adverse sunt mai 
puţine.  Nu avem medicamente minune care să nu aibă efecte 
adverse. Oare Aspirina atât de folosită în practica medicală nu 
are efecte adeverse, uneori redutabile?

Este necesară o colaborare între psihiatru, psiholog 
și neurolog?
Da. Dar de ce numai atât? Psihiatrul și psihologul, 

asistentul social,  alături de personalul medical, formează 
echipa terapeutică. Este absolut necesar ca orice pacient care 
are o afecţiune psihică dar și o boală somatică să beneficieze 
de o  abordare pluridisciplinară. 

În încheiere, aveţi un mesaj pe care să-l adresaţi 
colegilor dumneavostră care vor participa la ediţia 
de anul acesta a conferinţei ?
Doresc ca participarea să fie măcar la același nivel ca în anii 

anteriori, îmi doresc să propună lucrări pe care să le susţină cu 
teme din practica lor, nu ne temem de părerile contra atunci 
când sunt susţinute de argumente solide, putem învăţa toţi, 
unii de la alţii, în felul acesta beneficiul pentru pacienţi este 
mai mare.
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O dată la doi ani se desfășoară Conferinţa 
Internaţională de Psihiatrie Româno-Maghiară. 
Care vor fi noutăţile din acest an și ce ne puteţi 
spune despre temele principale dezbătute în 
această ediţie?
Anul acesta va fi un eveniment deosebit de cele 

anterioare: se va desfășura a XI-a ediţie a Simpozioanelor 
de Psihiatrie din România, care au debutat în anul 2000, 
urmate de altele, bienale. Simultan cu simpozionul nostru 
se va desfășura și Simpozionul Asociaţiei Maghiare de 
Psihiatrie, creditată aparte de către asociaţia lor. Deci: nu 
va mai fi o conferinţă internaţională bilaterală. Noi vom 
oferi doar sprijin logistic și găzduire pentru cei care vor 
veni prin organizarea asociaţiei prietene. 

Care a fost punctul de plecare al organizarii unei 
astfel de manifestări?  
Punctul de plecare în organizarea acestor manifestări 

a fost Prima Conferinţă Naţională comună a Asociaţiei 
Române de Psihiatrie și a Asociaţiei Române de 
Neuropsihiatrie Infantilă din 2000, la care au participate 
peste 220 de invitaţi.

Există diferenţe între noi și etnia maghiară în 
modul de tratare a pacienţilor depresivi?

Din punct de vedere a medicaţiei nu există. Avem aceași 
paletă de psihotrope, de care dispun și colegii noștri din 
Ungaria. Dar: liantele intermediare dintre asistenţa intra și 
extramurală sunt mai bine puse la punct în Ungaria. Tragem 
speranţe, ca și noi să ne aliniem necesităţilor de reabilitare 
psihosocială, un scop înscris și pe frontispiciul Asociaţiei 
Române de Reabilitare Psihosocială și a Asociaţei Române 
de Psihiatrie Socială.

Care sunt problemele cu care vă confruntaţi în 
Miercurea Ciuc ca medic psihiatru?
Identice cu cele ale colegilor de pe alte meleaguri 

românești: continua luptă împotriva stigmei care planează 
asupra psihiatrilor și al bolnavilor psihici; hiatusurile 
legislative ale asistenţei postcură și ale prevenţiei bolilor 
psihice, în special al prevenţiei suicidare; drogdependenţa 
- din ce în ce mai mult cu ponderea pe drogurile ”tari”; 
penuria personalului medico-sanitar. Mă opresc aici, ca să 
nu par defetist!

Sunt suficiente locurile la Secţia de Psihiatrie din 
Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc? 
De la 50 de paturi de care dispunea secţia SJU în 1980, 

când am ajuns aici, am ajuns azi la 30 de paturi, datorită nu 
în ultimul rând și efectului benefic al antipsihoticelor de 

ultimă generaţie, care au dus la demodarea 
ușilor turnante a asistenţei psihiatrice, prin 
creșterea complianţei bolnavilor și al efectului 
lor terapeutic mai propice. Nu avem cozi de 
așteptare, decât -  uneori - unele scurte.

În încheiere aveţi un mesaj pe care 
să-l adresaţi celor care vor participa 
la ediţia de anul acesta a acestui 
eveniment?
Deopotrivă celor care au mai participat 

și celor care încă nu au avut această șansă: 
vor găsi aici tradiţionala atmosferă de 
ospitalitate și prietenie, căldură sufletească, 
punctualitate, valoare profesională, și ...de ce 
nu? ...atât de mult dorita pâine cu untură și 
pălincă cu ardei, patentată la noi.

 Tragem speranţe, 
 ca și noi să ne 
aliniem necesităţilor 
 de reabilitare
 psihosocială

Care credeţi că sunt 
motivele principale pentru 
care tot mai mulţi tineri 
suferă de depresie? 
Ele sunt multiple, variate. 

Le-aș îndritui printre cauzele 
b i o - p s i h o - s o c i o - s p i r i t u a l e 
ale societăţii contemporane. 
Detalierea lor ar umple spaţiul 
de timp al mai multor conferinţe.

dr. veress albert,  Preşedintele Asociaţiei Române de Reabilitare Psihosocială
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Stimate Domnule Dr. George Stercu, sunteţi 
Președintele Federaţiei Europene a rezidenţilor în 
psihiatrie. Cum aţi primit numirea în această 
funcţie?
Am obţinut mandatul de președinte al acestei federaţii 

prin vot. În fiecare an, în cadrul Forumului EFPT (European 
Fedearation of Psychiatric Trainees) are loc adunarea 
generală. În cadrul Adunării, fiecare ţară membră are dreptul 
la un vot, iar în anul 2018, în Bristol am candidat pentru funcţia 
de președinte având drept contracandidaţi colegii din Spania, 
Grecia, Lituania și Ucraina. Până în acel moment am fost 
implicat activ în multiple proiecte ale Asociaţiei, am ocupat 
funcţia de cenzor și am participat la înfiinţarea și dezvoltarea 
unui nou grup de lucru: ,,Psychiatry across borders”.  

Mai mult, AMRPR (Asociaţia Medicilor Rezidenţi în 
Psihiatrie din România) este una dintre cele mai vechi și 
respectate asociaţii medicale din cadrul EFPT datorită 
eforturilor și profesionalismului foștilor delegaţi români, 
precum dr. Giurguca Ana, dr. Giurgi Cătălina, dr. 
Petricean Alina ș.a.

Care au fost principalele realizări în perioada 
mandatului dvs.?
EFPT este o federaţie respectată și recunoscută de toate 

marile asociaţii de psihiatrie. Avem multiple proiecte în 
derulare, precum „Test your own training” , proiect desfășurat 
în parteneriat cu UEMS (European Union of Medical 
Specialists). Am preluat funcţia de președinte în iulie 2019 și 
de atunci numărul de rezidenţi ce au participat în studiu s-a 
dublat, lucru apreciat de departamentul de psihiatrie al UEMS.

La sfârșitul anului 2019 EFPT a organizat două simpozioane 
în cadrul Congresului Mondial de Psihiatrie Socială ce a avut 
loc în București. Simpozionale s-au bucurat de prezenţa și 
sprijinul prof. Eliot Sorel și prof. Norman Sartorius.

Am participat la înfiinţarea unui nou task force în cadrul 

CINP (The International College of Neuropsychopharmacology) 
alături de prof. Joseph Zohar și dr. Theodoros Koutsomitros.

Am reprezentat EFPT pentru prima oară în grupul de lucru 
al EPA (European Psychiatric Association) – Mental Health 
Workforce în Bruxelles, Belgia. Voi prezenta rezultatele acestei 
întâlniri în deschiderea Forumului EPA, ce va avea loc anul 
acesta în martie, în Madrid.

În ce măsură poziţia în această funcţie a ajutat 
medicii psihiatrii rezidenţi din România? Ce 
colaborări/proiecte au fost derulate în comun?
AMRPR va organiza în parteneriat cu EFPT Forumul 

European în București, 1-5 iulie 2020. Cu această ocazie, 
medicii rezidenţii români vor avea ocazia să participe la 
sesiunile plenare cu invitaţi internaţionali de renume. AMRPR 
este membru cu drepturi depline în programul european 
exchange și oferă medicilor rezidenţi români șansa de a 
participa în programele de schimb de experienţă. Membrii 
AMRPR pot participa în grupurile de lucru EFPT și pot candida 
pentru poziţii de manager în cadrul EFPT.

În cazul în care participă la congrese internaţionale, 
membrii AMRPR pot participa și la activităţiile conexe 
organizate de EFPT. Spre exemplu, anul acesta în martie, 
în Madrid, cu ocazia Congresului European de Psihiatrie, 
EFPT va organiza o cină festivă la care pot participa membrii 
AMRPR, aceasta fiind o bună oportunitate pentru realizarea 
schimbului de bune practici.

Care sunt problemele cu care se confruntă rezidenţii 
psihiatrii din România în comparaţie cu rezidenţii 
europeni?
Studiile efectuate de EFPT în decursul timpului au arătat 

că, deși oportunităţile de care beneficiază medicii rezidenţi 
variază mult în funcţie de poziţia geografică și contextul 
social și economic, probelemele sunt asemănătoare, respectiv 

           Pentru a trata 
cu adevărat o afecţiunie 
psihică este necesară 
          atât intervenţia  
          medicală cât și rezolvarea 
          contextului social în
          care aceasta a apărut 

dr. GeorGe sterCu •  President of European Federation of Psychiatric Trainees
• Medic specialist în Psihiatrie •  Spitalul prof. dr. Alexandru Obregia
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lipsa supervizării eficiente, lipsa unei formări serioase în 
psihoterapie și în special faptul că activităţile clinice zilnice 
sunt aliniate necesităţilor secţiei medicale respective și nu 
neapărat programului de rezidenţiat. 

Anul acesta în perioada 2-5 iulie Congresul Naţional 
al Asociaţiei Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din 
România se va desfășura alături de cel al Federaţiei 
Europene al Rezidenţilor în Psihiatrie. Ce s-a dorit 
prin organizarea comună a acestor evenimente?
Forumul European este un eveniment cu caracter mai 

degrabă administrativ decât știinţific. Este momentul în care 
președinţii de asociaţii și delegaţii asociaţiilor europene se 
întâlnesc pentru a prezenta rezultatele proiectelor derulate în 
timpul anului. În cadrul Forumului sunt invitate personalităţi 
internaţionale de renume și adesea aceștia susţin prezentări 
din domeniul lor de activitate. Am dorit să folosesc aceasta 
oportunitate și să ofer rezidenţilor români șansa de a participa 
la aceste prezentări prin organizarea unor sesiuni plenare 
comune în ziua de sâmbătă, 4 iulie.

Vă rugăm să ne spuneţi ce noutăţi vor aduce 
manifestările prin lucrările știinţifice și speake-rii 
prezenţi anul acesta?
Pe lista invitaţiilor se află prof. Norman Sartorius, prof. 

Eliot Sorel, Secretarul General al EPA Julien Beezhold, 
prof. Celso Arango, prof. Joseph Zohar și mulţi alţii. Toţi 
acești invitaţi sunt personalităţi de renume în domeniile lor 
respective. Informaţiile prezentate vor fi așadar variate, de 
la neuropsihofarmacologie, la medicină digitală și psihiatrie 

socială atât din psihiatria adultului cât și a copilului și 
adolescentului. 

Ţinând cont de faptul că pentru o carieră de succes 
este necesar un bun echilibru între viaţa personală și cea 
profesională o avem invitată pe doamna dr. Bernadka 
Dubicka care va susţine o prezentare despre cum poate fi 
realizat acest lucru.

Vedeţi în viitor și alte ediţii comune ale acestui 
eveniment?
Forumul European este organizat anual de președintele 

EFPT, de regulă în ţara în care își desfășoară activitatea. Așadar 
nu cred ca în viitor vor mai exista ediţii comune ale acestui 
eveniment decât în contextul în care un alt delegat al României 
va prelua funcţia de președinte și va dori să realizeze în acest fel 
evenimentul. Ultima oară când România a preluat președenţia 
EFPT a fost în urmă cu 18 ani, în 2002, când doamna conf. 
Adriana Mihai a organizat forumul la Sinaia.

În încheiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj 
tinerilor rezidenţi care aleg să urmeze această 
specialitate.
Sfatul meu este să pună pasiune și să prezinte empatie în 

munca lor, încercând să nu se limiteze strict la intervenţia 
farmacologică. De asemenea, le recomand să se implice în 
asociaţii, fundaţii și proiecte de voluntariat, să încerce să 
îmbunătăţească societatea în ansamblu. Pentru a trata cu 
adevărat o afecţiunie psihică este necesară atât intervenţia 
medicală cât și rezolvarea contextului social în care aceasta a 
apărut sau s-a agravat. 
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Anul acesta veţi organiza Congresul Naţional al 
Asociaţiei Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din 
România alături de cel al Federaţiei Europene al 
Rezidenţilor în Psihiatrie, evenimente ce vor 
avea loc în aceeași perioadă la București. Ce ne 
puteţi spune despre aceste evenimente?
În cadrul Congresului Naţional al Asociaţiei Medicilor 

Rezidenţi în specialităţile psihiatrie și psihiatrie pediatrică 
vor avea oportunitatea să prezinte lucrări și să participe 
la workshop-uri organizate de personalităţi renumite 
în psihiatria românească. Rezidenţii au posibilitatea să 
organizeze prezentări și postere în cadrul congresului care 
aduc la zi cunoștiinţele în domeniul nostru. 

Anul acesta în mod special este un eveniment deosebit 
datorită Forumului Federaţiei Europene al Rezidenţilor. 
În cadrul acestui Forum vin rezidenţi din toată Europa (și 
nu numai) ca reprezentanţi ai organizaţiilor naţionale de 
unde provin. Forumul este o oportunitate de a cunoaște 
persoane din întreaga lume interesaţi de psihiatrie, de a 
cunoaște ale sisteme de sănătate și de a face schimb de 
idei și opinii. În fiecare an, sunt prezenţi la Forum experţi 
din toate domeniile psihiatriei și este o ocazie unică că 
anul acesta se petrece în București. 

Care este tema principală în cadrul acestor 
evenimente? 
Tema Congresului Naţional al Asociaţiei Medicilor 

Rezidenţi în Psihiatrie este „Trauma complexă și implicaţiile 
ei în psihiatrie” iar al Forumului Federaţiei Europene al 
Rezidenţilor în Psihiatrie este „Empowering the Trainee”.

Există puncte comune între cele două eveni-
mente?

Ambele se adresează rezidenţilor în psihiatrie 
și psihiatrie pediatrică. Dorim ca în cadrul acestor 
evenimente rezidenţii să găsească oportunităţi de a 
participa activ la dezvoltarea știinţifică a psihiatriei și de 
a fi implicaţi în propria pregătire. 

În cadrul Forumului se discută oportunităţi prin care 
medicii rezidenţi pot participa activ la propria pregătire 
profesională și de asemenea oportunităţi prin care pot 
îmbunătăţi îngrijirea pacientului psihiatric. Considerăm 
că acesta este spiritul Asociaţiei Medicilor Rezidenţi din 
România.  În acest an dorim să iniţiem o tradiţie în cadrul 
Adunării și să invităm asociaţii non-guvernamentale să 
fie prezente. În acest mod, sperăm să încurajăm rezidenţii 
să cunoască întreg traseul pacienţilor psihiatrici, nu 
numai cel din cadrul spitalului. Și, de ce nu, să încurajăm 
participarea ca și voluntari în cadrul acestor organizaţii.

         Dorim ca în cadrul 
evenimentelor 
AMRPR rezidenţii 
să găsească 
oportunităţi de a 
participa activ la 
dezvoltarea știinţifică 
a psihiatriei
           dr. viCtor oanCa, Președintele Asociaţiei Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din România

Anul acesta în mod special este un eveniment deosebit 
datorită Forumului Federaţiei Europene al Rezidenţilor. 

În cadrul acestui Forum vin rezidenţi din toată Europa (și 
nu numai) ca reprezentanţi ai organizaţiilor naţionale de 
unde provin. Forumul este o oportunitate de a cunoaște 
persoane din întreaga lume interesaţi de psihiatrie, de a 
cunoaște ale sisteme de sănătate și de a face schimb de 

idei și opinii. În fiecare an, sunt prezenţi la Forum experţi 
din toate domeniile psihiatriei și este o ocazie unică că 

anul acesta se petrece în București. 
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Care sunt așteptările dumnea voastră în urma 
acestor evenimente importante?
Doresc ca în urma acestor evenimente să se implice activ 

cât mai mulţi rezidenţi în cadrul Asociaţiei. Dorim ca de la an 
la an Asociaţia să ofere cât mai multe oportunităţi membrilor 
săi prin organizarea de evenimente și crearea de oportunităţi 
pentru aceștia.

Care sunt problemele cu care se confruntă 
rezidenţii din România în comparaţie cu rezidenţii 
din alte ţări europene?
Uniunea Europeană a Medicilor Specialiști a publicat în 

2017 un îndrumător în ceea ce privește educaţia medicilor 
rezidenţi în psihiatrie. În cadrul acestui memoriu sunt 
specificate că în cadrul rezidenţiatului medicul rezident 
în psihiatrie trebuie să urmeze un curs de psihoterapie 
supervizat, ceea ce nu se întâmplă actualmente in 
România. Acest aspect este prezent în multe ţări din 
Uniunea Europeană dar cu precădere în estul Europei. Din 
interacţiunile mele cu rezidenţii din alte ţări am observat că 
România este printre primele locuri la birocraţie, suportul 
pe hârtie al datelor medicale fiind înlocuit în alte ţări prin 
sisteme informatice ușor de accesat. 

Există vreo îmbunătăţire în sistemul medical 
pentru a determina tinerii medici să rămână și să 
practice medicina în ţară?
România este printre ţările din Europa care 

contribuie cel mai puţin din PIB în domeniul 
sănătăţii. Iar acest lucru se resimte în viaţa de zi 
cu zi prin lipsa materialelor, lipsa personalului 
calificat, a personalului auxiliar și a condiţiilor în 
care pot fi trataţi pacienţii. Prin toate aceste lipsuri 
calitatea actului medical are de suferit. Orice 
persoană are dreptul la sănătate și asta implică 
accesul la acte medicale de cel mai înalt nivel. 
Medicii sunt preocupaţi de aceste aspecte și în 
fiecare an participă la congrese și adunări din cadrul 
specialităţilor aferente pentru a oferi un act medical 
cât mai adecvat pacienţilor. Când mediul de lucru 
nu creează condiţiile necesare unui act medical 
satisfăcător intervine frustrarea medicului și a 
pacientului asupra stării lucrurilor. Până când nu vor 
mai fi alocate mai multe resurse în domeniul medical 
materializate prin îmbunătăţirea condiţiilor de 
lucru, tinerii medici vor pleca în continuare în 
străinătate pentru a nu compromite actul medical 
pe care se străduiesc să îl îndeplinească.

Care sunt proiectele principale ale 
Asociaţiei Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie 
din România?
Asociaţia Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie 

din România se ocupă în fiecare an de organizarea 
Adunării Naţionale. De asemenea organizează 
workshop-uri și cuvântări în centre universitare 
unde s-a exprimat dorinţa pentru acest lucru. 
Anul acesta dorim să instituim o tradiţie în cadrul 
Adunării, inspirată de către modelul Forumului 

European. Dorim să organizăm grupuri de lucru în cadrul 
Asociaţiei care să se ocupe de domeniile de interes ale 
rezidenţilor, fie ele știinţifice sau administrative.

Există o colaborare interdisciplinară între 
psihiatrie și alte specialităţi medicale?
Pacientul psihiatric poate prezenta tare organice ca și 

orice alt pacient. Din ce în ce mai mult, în ultimii ani, medicii 
de pe alte specialităţi au înţeles importanta comorbidităţii 
psihiatrice în tratamentul bolilor somatice astfel încât 
vedem în cadrul congreselor de pediatrie, medicină internă 
și cardiologie prezentări care explorează acest subiect. Sunt 
bucuros când un coleg de pe o altă specialitate cere un consult 
interclinic pentru un pacient, atunci când au fost exclusă 
orice altă cauză organică, întrucât știu că astfel pacientul are 
parte de cele mai bune îngrijiri medicale.

În încheiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj 
colegilor dumneavoastră care vor fi prezenţi la cele 
două evenimente.
Sper să văd un număr cât mai mare de participanţi în 

cadrul congresului. Vorbesc în numele echipei de organizare 
când vă spun că dorim ca aceste evenimente să fie memorabile 
și de ajutor participanţilor. 

Să ne asumăm responsabilitatea propriei noastre 
pregătiri profesionale este datoria ce o avem faţă de pacienţi 
și faţă de noi înșine!
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Însingurarea cibernetică – 
o verigă etiologică 
a depresiei moderne?

 

Autor:
Șef lucrări dr. 
Eduard Petru 
MOţOESCu
•  Medic primar 

psihiatru
•  Șef al Clinicii 6 

Psihiatrie a Spitalului 
Clinic de Psihiatrie 
«Prof. dr. Alexandru 
Obregia» București

Î ntrebarea firească este: de ce oamenii devin din ce în ce mai 
vulnerabili afectiv și de ce depresia, considerată nu de mult 
o afecțiune rară și reversibilă, însoțind mai degrabă reactiv 

și fugace evenimentele traumatice ale vieții, câștigă atât de mult 
teren în domeniul patologiei actuale? De ce această tendință 
alarmantă, și care sunt mecanismele acestui fenomen confirmat 
statistic? Se poate intra într-o zonă a inferențelor profunde, dar 
și a speculațiilor facile, dar este cert că răspunsul pertinent nu 
poate veni decât dintr-o analiză multidimensională a omului 
modern.

 Este un truism faptul că starea de sănătate a societății în care 
trăim și ne desfășurăm activitatatea influențează într-o manie-
ră covârșitoare starea noastră de sănătate. O societate bolnavă, 
maladivă, nu poate să nu influențeze sănătatea celulelor sale, 
oamenii. Mecanismele fiziopatologice ale unei astfel de societăți 
anomice, reprezentate prin perturbări grave ale comunicării 
interumane, non-altruismul, lipsa de empatie și exacerbarea 
competitivității, nu pot să nu conducă la o patologie complexă, 
intricată, care poate genera la rândul ei veriga unui cerc vicios.

Omenirea nu a cunoscut până acum și nu a fost capabilă să 
construiască nicio formă de orânduire socială care să asigu-
re societății, în asamblul ei, bunăstarea materială și spirituală, 
fundamentate armonios pe principii etice solide. Inechitățile și 
hazardul continuă să guverneze, în mare măsură, asupra unor 
contemporani ai acelor oameni care s-au avântat în spațiu, s-au 
luat la trântă cu marile mistere ale vieții și ale morții, au recreat 
experimental condițiile Big Bang-ului.

Medicul este interfața dintre societate și reprezentanții săi su-
ferinzi, oameni de diferite categorii, cu diferite nevoi și aspirații, 
cu diferite trăsături morale și caracteriale, cu diferite complexe, 
frustrări sau angoase. Medicul trebuie să aibă, așadar, pe lângă 
simț clinic, și acele calități, la fel de inefabile, de “a citi” aceste 
aspecte mozaicate ale pacienților săi, și de a insera în contextul 
patologic al acestora elementele care aparțin unei societăți din 
ce în ce mai complexe, mai stratificate, și poate mai anxiogene 
și inechitabile cu cât, paradoxal, codul legislativ devine mai ela-
borat și mai vast. Poate că medicul este specialistul care observă 

cel mai frecvent și mai acurat această situație în care societatea, 
îmbolnăvită latent de însăși bolile morale ale elementeleor sale, 
își devorează fiii, ca un Kronos al unei mitologii îndepărtate, ob-
scure, și foarte greu de înțeles.

Această anomie socială este determinată în primul rând de o 
patologie a comunicării, dar și a destructurării reperelor religi-
oase și culturale - considerate vetuste și anacronice, aceste feno-
mene fiind proiectate pe un fundal globalist, cu efect contagios 
imitativ.

Comunicarea este un proces vital al bunei funcționări a ființei 
umane, un proces care creează punți și modelează destine. Pa-
radoxul accesului facil la comunicare al omului modern (pre-
ponderent prin internet și telefonia mobilă de ultimă generație) 
este acela că acesta devine un însingurat, un Robinson Crusoe 
naufragiat pe o insulă plină de capcane și canibali, care primește 
însă gratificații false din comunicarea cu alți Robinsoni aflați pe 
insule din ce în ce mai îndepărtate. Odată ce vălurile iluzorii ale 
sentimentului securizant de comunicare deplină cu semenii săi 
se destramă, omul se regăsește singur pe insula sa, incapabil să 
împărtășească cuiva sentimente sau gânduri într-o manieră fi-
rească, apropiată și sinceră, începând să conștientizeze deznădej-
dea și neputința sa. Treptat, dorința lui de a evada de pe această 
insulă dispare, capitulează, și intră în adevărata captivitate, care 
poate reprezenta sursa principală de angoasă și tristețe.

Această patologizare a comunicării interumane, prin exces 
de ”virtual” și ”intermediere”, poate induce firesc o superficiali-
zare a emoțiilor, până la sublimarea lor, ceea ce poate conduce 
la frustrări și deziluzii destructurante pentru un ”Om nou”, care 
respinge reperul (religios sau cultural). Ne aflăm în fața unei mari 
vulnerabilități umane, create chiar de geniul uman. Ne întoar-
cem, așadar, la avertismentul ”scepticilor” : tehnologia poate de-
veni toxică și chiar nocivă pentru oameni, dacă nu se dezvoltă în 
ritmurile adecvate metabolizării ei firești de către aceștia.

Omul are însă și calități instinctuale, pe lângă o minte sclipi-
toare – ”adulmecă” pericolul și încearcă să îl anihileze. Așa vor 
proceda cei care vor învăța să folosească la maxim tehnologia, 
fără a se lăsa devorați de aceasta.

Statisticienii OMS prevăd pentru acest an o con-
firmare a creşterii susţinute a incidenţei depre-
siei din ultimii ani, aceasta devenind “cea mai 
populară” afecţiune, după afecţiunile cardio-vas-
culare.
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Efectele benefice ale uleiului
de peşte LYSI pentru creier

M ămicile doresc să creeze condiţiile cele mai potrivite 
pentru a avea copii inteligenţi şi sănătoşi, care să se 
dezvolte armonios. De cele mai multe ori, ele preferă 

informaţiile care le ghidează pe căi fără riscuri, care pun în prac- 
tică metode naturale, tradiţionale, îndelung verificate, cum ar fi 
terapia tradiţională cu Ulei din ficat de cod.

Deoarece acizii graşi Omega-3 nu pot fi produşi de corpul 
uman, este foarte important aportul prin dietă sau prin supli- 
mente nutritive de calitate superioară, pentru a alimenta conti- 
nuu dezvoltarea lipidelor cerebrale.

În ultimul trimestru de sarcină se definitivează formarea cre- 
ierului copilului, a retinei şi a sistemului nervos, în componenţa 
căruia intră acizii graşi Omega-3, în proporţie de peste 60%.

Omega-3 constituie cărămizile de temelie ale formării creie-
ru- lui, iar procesul de formare se bazează pe rezervele de Ome-
ga-3 ale mămicii. Dacă aceste rezerve sunt sărace, atunci pot apă-
rea carenţe în dezvoltarea intelectuală a copilului şi o dezvoltare 
mentală şi psihomotorie întârziată a copilului.

Adesea, copiii născuţi prematuri şi cei cu o dezvoltare intrau- 
terină încetinită au la naştere o cantitate redusă de astfel de acizi 
graşi Omega-3.

Laptele de mamă şi peştii graşi conţin mari cantităţi de Ome- 
ga-3 DHA, dar şi uleiul din ficat de cod este bogat în Omega 3 
şi vi- tamina D şi poate fi uşor administrat copiilor mici, chiar 
sub 1 an.

În multe ţări, copiilor li se administra la şcoală, zilnic, ulei din 
ficat de cod, care cumulează efectele benefice ale vitaminelor D şi 
A şi ale acizilor graşi Omega-3, atât pentru oase si dentiţie, care se 
formează viguros şi sănătos, cât şi pentru capacitatea de învăţare 
şi de concentrare. Acum, Uleiul din ficat de cod are un gust bun, 
puritate şi eficienţă specială.

Studii ştiinţifice experimentale au arătat că acei copii care au 
primit un aport suplimentar de Omega-3, DHA, au trecut cu brio 
testele de inteligenţă, mult mai bine decât cei care au avut un de- 
ficit în dieta lor.

Şcolarii care au luat timp de 6 luni ulei de peşte şi-au îmbună- 
tăţit capacitatea de concentrare şi performanţele şcolare. Vezi şi 
documentarul BBC “Child of our time”.

Zicala ”Uleiul de peşte face copilul deştept” este binecunos- 
cută, dar efectele binefăcătoare s-au observat şi la vârste adulte 
şi la seniori.

Deseori oameni cu o vârstă venerabilă, care s-au bucurat de o 
sănătate stabilă de-a lungul întregii vieţi îşi amintesc că au con- 
sumat ulei de peşte în copilărie.

Femeile moderne şi informate ştiu 
că un copil trebuie conceput cu dra-
goste şi inteligenţă. Bazele unei 
noi vieţi sănătoase se pun încă din 
perioada prenatală, când viitoarea 
mamă trebuie să se îngrijească atât 
de sănătatea ei, cât şi de a copilului.

Produsele LYSI se găsesc în farmacii şi 
magazine naturiste.

Vă invităm în magazinul nostrum online 
www.sagasanatate.ro 

unde vă aşteaptă produse cadou şi 
bonusuri, tel 0722.810.692.
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Tratament inovativ al migrenei 
prin neuromodularea externă 
trigeminală (eTNS Cefaly Dual)

Despre migrenă
Migrena reprezintă o formă de cefalee 

primară recurentă, cu sau fără aură, cu 
caracter pulsatil și de hemicranie, însoțită 
de fenomene oculare și/sau tulburări ve-
getative. Fiziopatologia migrenei este încă 
incomplet elucidată, însă un rol important 
îl au factorii genetici, hormonali, starea 
de hiperexcitabilitate corticală, sistemul 
hipotalamo-hipofizar, sistemele seroto-

ninergic și adrenergic, sistemul trigemino-vascular, substanțele vaso-
active și neurotransmițătorii, iar tratamentele încearcă să influențeze 
unul sau mai multe dintre acestea.

Pe lângă faptul că migrena afectează foarte mult calitatea vieții 
pacienților și a familiei acestora, are și un impact socio-economic, 
fiind printre cele mai frecvente boli (17% dintre femei și 6% dintre 
bărbați) și reprezentând prima cauză de dizabilitate la persoane cu 
vârsta până în 50 de ani1. Conform rezultatului proiectului Eurolight, 
publicat în 2018, mai mult de 50% dintre cei care suferă de aceas-
tă boală nu sunt niciodată diagnosticați, iar dintre cei diagnosticați 
doar 20% urmează un tratament corect1.

Ce este neuromodularea?
Neuromodularea este o tehnică prin care se poate acționa electric 

sau chimic, cât mai țintit posibil la nivelul sistemului nervos central 
sau periferic, în scopul influențării activității acestora. Epoca moder-
nă a neuromodulării a început în anii 1960 odată cu utilizarea DBS 
(deep brain stimulation) pentru tratarea durerii cronice. În prezent, 
neuromodularea (invazivă sau non-invazivă) este indicată în tulbu-
rări de mișcare, epilepsie, reabilitare medicală sau psihiatrie. 

Încă din Antichitate, medicul-filozof Galen folosea pești electrici 
pentru a ameliora simptomele pacienților săi ce acuzau dureri de 
cap. Noile terapii de tratare a migrenei au apărut pentru a comple-
ta anumite nevoi neîndeplinite de medicația existentă la momentul 
actual: în acut, tratamentul medicamentos este ineficient în 25% 
din cazuri, mulți pacienți nu pot suporta efectele adverse sau au 

1   Timothy J. Steiner, Lars J. Stovner, Theo Vos, R. Jensen, and Z. Katsarava, Migraine is first cause of disability in 
under 50s: will health politicians now take notice?, J Headache Pain 2018

În premieră în România, doar la CENTRUL MEDICAL 
EMERALD, prin pachetele HEAD’S UP

contraindicație în a le administra. Mai mult, există riscul dezvoltării 
cefaleei de abuz medicamentos, și chiar și în cazul pacienților care 
răspund la tratament se mențin simptome deranjante (greață, foto-
fobie). În prevenție, tratamentul ineficient (în jumătate din cazuri), 
alături de efectele adverse al acestuia, conduc la o aderență scăzută a 
pacienților (50% la 2 luni, <30% la 6 luni și <20% la un an2), iar 80% 
dintre pacienți ar dori să își schimbe medicația curentă cu una cu 
mai puține efecte adverse3.

Există mai multe modalități de neuromodulare în migrenă: 
l stimularea nervului vag
l stimularea ganglionului sfenopalatin
l stimulare magnetică transcraniană
l stimularea nervului trigemen

Mod de acțiune
Cefaly Dual este primul 

dispozitiv aprobat FDA pentru 
terapia în acut și în prevenție a 
migrenei cu sau fără aură și a fost 
lansat în Europa în septembrie 
2018. Acesta stimulează ramura 
supraorbitală a nervului trige-

men prin aplicarea pe frunte a unui plasture autoadeziv, de care dispo-
zitivul se atașează magnetic.  Este ușor de utilizat, iar în timpul folosirii 
pacientul își poate desfășura activitățile obișnuite. Acesta are două se-
tări: tratament în acut (o oră)  și preventiv (zilnic, 20 de minute).

Au fost efectuate mai multe studii în care a fost evidențiat modul 
de acțiune atât local, cât și la nivelul sistemului nervos central. Uti-
lizând FDG-PET s-a observat o utilizare bazală scăzută a glucozei la 
nivelul cortexului orbitofrontal și porțiunii rostrale a cortexului cin-
gulat anterior la pacienții cu migrenă față de grupul control. 

După o ședință de 20 
de minute de stimu-
lare, metabolismul a 
rămas neschimbat, 
însă după 3 luni de 
stimulare zilnică s-a 
observat o reducere 
semnificativă a zile-
lor cu migrenă, coro-

2   Hepp Z, Dodick DW, Varon S et al. Adherence to oral migraine-preventive medications among patients with chronic 
migraine. Cephalalgia 2015;35:478-488

3   Turner DP, Golding AN, Houle TT. Using a graphical risk tool to examine willingness to take migraine prophylactic 
medications. Pain. 2016;157:2226–2234

Material realizat de medicii specialiști neurologi 
dr. Andra IOSIF și dr. Bogdan PANĂ 
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borat cu normalizarea metabolismului în regiunile cerebrale 
enunțate anterior4. De asemenea, utilizând IRM funcțională, s-a des-
coperit o activare BOLD (blood oxygen-level dependent) crescută în 
cortexul cingulat anterior la pacienții cu migrenă, cauzată de un sti-
mul termic dureros la nivelul obrazului. După 2 luni de folosire zilni-
că, numărul de zile migrenoase s-a redus proporțional cu scăderea 
activării observate la IRM5.

 Tratamentul preventiv al 
migrenei 

Cele opt studii clinice 
realizate au abordat efectul 
preventiv al eTNS, mergând 
de la un studiu pilot mic până 
la un studiu randomizat pla-
cebo controlat. În toate aces-
tea a apărut o descreștere în 
frecvenţa atacurilor de mi-
grenă după stimulare zilnică 
pentru perioade de 1-4 luni, 

atât în migrena episodică cât şi în migrena cronică (doua studii deschise). 
În studiul clinic PREMI-
CE6, eTNS (n=34, 250 us, 
60 Hz, 16 mA) a fost com-
parat cu placebo (n=33, 
30us, 1Hz, 1 mA) pentru o 
perioadă de 3 luni. După 
utilizarea dispozitivului 
cu protocolul de stimula-
re activ, 38.1% dintre 
pacienți au avut o reduce-

re mai mare de 50% a numărului de zile cu migrenă/lună comparativ 
cu valorile pre-tratament, în timp ce doar 12.1% dintre pacienții tratați 
cu placebo au avut parte de același efect. Nu au apărut efecte adverse, cu 
excepția paresteziilor frontale, un efect cunoscut deja al aplicării de sti-
muli electrici. Până la acest moment, niciun studiu care compară eTNS 
cu o terapie medicamentoasă nu este disponibil. 

Topiramatul, unul dintre cele mai eficiente tratamente de fond la mo-
mentul de faţă, este mai eficace decât eTNS  în analiza globală a studiilor 
placebo controlate, ajungând la un procent de 45.3% dintre pacienți care 
au avut o reducere mai mare de 50% a numărului de zile cu migrenă/
lună, dar utilizarea sa este îngreunată de efectele secundare neplăcute şi 
de tolerabilitatea scăzută.  Pentru a face o comparație, 1 din 4 pacienți au 
renunțat la Topiramat din cauza efectelor adverse intolerabile7, în timp ce 
într-un chestionar completat de 2313 pacienți care utilizau eTNS, 4.3% 
au raportat unul sau mai multe efecte adverse, în special intoleranţă la 
paresteziile frontale (1.25%), iar 2% au oprit tratamentul din cauza unui 
efect advers8.  Ca rezultat la studiul PREMICE, Cefaly a fost primul dis-
pozitiv care a obținut aprobarea FDA în 2014 pentru tratamentul 
preventiv al migrenei.

4    Magis D, D’Ostilio K, Thibaut A, et al. Cerebral metabolism before and after external trigeminal nerve stimulation 
in episodic migraine. Cephalalgia. 2017;37:881–891.

5    Russo A, Tessitore A, Esposito F, et al.. Functional Changes of the Perigenual Part of the Anterior Cingulate Cortex 
after External Trigeminal Neurostimulation in Migraine Patients. Front Neurol. 2017;8:282.

6    Di Fiore P, Bussone G, Galli A, et al. Transcutaneous supraorbital neurostimulation for the prevention of chronic 
migraine: a prospective, open-label preliminary trial. Neurol Sci. 2017;38:201–206.

7     Vikelis M, Dermitzakis EV, Spingos KC, et al.. Clinical experience with transcutaneous supraorbital nerve 
stimulation in patients with refractory migraine or with migraine and intolerance to topiramate: a prospective 
exploratory clinical study. BMC Neurol. 2017;17:97.

8    Przeklasa-Muszyńska A, Skrzypiec K, Kocot-Kępska M, et al. Noninvasive transcutaneous Supraorbital 
Neurostimulation (tSNS) using Cefaly® device in prevention of primary headaches. Neurol Neurochir Pol. 
2017;51:127–134.

Tratamentul acut al migrenei
De când a fost pus pe piață, 
acest dispozitiv conține un 
protocol cu o frecvenţă de 
100 Hz recomandat pentru 
tratamentul de atac în baza 
unui studiu pilot. În practica 
clinică, mulți pacienți mi-
grenoşi au utilizat cu succes 
acest protocol pentru a-şi 
trata atacurile înainte ca da-
tele bazate pe dovezi să fie 

disponibile.  Într-un chestionar realizat pe internet, 88.6% din 413 utili-
zatori frecvenți au aplicat dispozitivul în 71.8% dintre atacuri, ceea ce a 
dus la reducerea utilizării medicamentelor de fază acută la 42.6% dintre 
ei. Chou et. al9 au fost primii care au estimat în mod științific eficacitatea 
eTNS pentru tratamentul acut al migrenei  în pacienți stimulați pentru 
o oră în mediu spitalicesc pentru un atac netratat medicamentos care 
debutase cu  3 ore mai devreme. 

În studiul deschis inițial, 77% dintre pacienți au prezentat ameli-
orarea durerii cu 50% la 1 ora; în studiul multicentric, placebo contro-
lat ACME, 63% dintre pacienții tratați cu eTNS au ajuns la acest rezultat, 
comparativ cu 31% din ramul placebo, iar 29% erau fără durere la o oră, 
comparativ cu 6% la cei cu tratament placebo.  

Acest efect benefic a fost confirmat într-un studiu deschis recent 
pe 48 de pacienți  care au tratat la domiciliu pentru 2 ore un atac mo-
derat-sever: 35.4% erau fără durere la sfârșitul stimulării. Procentele 
de pacienți fără durere la 2 ore de la eTNS sunt comparabile, sau chiar 
superioare, celor din studiile medicamentoase recente pe pudră nazală 
de sumatriptan (34.3%) și agonistul 5-HT1F lasmiditan (28%). Acestea 
sunt de asemenea superioare rezultatelor obținute în studii deschise pe 
stimulare noninvazivă cervicală a nervului vag (21% și 22.9%).

Dispozitivul are un foarte bun raport eficiență/siguranță, doar 
4.3% dintre utilizatori raportând efecte adverse ușoare și complet 
reversibile (amorțeli, furnicături, iritații locale la nivelul frunții),  
putând fi folosit și de către gravide/femei care alăptează și de copii 
începând cu vârsta de 8 ani.

Este foarte importantă 
selectarea corectă a 
pacienților pentru neu-
rostimulare și efectua-
rea unei testări de 5-10 
minute în cabinet, pen-
tru a exclude o posibilă 

alodinie. În cadrul Centrului Medical Emerald, terapia se efectuează 
doar pacienților selecționați, sub supraveghere medicală, urmând ca 
după testare, pacienții să primească toate explicațiile necesare.  Acest 
lucru duce la o aderență crescută la tratament și la rezultate superi-
oare celor din studiile clinice publicate.

9    Chou DE, Yugrakh MS, Gross G, et al. Acute treatment of migraine with e-TNS: a multi-center, double-blind, 
randomized, sham-controlled trial. Cephalalgia. 2017;37:323.

Mai multe detalii despre pachetele HEAD’s UP:
CENTRUL MEDICAL EMERALD

şti 021 9814
WWW.EMERALDMED.RO/MIGRENE
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Ce sunt tulburările mintale?
Sănătatea psihică, alături de sănătatea fizică,  este susţinută 

de 4 piloni: Sentimentul de identitate personală și o viaţă cu 
sens;  Calitatea relaţiilor personale importante;  Calitatea 
relaţiilor sociale și contribuţia ta socială; Abilităţile profesionale 
și recunoașterea acestora. Boala / tulburarea psihică constă 
într-un proces care realizează un deficit psihic important și 
prelungit al persoanei conștiente, care duce la o dezechilibrare 
a vieţii psihice conștiente a persoanei. Psihismul individului 
se reorganizează, prezentând manifestări care nu apar în 
starea normală / sănătoasă. În acest fel, boala psihică grevează 
capacitatea individului de a se autoadministra raţional, 
diminuează și perturbă libertatea lui interioară, comunicarea 
interpersonală, intersubiectivă, manifestarea și integrarea 
persoanei în plan socio-cultural.

Putem spune că asocierea altor afecţiuni/ comorbi-
ditatea este mult mai frecventă la pacienţii cu 
tulburări psihice decât la cei cu alte afecţiuni?
Există o șansă mai mare în cazul pacienţilor cu afecţiuni 

psihice de a dezvolta o comorbiditate. De exemplu, peste 50% 
din pacienţii cu depresie majoră au și o altă comorbiditate so-
matică (cardio-vasculară, metabolică, neurologică, etc.). Studiul 
Naţional de Comorbiditate (SUA, Kaplan si Sadock, 1998) 
a raportat că 1 din 4 indivizi întrunesc criteriile diagnostice 
pentru cel puţin o formă clinică de anxietate în paralel cu o 
comorbiditate de tip cardio-vascular sau metabolică. Femeile 
au o prevalenţă de 30,5% de-a lungul vieţii, iar bărbaţii, de 19,2%. 
Prevalenţa scade o data cu creșterea statutului socio-economic.

În ultima perioadă se pune tot mai mult accentul pe 
derularea unei colaborări interdisciplinare între 
specialităţi. Este necesară o astfel de colaborare 
interdisciplinară și între medicii psihiatri și alţi 
specialiști? 
Da, apare ca imperios necesară. De exemplu, în cazul 

depresiei, care este cea mai frecventă patologie psihiatrică 
(alături de tulburările de anxietate), s-a constatat că prevalenţa 
unui episod depresiv major este de 12,8 % pe parcursul vieţii 
și de 6,9% pe parcursul unui an. În cazul acestor pacienţi, 
tratamentul psihofarmacologic uneori nu este suficient, ci 
va fi necesară intervenţia psihoterapeutului cu ședinte de 
terapie individuală sau poate chiar și de grup. Dacă rezistenţa 
la tratament se dovedește una crescută, se poate interveni cu 
electrostimularea magnetică transcraniană, metodă modernă, 

non-invazivă, sub îndrumarea atentă a unui neurolog. 

Este abordarea pluridisciplinară cheia tratării 
tulburărilor de sănătate mintală?
După cum am spus mai sus, părerea unanimă a specialiștilor 

este că da. În cazul pacienţilor cu boli cronice, rolul terapeutic 
și de monitorizare este alocat atât medicului de familie și 
medicului curant pentru boala organică, cât și psihiatrului și  
psihoterapeutului. Medicii de familie și medicii de specialitate 
sunt în general primii care pot depista depresia la pacienţii cu 
boli cronice. Primul pas este aplicarea screeningului de rutină  
pentru depistarea depresiei la prima prezentare, la 3-6 luni 
după prima prezentare și ulterior, din 3 în 3 luni sau în funcţie 
de evoluţia bolii sau de factorii psihosociali la care este expus 
pacientul. Dacă boala cronică prezintă o evoluţie favorabilă, 
screeningul se poate aplica apoi anual. Dacă scorul pacientului 
nu este situat în limitele normale, este necesară direcţionarea 
spre o evaluare amănunţită, realizată de către medicul psihiatru 
cu ajutorul  psihologului clinician. Toţi aceștia trebuie: • să 
se informeze reciproc prin documente medicale – privind 
modificările realizate în tratamentul primit de pacient; • să 
evalueze periodic complianţa la tratament; •  să evalueze 
eficacitatea și nivelul de satisfactie privind tratamentul primit 
și să îl ajusteze daca este cazul (de exemplu: includerea unei 
anumite intervenţii psihofarmacologice sau psihoterapeutice, 
schimbarea unui tip de medicament cu altul, recomandarea 
unui anumit fel de terapie individuală sau de grup etc).

Putem spune că somatizarea este o afecţiune 
psihiatrică?
Abordarea terapeutică a pacienţilor cu afecţiuni cronice 

nu trebuie să rămână centrată doar pe afecţiunea somatică, ci 
să fie adresate și implicaţiile psihice / psihologice ale acesteia. 
Tulburarea de somatizare constă în prezentarea unor acuze 
somatice şi fizice recurente, fără o tulburare fizică demonstra-
bilă, punând medicul somatician în dificultate. Probabil aţi 
auzit adesea replica: pacientului îi este rău, dar toate analizele 
sunt în parametri optimi. Ce se întâmplă de fapt acolo? Toate 
gândurile și trăirile noastre emoţionale se pot transpune, la 
un moment dat, în absenţa exprimărilor sale, în plan fizic, la 
nivel simptomatologic, nealterând însă structura anatomică ( 
cel puţin în primă fază). Somatizarea este astfel un mecanism 
care conduce la conturarea unei tulburări care afectează func-
ţionarea optimă a persoanei și necesită o abordare terapeutică 
specifică unei afecţiuni psihiatrice.

        Abordarea 
pluridisciplinară – cheia 
tratării tulburărilor 
de sănătate mintală

dr. ileana boteZat-antonesCu • Director medical • Medic psihiatru și psihoterapeut, 
cu o experiență vastă atât în domeniul privat cât și în cel public
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Centrul Medical Bellanima
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Importanța îngrijirilor paliative 
în demențe

C onceptul de îngrijire paliativă înglobează 
boala fizică în contextul suferinței glo-
bale a pacientului, în toată complexita-

tea sa. Scopul principal constă în îmbunătățirea  
calității  vieții, menținerea independenței pe 
o perioadă cât mai îndelungată, promova-
rea demnității umane şi confortului atât pen-
tru pacienți, cât  şi pentru familiile acestora, 
influențând în mod pozitiv cursul bolii. În îngri-
jirea paliativă familia este considerată la fel de 
importantă ca şi persoana care suferă de o boală 
incurabilă.

Demenţa este o tulburare datorată unei boli a 
creierului, de obicei cronică sau progresivă, ca-
racterizată prin tulburări cognitive multiple, ce 
includ scăderea memoriei, fără afectarea conşti-
enţei. Funcţiile afectate sunt inteligenţa, limba-
jul, rezolvarea problemelor, memoria, învăţarea, 
orientarea, percepţia, atenţia, judecata, concen-
trarea, controlul emoţional, motivaţia şi abilită-
ţile sociale, ce reprezintă o schimbare semnifi-
cativă faţă de situaţia iniţială şi interferează cu 
funcţionarea.

Factorii motivaţionali sau emoţionali, depre-
sia, lentoarea motorie şi fragilitatea somatică ge-
nerală explică eşecul performanţelor pacienţilor.

Îmbătrânirea se caracterizează prin declin în 
funcţiile intelectuale, lentoare psihică, dificulta-
te de adaptare la nou cu reducerea sferei de in-
terese şi prin reducerea funcţiilor cognitive, mai 
des a memoriei, atât fixării unor date noi, cât şi 
a rememorării, mai ales a informaţiilor recente. 
Aceste caracteristici depind de nivelul social şi 
cultural al pacienţilor. Demenţa senilă se mani-
festă prin accentuarea evoluţiei, intensă şi nefi-
rească, a acestor aspecte de deteriorare psihică, 
mai des din perspectiva deficitului de memorie 
ce duce la dezorientare personală şi pierderea 
treptată a identităţii.

Etiologia demenţei: boală Alzheimer (50-
60%), boli cardio-vasculare, traumatisme cra-
nio-cerebrale, tumori, boală Parkinson, infecţii 
cronice, afecţiuni ereditare, boli metabolice, 
droguri şi toxine.

De la debutul simptomelor, pacienţii cu de-
menţă supravieţuiesc între 7 şi 10 ani. Aproxima-
tiv 5% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 
65 și 70 de ani şi  40% dintre cei cu vârsta peste 
85 de ani sunt diagnosticaţi cu demenţă.

Deoarece nu există tratament curativ sau pre-
ventiv aplicabil populaţiei cu risc, pentru îmbu-
nătăţirea prognosticului şi încetinirea evoluţiei, 
este necesară intervenţia terapeutică iniţială, 
prin spitalizare pentru: stabilirea diagnosticului 
de demenţă, a tipului de demenţă şi instituirea 
terapiei farmacologice adecvate. Tratamentul 
este în general suportiv, cu identificarea şi tra-
tarea unei afecţiuni medicale generale concomi-
tente, cu  evaluarea statusului mental, a poten-
ţialului suicidar şi a riscurilor de auto vătămare 
(fugă, cădere) şi limitarea conducerii automobi-
lelor. Tratamentul paliativ este bazat în primul 
rând pe nursing şi pe terapii simptomatice.

Persoanele cu demenţă trebuie să beneficieze 
de servicii medicale complexe, care să le asigure 
îngrijirea primară, la domiciliu, servicii speciali-
zate - ambulatorii de zi, îngrijiri specializate în 
cămine - spital, servicii specializate de sănătate 
mintală, îngrijiri  paliative realizate de echipe 
multidisciplinare.

Pacienții cu demenţă uşoară prezintă func-
ţionare la limita normalităţii în mai multe do-
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menii, fără perturbarea completă a vieții, iar 
activitățile simple sunt posibile. Mai importantă 
decât eliminarea oricăror simptome este păstra-
rea autonomiei pacientului, creșterea calității 
vieții, creșterea capacității de a-şi controla boala 
şi propria viață.

Pentru pacienții cu acest tip de demenţă se 
recomandă: l ajutor la orientare (calendar, in-
dicatoare, carnete de memorie, tv); l  limitarea 
conducerii automobilului; l evaluarea tendinţe-
lor depresive sau suicidare; l facilitarea demer-
surilor administrative; l terapie de grup, terapie 
ocupaţională la domiciliu.

Intervenția psihoterapeutică se poate re-
aliza prin: •  terapie de stimulare orientată: 
activități recreative, terapie prin artă, dans, ani-
male de companie; •  terapie de reminescenţă: 
a vorbi despre trecut poate ameliora dispoziţia 
afectivă; •   terapie cognitivă: corectarea erorilor 
cognitive; • terapie psihodinamică, de suport şi 
informare (identificarea activităţilor în care pa-
cientul poate reuşi, a domeniilor rămase intac-
te); • terapie familială: pentru înțelegerea ames-
tecului de sentimente care apar în faţa declinului 
unei persoane iubite (tristeţe, epuizare, mânie, 
culpabilitate), dându-le şansa de a fi înţeleşi şi 
ascultaţi, stabilirea rolului fiecărui membru din 
familie în susţinerea pacientului.

Pacienții cu demenţă moderată prezintă 
incapacitate de a efectua sarcini simple (prepa-
rarea mesei, autoadministrarea medicației) şi 
necesită asistenţă şi supraveghere. Recomandă-
rile pentru acești  pacienți sunt: l securizare, 
adaptarea mediului (risc de vătămare persona-
lă prin accidente, căderi, incendii); l  asistenţă 
pentru sarcini simple; l împiedicarea conduce-
rii automobilelo; l  tratarea agitației, depresiei, 
simptomelor psihotice; l este necesară prezenţa 
unui însoţitor specializat, permanent.

Pacienții cu demenţă severă şi profundă 
prezintă deficit psihocognitiv sever şi  deficit de 
autoconducție și autoîngrijire, cu handicap total 
şi dependenţă socio- familială completă necesi-
tând îngrijire și supraveghere permanentă.  

Pentru pacienții cu acest tip de demenţă se 
recomandă: l  ajutor la îmbrăcare, spălare, ali-
mentare, igienă; l tratamentul patologiei medi-
cale asociate, al ulcerelor de decubit; l dacă nu 
e posibil ajutorul la domiciliu, internare pe ter-
men lung, în instituţii medicale specializate, din 
cauza dependenţei fizice şi psihice şi a multiple-
lor complicaţii (spitalizate în centre de îngrijiri 
paliative); l  psihoterapie pentru aparținători 
- 30% din familiile care asigură ajutorul la domi-
ciliu dezvoltă depresii.

Familiile pacienților cu demenţă  beneficiază 
de intervenții majore ale echipei interdisciplina-
re din centrele și spitalele  de îngrijiri paliative. 
Aceste intervenții constau în: l  Menţinerea 

speranţei –pentru familia care trece prin tra-
iectoria bolii, natura speranţei se schimbă de la 
speranţa de vindecare, la speranţa de remisie a 
bolii, speranţa pentru confort şi apoi pentru o 
moarte demnă. l  Implicarea familiei–include-
rea lor în luarea deciziilor şi încurajarea parti-
cipării active la îngrijirea fizică. l  Oferirea de 
informaţii –ce se  întâmplă în termeni simpli, în 
special despre condiţia pacientului şi procesul ce 
va urma, oferind astfel familiei senzaţia de con-
trol asupra situaţiei. l Comunicarea deschisă şi 
onestă cu membrii echipei este adesea cea mai 
importantă nevoie a îngrijitorilor. Ei au nevoie 
să fie informaţi, să aibă oportunitatea de a pune 
întrebări şi de a primi răspunsuri pe înţelesul lor.

Problema îngrijirii unui pacient cu demență 
ar trebui să fie privită din perspectiva pacientului 
și a familiei acestuia, și să se încerce atât aplica-
rea conceptului de îngrijire centrată pe persoană, 
cât și abordarea holistică a cazului.  Principiul de 
îngrijire centrat pe persoană își propune să recu-
noască personalitatea subiecților cu demență, în 
toate aspectele legate de îngrijirea lor. Aceasta in-
clude prioritizarea relațiilor la fel de mult ca și cele 
de îngrijire, oferind luarea deciziilor în comun. În 
mod similar, comportamentul provocator, poate fi 
considerat ca manifestare a nevoilor nesatisfăcute 
ale pacientului deși factorii fizici și psihosociali, nu 
ar trebui să fie trecuți cu vederea, ca factori cauzali 
sau care contribuie la acest comportament.

    Efectele fizice și emoționale pe care o boa-
lă în stadiu terminal le produce asupra unei 
persoane diferă de la om, la om. Vârsta, bagajul 
cultural, personalitatea, credinţa şi sistemele de 
sprijin familial, toate influenţează modul în care 
un individ răspunde şi face faţă unei boli în sta-
diu terminal. Oamenii cu boli în stadii terminale 
se confruntă cu o gamă largă de nevoi diferite, 
care sunt îndeplinite de abordarea holistică a 
îngrijirilor paliative. Îngrijirea paliativă, fiind 
o îngrijire de tip holistic, urmăreşte să satisfa-
că nevoile fizice, emoționale și spirituale ale 
pacienților.

Decizia de îngrijire este un proces la care 
participă atât echipa multidisciplinară cât și pa-
cientul și familia acestuia (sau reprezentantul 
legal al acestuia), centrată pe dorința și accep-
tul pacientului. Acest fapt se bazează  pe infor-
marea onestă a tuturor participanților asupra 
situației medicale, a intervențiilor propuse, a 
posibilitaților de îngrijire disponibile. Pacientul 
are dreptul la informare corectă și completă, la 
momentul și în măsura pe care o dorește, fără a 
avea însă  obligația de a o primi. Toate aceste 
criterii de îngrijire paliativă, sunt respectate de 
echipa multidisciplinară din cadrul Spitalul de 
îngrijiri paliative,,Sf. Luca” din Sucevița, care 
oferă asistență medicală pacienților cu boli cro-
nice incurabile. 

Adresa Spitalului de 
îngrijiri paliative 
,, Sf.Luca" -  jud. 
Suceava, com. 
Sucevița, str. Calea 
Movileștilor, 197. 

www.centrulsfluca.ro 
facebook Centrul 

Sfantul Luca
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Depresia pacientului oncologic 
în îngrijirea paliativă 

S indromul depresiv are drept componente definitorii 
dispoziția depresivă, încetinirea proceselor gândirii și 
lentoare psihomotorie, la care se adaugă o serie de simp-

tome auxiliare de expresie somatică. Este trăită ca "tristețe vi-
tală" (K. Schneider), pierderea sentimentelor, golire și neliniște 
interioară, conținut perceptual cenușiu, uneori nebulos (Fl. Tu-
dose, 2011). Depresia reprezintă "incapacitatea individului de a 
construi un viitor"(Rullo May). 

Simptomele auxiliare de expresie somatică se traduc printr-o 
tulburare a sentimentelor vitale, astenie, lipsă de vigoare fizică, 
insomnii, anorexie, scădere ponderală, tulburări ale dinamicii 
sexuale. 

Depresia este cel mai frecvent întâlnit fenomen psihopato-
logic în practica medicală psihiatrică și nu numai în aceasta. 
Prevalența sindroamelor depresive diferă de la 3% la 58%, în 
funcție de conceptualizarea ei, criteriile folosite pentru defini-
rea acesteia, abordarea metodologică folosită în cursul studiilor 
și de grupul de subiecți chestionați (Grassi et.al.2005; Hotoph 
et al, 2002). 

La populația generală prevalența depresiei este de 
6-10%(Mary Loyd-Williams & John Hughes, 2008), dar în onco-
logie, un anumit număr de pacienți care sunt diagnosticați cu 
boală neoplazică în stadiul avansat, poate avea tulburări psihia-
trice preexistente iar cancerul în stadiul avansat face ca aceștia 
să fie supuși unui mare risc de a dezvolta pe parcursul evoluției 
bolii, depresia (Bergevin & Bergevin, 1995). 

Nevoile psihosociale ale pacienților oncologici sunt adesea 
în mod inadecvat adresate prin intermediul serviciilor de  care 
se bucură, ceea ce face ca depresia să fie neobservată și netrata-
tă (Loyd-Williams, 2002; Sharpe et al 2004). 

Multe dintre simptomele depresiei sunt prezente în comun 
cu simptomele cancerului sau ca efecte secundare ale tratamen-
tului acestuia iar îngrijorările pacientului cu privire la moarte 
pot reflecta contemplarea problemelor bolii, sau, din contră, 
depresie și gânduri suicidare (Reuter & Harter, 2004). 

Prin urmare suprapunerea dintre simptomele depresiei și 
cele somatice ale cancerului și tratamentul acestuia, fac ca di-

agnosticarea depresiei să fie mult mai dificilă decât la populația 
generală (Akechi et al 2003). Este foarte important ca depresia 
să fie identificată la timp mai ales că tratamentul obține un răs-
puns bun în peste 80% din cazuri, iar o depresie nedecelată la 
timp(inclusiv la pacienții care practică tactica simulării unei 
pseudostări euforice și cu atât mai mult la aceștia) și mai ales la 
pacienții oncologici, poate să: 
l  exacerbeze celelalte simptome și în special durerea, care poa-

te deveni pe parcursul evoluției bolii, copleșitoare, de nesu-
portat, 

l  duce la izolare socială, 
l  impiedică pacientul să-și rezolve problemele neterminate. 

Depresia poate fi nediagnosticată atunci când: 
l  medicul, asistenta medicală și cei din echipa multidisciplina-

ră, ignoră efectul bazal scăzut, considerându-l "de înțeles" sau 
"reactviă ", 

l  pacientul se simte mai bine sau arată acest lucru în momen-
tul vizitei medicului, comparativ cu o altă perioadă a zilei 
(variații diurne), 

l  depresie exprimată prin simptome fizice  (ex. durere soma-
tică), 

l  depresia este mascată de simptome concurente, de anxietate, 
l  depresia se manifestă prin înrăutățirea unei trăsături de per-

sonalitate (ex. căutarea atenției). 
Depresia poate fi și supra diagnosticată de către toți medicii 

care consideră depresivi pe toți pacienții care sunt afectați din 
cauza bolii neoplazice sau al altor cauze  psiho -socio-familiale. 

 Pentru depresia majoră, forma cea mai severa, cel puțin cinci 
din umătoarele simptome trebuie să fie prezente pe durata unei 
zile, în aproape fiecare zi, pentru cel puțin două săptămâni: 
l  dispoziție depresivă (tristețe) cu sau fără plâns; 
l  interes sau plăcere, evident scăzute pentru aproape orice ac-

tivitate; 
l  scădere ponderală, până la 5 % lunar prin anorexie sau, așa 

cum este în depresiile atipice, creșterea apetitului (bulimie), 
cu creștere ponderală semnificativă;

l  insomnie (totală, inițială, mediană sau terminală, matinală), 

Definită în sens larg, depresia este considerată 
o prăbuşire a dispoziţiei bazale cu actualiza-
rea trăirilor neplăcute, triste şi ameninţătoare. 
Puternica participare afectivă, trăirea profundă 
a acestei stări, antrenarea comportamentală 
consensuală, sunt argumente pentru a o con-
sidera o hipertimie negativă.

Autori:
Dr. Cornel 
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cea mai frecventă în melancolie, sau, în formele atipice, hi-
persomnii; 

l  stare de agitație (cu irascibilitate crescută) sau în general re-
tard psiho-motor, bradipsihie; 

l  fatigabilitate, lipsă de energie care duce uneori la stare stupo-
roasă sau la inerție totală cu mutism; 

l  diminuarea activităților cognitive (memorie, atenție, capaci-
tate decizională); 

l  sentimentul de culpabilitate (vină), de inutilitate, de devalori-
zare (care este grav, motivând suicidul); 

l  gânduri de moarte sau idei suicidare (American Psychiatric 
Association, 1994). 
   Simptomele depresiei au în general o fluctuație circadiană, 

intensitatea lor fiind maximă dimineața de la orele 5 (când exis-
tă riscul cel mai mare de suicid), dar care cedează în cursul după 
amiezii spre seară (le bien etre de cinq heure). 

Pacienții cu planuri suicidale imediate, letale și precise, tre-
buie evaluați imediat (numai) de psihiatrii fiind plasați sub su-
praveghere continuă (Pasacreta et al., 2010). Acești pacienți cu 
risc sunt: 
l  cu boală severă rapid progresivă și cu declin funcțional rapid, 
l  durere persistentă, atroce, copleșitoare, 
l  antecedente de depresie, încercări de suicid sau abuz de 

substanțe (De Leo& Spathonis, 2003). 
   Diagnosticul pozitiv al sindromului depresiv se pune în ge-

neral din anamneza atentă și bine condusă, obținându-se date 
atât de la pacienți cât și de la cei din jur; în general orice me-
dic clinician, cu experiență știe să recunoască "stigmatele" de-
presiei, în ceea ce privește mimica, atitudinea corpului, modul 
cum se mișcă, cum vorbește ș.a., cu atenție sporită la inducerea 
în eroare prin manevre de disimulare ale depresivilor mai ales 
atunci când au intenția suicidală ! Ideal, orice pacient depresiv 
ar trebui supus inițial și pe parcursul tratamentului, unor exa-
mene psihologice de către psihologi clinicieni avizați, în cazul 
pacienților oncologici, în psihooncologie și/sau, dacă se poate, 
în tanato-psiho-socio-terapii . Se pot folosi teste psihologice 
care permit o evaluare cantitativă a acestora. Pentru depresie, 
cele mai utilizate scale de evaluare sunt: BDI (Beck Depression 
Inventory) cu 21 de itemi, scala HAD (Hospital Anxiety and De-
pression). Scala Brief Edinburgh Scale (BEDS), este un instru-
ment sensibil atunci când este folosită în serviciile de îngrijiri 
paliative (Loyd-Williams et al., 2007).  

În îngrijirea (medicina) paliativă, care este o medicină globală 
ce îngrijește persoana pacientului în totalitatea sa, bio medical, 
psiho emoțional, social și spiritual (D. Cicely Saunders,1982), 
depresia poate avea ea însăși,consecințe dramatice, pacientul 
pierde dorința de a trăi, refuză alimentația și, datorită casexiei 
și imobilității, poate deceda mult mai devreme. 

Unii pacienți care par deprimați, în realitate ei sunt aproape de 
moarte, fără energie reziduală și cu o pierdere a voinței de a trăi. 

Controlul depresiei la pacienții oncologici care beneficiază 
de îngrijire paliativă, presupune o perioadă de tratament adesea 
mai scurtă ca la cei cu depresie din cadrul altor boli. Internarea 
într-un centru de îngrijiri paliative sau hospice, este benefică, 
mai ales pentru cei izolați la domiciliu din cauza slăbiciunii și a 
simptomelor debilizante, centru care oferă interacțiune socială, 
sprijin psihologic și supraveghere medicală. 

Demersul psihoterapeutic (terapia cognitiv comportamen-
tală sau interpersonală, psihoterapia suportivă) este obligato-
rie în toate formele de depresie, însă la pacientul oncologic se 
aplică concomitent cu tratamentul farmacologic antidepresiv 
sau cu alte psihotrope. Antidepresivele nu sunt prescrise atât 
de frecvent precum  ar trebui și sunt dezbateri ample pentru a 
stabili ce antidepresiv trebuie ales. Dovezile clinice sugerează 
că inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei (SSRI), pot cauza 
mai puține efecte secundare la bolnavii aflați în faze terminale 
și sunt mai siguri în doze mari (fluoxetina, paroxetina, sertra-
lina, citalopram). Alegerea antidepresivului se face în funcție 
de simptomele asociate, unele ameliorează durerea neuropa-
tă, anxietatea, atacul de panică, pruritul etc. Se mai aleg și în 
funcție de efectele secundare și de co-morbidități. Se verifică 
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Descoperiri imagistice 
incidentale la pacienții 
psihiatrici în IRM/CT cerebral

O mare parte dintre aceste modificări reprezintă variante ana-
tomice fără semnificaţie clinică (ex.: calcificări milimetrice ale 
nucleilor bazali, variante de vascularizaţie arterială ale poli-

gonului Willis, leziuni pseudochistice- dilataţii de spaţii perivascula-
re Virchow Robin, chiste de glandă pineală etc.). Alte modificări care 
trebuie raportate, dar care au o importanţă variabilă, precum hiperin-
tensităţile IRM de substanţă albă, echivalentul “leucoaraiozei” rapor-
tate pe examentele de tomografie computerizată (ce se pot asocia cu 
migrene, factori de risc vasculari, cu vârsta înaintată) pot reprezenta 
un factor prognostic negativ de evoluţie rapidă atunci când sunt nu-
meroase, confluente, la pacienţii cu maladii neurodegenerative (ex. 
Boala Alzheimer). O a treia categorie de leziuni cu importanţă clinică 
necesită acţiune terapeutică imediată sau consult clinic interdiscipli-
nar și uneori poate schimba diagnosticul principal (accidente vascula-
re cerebrale acute, tumori etc.)

cele mai frecvent întâlnite în practica radiologică de zi cu zi și să discu-
te importanţa acestora pentru clinician și pacient.

Introducere: Modificările incidentale sunt descoperite în cadrul 
unei investigaţii care a fost recomandată pentru un alt scop, nu sunt 
cunoscute anterior, sunt de obicei asimptomatice și sunt raportate 
frecvent. Studiile imagistice au devenit în ultimii ani mult mai ușor 
de accesat de către pacient/medic în practica clinică; în plus, a crescut 
numărul studiilor de cercetare efectuate pe populaţia normală (ex. 
studiul SHIP, studiul Rotterdam, studii de imagistică funcţională) care 
includ o paletă largă de participanţi și care au adus în atenţie multe 
tipuri de modificări incidentale.  Frecvenţa acestor “incidentaloame” 
(2 – 32 %) depinde de modalitatea imagistică folosită (CT versus IRM), 
de capacitatea aparatului (ex. puterea câmpului magnetic pentru IRM, 
sistemul de gradienţi etc), de cohorta aleasă (pacienţi versus volun-
tari fără patologie cunoscută). O parte dintre “incidentaloamele” fără 
semnificaţie clinică pot rămâne neraportate de către imagist pentru a 
nu încărca suplimentar raportul radiologic. Majoritatea descoperirilor 

Rezumat: Numărul mare de studii imagistice efectuate în ultimii 20 de ani a dus la 
îmbunătăţirea diagnosticului precoce al bolilor neurodegenerative, a permis înţe-

 trialuri terape-
utice cu metode imagistice din ce în ce mai complexe. Există însă un număr mare 

obiectul studiului şi este în sarcina acestuia de a le raporta ca “incidentale” sau 
nu, respectiv a clinicianului de a tranşa managementul ulterior al pacientului.

imagistice incidentale pe studiile CT/IRM nu prezintă consecinţe clini-
ce, însă pot reprezenta un factor de stres pentru pacient. Comunicarea 
cu pacientul este esenţială și de aceea clinicianul trebuie să cunoască 
implicaţiile fiecărui tip de modificare detectată incidental. Se pot evita 
astfel studii imagistice seriate care nu sunt necesare. Unele leziuni pot 
avea însă consecinţe clinice, financiare sau asupra regimului de viaţă 
al pacientului.

Nu există consens naţional/internaţional în legatură cu raportarea 
acestor leziuni până în momentul de faţă, însă studiile pe populaţii 
mari au stabilit atât standarde de clasificare a “incidentaloamelor”, cât 
mai ales standarde de comunicare către pacient. 

Clasificarea modificărilor imagistice incidentale
• categoria I - variante de normal sau modificări fără consecinţe 

clinice (“neraportabile”).
• categoria II - modificări care necesită clarificare suplimentară – 

consult interdisciplinar, investigaţii suplimentare, monitorizare (“ra-
portabile”). 

• categoria III - modificări care necesită clarificare/tratament de 
urgenţă; sunt rare.

În funcţie de severitate, același tip de leziune se poate încadra în ca-
tegorii diferite (ex. chist de glandă pineală juxtacentimetric – categoria 
I, nu ar trebui raportat - versus masă chistică pineală mai voluminoasă 
cu hidrocefalie asociată - categoria III, necesită clarificare și montare 
de shunt ventriculo-peritoneal; tumori high grade versus low-grade 
etc.).

1. Variante ale sistemului ventricular:
a. Variantele de septaţie interventriculară: cavum vergae, cavum 

veli interpositum and cavum septum pellucidum; toate au semnal si-
milar cu LCR pe toate secvenţele IRM și densităţi asemănătoare LCR, 
omogene pe examinarea CT; sunt variante de normal și nu necesită 
investigaţii suplimentare sau monitorizare; nu ar trebui raportate pa-
cientului (categoria I);
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b. Asimetria sistemului ventricular (categoria I): prezentă în 6 – 
10 % dintre examenele imagistice, indiferent de motiv; de obicei par-
tea dreaptă este dominantă; dacă asimetria este foarte pronunţată se 
poate lua în discuţie o obstrucţie locală a drenajului LCR și se caută o 
anomalie structurală, eventual se recomandă consult neurochirurgi-
cal (în acest caz se trece la categoria II – modificare “raportabilă”); 

c. Hidrocefalia cu presiune normală – dilataţia ventriculară, în 
special cu coarne posterioare rotunjite și coarne temporale ventri-
culare mult mărite, este disproporţionată comparativ cu spaţiile LCR 
situate superior de emiferele cerebrale; nu se găsesc semne de ob- superior de emiferele cerebrale; nu se găsesc semne de ob-
strucţie a foramenelor Monro sau în zona apeductului; clinic, pacien-
ţii se prezintă cu triada Hakim – incontinenţă, tulburări de echilibru, 
declin mental; aceasta este o formă de demenţă tratabilă și de aceea 
modificările trebuie “raportate” – categoria II; se caută semne CT/IRM 
de resorbţie transependimară și se urmărește excluderea imagistică a 
unei cauze obstructive (stenoză apeductală, bride, tumori etc.).

2. Chiste intracraniene
2.a. Chiste arahnoidiene - cele mai frecvente formaţiuni chisti-

ce intracraninene (prevalenţa 0.3 – 1.4 %); mecanism: duplicaţie sau 
diverticul al arahnoidei într-o fază precoce a dezvoltării intrauterine; 
localizare tipică la nivelul cisternelor sau în jurul emisferelor cerebra-
le; deși sunt formaţiuni ocupatoare de spaţiu, nu asociază manifestări 
clinice astfel încât, cu excepţia formaţiunilor chistice de mari dimensi-
uni, nu este necesară investigare suplimentară sau urmărire (categoria 
I); se diferenţiază de chistele epidermoide pe examinarea IRM prin ab-
senţa restricţiei pe secvenţa de difuzie.

2.b. Chiste pineale - se regăsesc frecvent mici chiste ale glandei pi-
neale pe examinări imagistice de rutină (până la 10%); de obicei au mai 
puţin de 1 cm axa maximă; pot ajunge rareori până la 2 cm; pot con-
ţine septuri sau componente solide – necesită uneori diferenţiere de 
tumori pineale ex. pinealocitom; dacă sunt neomogene, necesită IRM 
cerebral cu substanţă de contrast i.v. și monitorizare în timp, respectiv 
consult chirurgical dacă se modifică dimensional (categoria II); chiste-
le necomplicate pot asocia calcificări considerate modificări regresive 
pe secvenţele IRM, pot avea semnal diferit de LCR – hiperintense ușor 
pe secvenţele T1 ponderate și FLAIR; chistele pineale mici nu necesi-
tă monitorizare, sunt irelevante (categoria I), cele mari pot comprima 
placa tectală și apeductul Sylvius și pot produce cefalee; dacă apar 
simptome, se recomandă consult neurochirurgical (categoria II).

2.c. Spaţii perivasculare dilatate (Virchow-Robin) – sunt zone 
interstiţiale pline cu fluid ce înconjoară arterele penetrante medula-
re și spaţiile subarahnoidiene învecinate; se consideră lărgite când au 

peste 2-3 mm grosime; rareori pot depăși 1 cm, uneori cu aspect pseu-
dotumoral; cel mai frecvent sunt localizate în nucleii bazali, respectiv 
în substanţa albă perforată anterioară; alteori se regăsesc în substanţa 
albă a emisferelor cerebrale; au semnal identic cu LCR pe examinarea 
IRM; sunt uneori asociate cu boli neurologice și pot fi dilatate în caz 
de abiotrofie cerebrală, însă nu necesită comunicare/investigare supli-
mentară (categoria I).

2.d. Chiste de plex coroid – formaţiuni chistice situate intraven-
tricular în plexurile coroide; nu au substrat neoplazic; de obicei sunt 
bilaterale; pot fi multicentrice; au tipic restricţie pe secvenţa de difuzie; 
nu au relevanţă clinică – categoria I.

2.e. Chiste coloide – formaţiuni chistice rare cu conţinut pro-
teic crescut, localizate de obicei la nivelul tavanului ventriculului 
III adiacent foramenelor interventriculare; intensitatea semnalului 
pe examinarea IRM se corelează cu conţinutul (pot fi similare LCR) 
dar, de obicei, sunt hiperdense pe examenul CT; nu necesită admi-
nistrare de contrast paramagnetic i.v. pentru diagnostic; este necesar 
consult neurochirurgical chiar dacă au dimensiuni reduse pentru că 
pot împiedica fluxul LCR și pot produce hidrocefalie biventriculară 
(categoria II).

3. Hemoragii intracraniene 
3.a.Macrohemoragii – reprezintă leziuni categoria III, simptoma-

tice, în special când sunt localizate intraparenchimatos; pe examina-
rea IRM au semnal diferit în funcţie de vârsta hemoragiei; în stadiu 
acut sunt hiperdense în CT nativ; rareori, hematoame sau higrome 
subdurale mari pot fi asimptomatice; cauze multiple (posttraumatice, 
HTA, malformaţii vasculare rupte etc); necesită consult neurochirur-
gical de urgenţă.

3.b.Microhemoragii – hemoragii petesiale intracerebrale; silenţi-
oase clinic; prevalenţa 4.5 – 9.6 %, în funcţie de vârsta pacienţilor și de 
aparatura utilizată (mangeţii 3T decelează mai multe microhemoragii 
comparativ cu 1,5 T); necesită secvenţe cu susceptibilitate magnetică 
crescută (T2*w GRE sau SWI- susceptibility-weighted imaging); nu se 
pot vizualiza CT; detectarea unei singure microhemoragii are valoare 
clinică limitată; sunt necesare cel puţin 2 leziuni pentru a fi considera-
te microhemoragii; atunci când sunt numeroase la un pacient “sănă-
tos” indică un risc crescut de evenimente cerebrale vasculare ulterioa-
re şi este necesară investigarea factorilor de risc vasculari; se corelează 
bine cu extensia deficitului cognitiv; pot indica o maladie subiacentă 
(amiloidoză cerebrală, CADASIL la pacientul tânăr); se încadrează în 
categoria II (leziuni “raportabile” ce necesită investigare suplimentară 
și monitorizare).

Fig 1. Variantă de 
sistem ventricular 
cu chist vergae 
și chist veli 
interpositum

Fig 2. Accident vascular 
ischemic acut cerebelos 

drept – secvenţa de difuzie 
(restricţie importantă cu 
hipersemnal la b1000 și 

hiposemnal pe harta ADC)
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pot împiedica fluxul LCR și pot produce hidrocefalie biventriculară 
(categoria II).

3. Hemoragii intracraniene 
3.a.Macrohemoragii – reprezintă leziuni categoria III, simptoma-

tice, în special când sunt localizate intraparenchimatos; pe examina-
rea IRM au semnal diferit în funcţie de vârsta hemoragiei; în stadiu 
acut sunt hiperdense în CT nativ; rareori, hematoame sau higrome 
subdurale mari pot fi asimptomatice; cauze multiple (posttraumatice, 
HTA, malformaţii vasculare rupte etc); necesită consult neurochirur-
gical de urgenţă.

3.b.Microhemoragii – hemoragii petesiale intracerebrale; silenţi-
oase clinic; prevalenţa 4.5 – 9.6 %, în funcţie de vârsta pacienţilor și de 
aparatura utilizată (mangeţii 3T decelează mai multe microhemoragii 
comparativ cu 1,5 T); necesită secvenţe cu susceptibilitate magnetică 
crescută (T2*w GRE sau SWI- susceptibility-weighted imaging); nu se 
pot vizualiza CT; detectarea unei singure microhemoragii are valoare 
clinică limitată; sunt necesare cel puţin 2 leziuni pentru a fi considera-
te microhemoragii; atunci când sunt numeroase la un pacient “sănă-
tos” indică un risc crescut de evenimente cerebrale vasculare ulterioa-
re şi este necesară investigarea factorilor de risc vasculari; se corelează 
bine cu extensia deficitului cognitiv; pot indica o maladie subiacentă 
(amiloidoză cerebrală, CADASIL la pacientul tânăr); se încadrează în 
categoria II (leziuni “raportabile” ce necesită investigare suplimentară 
și monitorizare).

Fig 1. Variantă de 
sistem ventricular 
cu chist vergae 
și chist veli 
interpositum

Fig 2. Accident vascular 
ischemic acut cerebelos 

drept – secvenţa de difuzie 
(restricţie importantă cu 
hipersemnal la b1000 și 

hiposemnal pe harta ADC)
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4. Leziunile substanţei albe cerebrale 
4.a.Leucoaraioza (CT) sau hiperintensităţile din substanţa albă 

cerebrală (IRM) – indică rarefierea substanţei albe prin lezarea micro-
vascularizaţiei; pe IRM: arii hiperintense pe secvenţele T2 ponderate și 
FLAIR, fără restricţie de difuzie; tipic respectă fibrele “U” subcorticale; 
prevalenţa lor crește cu vârsta, se asociază cu factori de risc cardio-
vasculari; pot fi întâlnite în îmbătrânirea fiziologică (de obicei de grad 
mic); se pot cuantifica vizual conform scalei Fazekas; studii recente 
confirmă asocierea extensiei leziunilor de substanţă albă cu riscul de 
infarct cerebral, cu gradul disfuncţiei cognitive și rapiditatea progresiei 
acesteia; leziunile Fazekas grad II-III intră în categoria II de risc, nece-
sitând investigarea factorilor de risc cardiovasculari.

Scala Fazekas
Grad I: leziuni subcentimetrice sau punctiforme, individuale, izo-

late.
Grad II: încărcătură lezională moderată; leziuni individuale între  

10 – 20mm. 
Grad III: încărcătură lezională severă; leziuni confluente sau leziuni 

individuale >20 mm.
4.b. Sindromul Radiologic Izolat – leziuni similare ca formă, to-

pografie și dimensiuni sclerozei multiple la persoane cu examen ne-
urologic normal; prevalenţa la populaţia tânără 15 – 24 ani este de 0.1 
%; în următorii 2-5 ani, 40% dintre aceștia vor dezvolta simptome ne-
urologice, iar 10% vor întruni criteriile pentru diagnosticul sclerozei 
multiple; se notează tipic progresie numerică a leziunilor la pacienţii 
ce dezvoltă ulterior deficite neurologice; leziunile medulare detectate 
incidental au risc mai mare de a dezvolta simptome în timp; nu există 
astăzi consens în legătură cu un posibil tratament, dar acești pacienţi 
necesită urmărire neurologică și se încadrează în categoria II de risc. 

5.a. Stenoze intracraniene – arterioscleroza este una dintre cele 
mai frecvente cauze de infarct cerebral; prevalenţa sa crește cu vârsta; 
CT: calcificări parietale ale arterelor vertebrale, trunchiului bazilar și 
arterelor carotide; angiografia CT sau angiografia RM pot detecta ste-
noze arteriale intracraniene; stenozele >50% asociate cu leziuni de 
substanţă albă (Fazekas grad II/III) se încadrează în categoria II de risc 
(probabilitate mai mare de infarct cerebral ulterior).

5.b Infarctul cerebral
- o parte a leziunilor acute intracerebrale ischemice/hemoragice 

pot fi silenţioase clinic sau paucisimptomatice (ex. infarcte în teritoriul 
de vascularizaţie al arterei cerebrale posterioare sau infarcte lacunare); 
secvenţa de difuzie permite diagnosticul precoce (în primele ore de la 
producerea evenimentului ischemic), înainte de a avea corespondent 
pe secvenţele imagistice convenţionale; majoritatea acestor infarcte 
“silenţioase” sunt de fapt paucisimptomatice, nefiind percepute de pa-
cient/aparţinător, astfel încât nu vor fi monitorizate neurologic; acest 
tip de leziuni are risc de a dezvolta un alt eveniment ischemic în viitor 
şi se încadrează în categoria III, ce necesită investigare și tratament 
imediat.

5.c. Anevrisme intracerebrale - prevalenţă 1 – 7 % din populaţia 
generală ; majoritatea sunt anevrisme sacciforme ale arterelor mari de 
la baza craniului; 1-3% din studiile imagistice ce utilizează secvenţe 
angiografice; pe imaginile convenţionale fără angiografie se decelează 
în asemnal pe secvenţele T2 ponderate placate la traiectele vasculare; 
prezintă risc de ruptură cu apariţia hemoragiei subrahnoidiene; riscul 
individual de ruptură la un anevrism decelat incidental depinde de 
dimensiunea și forma sa, de factori de risc (fumat, HTA ~5% în 5 ani; 
pot fi multiple; se indentifică cu ușurinţă de la 1mm pe secvenţele an-
giografice RM 3D TOF arterial/ phase contrast cu rezoluţie crescută, cu 
posibilitate de reconstrucţii tridimensionale, fără a fi necesară injecta-
rea de contrast i.v.; sunt leziuni de categoria II, nu necesită tratament 
de urgenţă dacă nu sunt rupte, dar pacienţii trebuie trimiși către un 
centru neurovascular specializat.

5.d.Cavernoame – malformaţii vasculare cu flux redus formate din 
capilare multiple cu pereţi subţiri, fără ţesut cerebral interpus; înăun-
trul capilarelor se formează trombi; parenchimul învecinat poate con-
ţine depozite de hemosiderină sau glioză; pot fi izolate sau asociate cu 
alte malformaţii vasculare; majoritatea sunt localizate supratentorial; 
în funcţie de locaţie, se manifestă cu cefalee, crize (în special în lobii 
temporali), deficite neurologice focale sau hemoragie intracerebrală; 
20% dintre ele rămân asimptomatice; sunt decelate ca vid de semnal 
cu aspect de “blooming” pe secvenţele T2*W GRE sau SWI datorită ar-
tefactelor produse de produșii de degradare ai hemoglobinei și trom-
bozelor intralezionale; atunci când sunt vizibile pe imagistica con-
venţională au aspect tipic de “pop-corn”; sideroza din parenchimul 

Fig 3. Demielinizări microangiopatice cronice milimetrice, izolate în substanţa albă biemisferică, 
hiperintense pe secvenţa FLAIR (Fazekas grad I)

Fig 4. Hematom frontal stâng intraparenchima-
tos acut, cu efect de masă minim, cu etiologie 
neprecizată, fără istoric de traumatism.



PSIHIATRIE 31

ARTICOLE DE SPECIALITATE

33

învecinat indică sângerări anterioare; cavernoamele mici oculte pot fi 
dificil de diferenţiat de microhemoragii; cavernoamele asimptomatice 
sunt leziuni din categoria II și necesită monitorizare; se indică chirur-
gie pentru cavernoamele simptomatice (ex.: crize epileptice) ce nu pot 
fi controlate medicamentos sau atunci când examenul IRM indică pre-
zenţa de sângerări recurente în regiuni elocvente ale creierului sau la 
pacienţi tineri (categoria II); pentru cavernoamele de trunchi cerebral 
se indică consult neurochirurgical prompt (categoria III).

5.e. Anomalii de dezvoltare venoasă – cele mai frecvente malfor-
maţii vasculare cerebrale (2.6 % dintre autopsii); nu sunt malformaţii, 
ci mai degrabă variante fiziologice de drenaj venos în care multiple 
vene mici parenchimatoase colectează în vene mari de drenaj direc-
ţionate cortical sau subependimar; sunt demonstrate mai ușor pe pe 
secvenţele T2*w GRE sau SWI sau T1 postcontrast; sunt asimptomati-
ce și nu au risc de sângerare; în 20% dintre cazuri sunt asociate cu un 
cavernom, acesta prezentând risc hemoragic.

5.f.  Teleangiectaziile capilare -15 – 20 % dintre malformaţiile vas-
culare cerebrale; frecvente; asimptomatice, benigne – categoria I; de 
obicei localizate pontin. 

5.g. Malformaţii arteriovenoase (MAV) – cea mai frecventă cauză 
de sângerare intracerebrală la adultul tânăr, însă au o prevalenţă mică 
(0,1%); MAV piale reprezintă scurtcircuite între artere și vene cerebra-
le, fără capilare interpuse, cu artere hrănitoare și vene de drenaj dila-
tate secundar; se manifestă clinic cu sângerare în 50% dintre cazuri; 
pot asocia cefalee, crize epileptice, deficite neurologice; pe secvenţele 
T2 ponderate vasele anormale apar ca structuri tubulare în asemnal 
cu acumulare intensă de contrast; riscul individual de sângerare de-
pinde de dimensiuni, localizare și tipul de drenaj venos, respectiv de 
prezenţa unui anevrism pe vasele hranitoare; se recomandă evaluare 
în centru specializat neurovascular pentru toate MAV (categoria II). 

6. Tumori intracraniene
6.a. Meningiomul – tumori extranevraxiale, cu origine la nivelul 

meningelor; majoritatea sunt benigne; prevalenţa ~ 0.5 %; semnal 
variabil, tipic izointens cu cortexul pe secvenţele T1 ponderate, sau 
discret hipointens; se încarcă puternic, de obicei omogen, cu contrast 
paramagnetic împreună cu îngroșarea durei adiacente (“dural tail”); 

pot demonstra grade variabile de calcificare, vizualizate mai bine 
T2*w GRE sau SWI; examenul IRM poate demonstra originea extra-
nevraxială a tumorii în cazurile dificile (venele corticale situate între 
parenchimul cerebral și tumoră); majoritatea meningioamele desco-
perite incidental nu evoluează în dimensiuni semnificativ de-a lungul 
timpului; calcificările și semnalul izointens cu cortexul se corelează cu 
probabilitatea mică de evoluţie în timp, iar absenţa calcificărilor, sem-
nalul hiperintens pe secvenţele T2 ponderate, vârsta tânără și edemul 
perifocal sunt indicatori de tumoră cu potenţial de creștere; se indică 
tratament chirurgical pentru pacienţii tineri când edemul perifocal 
este pronunţat, în tumorile mari necalcificate, leziuni ce penetrează 
orbita sau cresc rapid (categoria II- consult neurochirurgie); când sunt 
mici sau asimptomatice este suficientă urmărirea imagistică la 6-12 
luni pentru a observa o eventuală progresie în dimensiuni (categoria 
II).

6.b. Tumori cerebrale endogene – glioamele cerebrale au o inci-
denţă de 0.05 %  în literatură; acumularea de contrast indică o tumoră 
de grad mare; acestea sunt frecvent simptomatice; necesită clarificare 
urgentă (categoria III); opiniile sunt împărţite pentru tumorile fără pri-
ză de contrast, de grad mic; consultul neuro-oncologic și monitoriza-
rea sunt necesare (categoria II).

6.c. Tumori pituitare – prevalenţa incidentaloamelor pituitare 
este de 0.1%; majoritate sunt adenoame; acestea se clasifică în func-
ţie de dimensiuni -microadenoame (<10mm) și macroadenoame (> 10 
mm); pot fi izointense T1, T2 cu restul adenohipofizei, dificil de decelat 
nativ când sunt milimetrice; captează contrast mai slab faţă de restul 
glandei sănătoase; macroadenomele se vizualizează mai ușor prin 
efectul de masă pe structurile învecinate (extensie supraselară, spre 
lojele cavernoase etc.); 35 – 50 % dintre pacienţii până în 35 de ani au 
glanda pituitară convexă cranial pe examenele imagistice; cu excepţia 
femeilor însărcinate sau care alăptează, diametrul maxim cranio-cau-
dal al adenohipofizei nu trebuie să depășească 10 mm; microadenoa-
mele pot secreta hormoni (ex. prolactină), iar macroadenoamele pot 
comprima chiasma optică; se recomandă consult endocrinologic și 
neuro-oftalmologic (categoria II), chiar și pentru cazurile milimetrice 
care nu demonstrează tendinţa de creștere.

contrast paramagnetic
Cea mai nouă și discutată “descoperire incidentală” este reprezen-

tată de hipersemnalul nativ al unor structuri cerebrale la pacienţi cu 

Fig 6 - Multiple 
microhemoragii 

cronice în asemnal 
pe secvenţa SWI 

cu susceptibilitate 
magnetică crescută, 

descoperite 
incidental – aspect 
imagistic sugestiv 

pentru amiloidoză 
cerebrală

Fig 5. Pacient tânăr suspect de hipertensiune intracraniană. Examenul 
IRM decelează tumoră voluminoasă, heterogenă pineală, cu priză de 
contrast, ce comprimă și obtruează apeductul Sylvius cu hidrocefalie 
triventriculară supratentorială activă; examenul CT decelează 
componenta calcară importantă intralezională.

mb_pro
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administrări repetate de produși de substanţă de contrast paramag-
netică cu structură liniară (Optimark, Omniscan, Magnevist) faţă de 
produșii cu structură macrociclică (Gadovist, Dotarem). Se consideră 
că acestea reprezintă mici acumulări intracerebrale de Gadolinium. 
(Kanda Radiology, 2015 - High Signal Intensity in Dentate 
Nucleus on Unenhanced T1-weighted MR Images: Association with 
Linear versus Macrocyclic Gadolinium Chelate Administration; Ra-

). Se discută 
astfel despre o posibilă “toxicitate” a acestor produși, deși nu se cunosc 
la acest moment riscurile pe termen lung pentru pacient. Agenţia Eu-
ropeană a Medicamentului a recomandat suspendarea autorizaţiior 
pentru produșii de contrast cu structură liniară. Este important să ju-
decăm necesitatea administrării de substanţă de contrast pentru fieca-
re caz în parte, în special la pacienţii ce vor necesita investigaţii seriate 
(ex. tumori cerebrale operate, chimio-/radio-tratate, boli inflamatorii 
cerebrale – scleroză multiplă, malformaţii vasculare complexe etc.)

Concluzie:
l  descoperirile “incidentale” sunt frecvente pe studiile imagistice 

CT/IRM;
l  majoritatea acestora nu au consecinţe clinice și nu necesită mo-

nitorizare;  
l  cunoașterea acestora este necesară pentru managementul corect 

al pacientului și pentru o comunicare eficientă către pacient, cu 
scopul de a reduce implicaţiile psihologice pentru acesta;

l  folosirea contrastului paramagnetic i.v. rămâne rezervată pentru 
cazurile la care există beneficiu diagnostic.

Autori:  Dr. Cristina Maier, 
Dr. Mircea Medrea, Tehnician Marin Adam

(Medinst Diagnostic Româno-German, București, România)

Fig 7 - Cavernom temporo-occipital stâng descoperit incidental, 
necomplicat hemoragic; a - secvenţa SWI cu arie în asemnal 
subcentimetrică cu aspect de “blooming”; b - secvenţa T1 nativ sagital 
(hipersemnal neomogen- tomboză cu vârste diferite intralezional)
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V ocea umană este un dar ceresc care întotdeauna a încântat 
prin frumuseţea şi diversitatea formelor de comunicare, dar 
şi prin farmecul şi măiestria sa artistică. Fiecare voce umană, 

fie vorbită, fie cântată, este unică, fiecare voce are un alt timbru şi 
registru vocal, o altă modulare şi intensitate sonoră . Fiecare voce are 
caracteristicile şi calităţile ei.

Calitatea vocii poate fi influenţată de: • Factori de mediu; • Stilul 
de viaţă; • Cauze funcţionale; • Factori sociali; • Factori fiziologici; 
• Disfuncţii ale glandelor endocrine; • Boli genetice; • Afecțiuni oto-
rinolaringologice; • Intervenţii chirurgicale; • Tulburări neurologi-
ce; • Dezechilibre psihologice; • Tulburări psihice.
Factori de mediu: Schimbările climatice; Poluarea atmosferică; Po-
luarea fonică.

Schimbările climatice – Fenomenele meteorologice extreme, 
combinaţiile variate şi complexe ale elementelor climatice (valurile de 
căldură în mijlocul iernii, umiditatea şi frigul în lunile călduroase) au 
un impact negativ asupra sănătăţii. Poluarea atmosferică – este prin-
cipala cauză a deceselor datorată mediului, având un impact negativ nu 
numai asupra oamenilor, dar şi asupra apei şi a solului. Mediul natural 
este extrem de important pentru sănătate. Poluarea fonică – este cauza 
multor probleme de sănătate, deoarece zgomotul prelungit la frecvenţă 
înaltă reprezintă un pericol pentru sănătate. Expunerea prelungită la 
zgomot intens pe o perioadă mare de timp afectează sănătatea şi sis-
temul auditiv, ducând către surditate (în general surditatea intervine 
la persoanele din imediata apropiere a unei surse putenice de zgomot: 
zonele industriale, muzica amplificată excesiv, zgomotul produs de tre-
nuri sau avioane, zonele urbane aglomerate de maşini).
Stilul de viaţă  Adicţia de substanţe toxice: heroina, cocaina, alcoolul, 
nicotina etc. Tulburările alimentare: exagerarea instinctului alimentar 
(bulimia, polifagia) sau lipsa poftei de mâncare (anorexia). Aberaţiile 
alimentare: paraorexiile. Tulburările somnului: narcolepsia, hiper-
somnia, insomnia. Sedentarismul: factor de risc pentru organism care 
conduce la apariţia multor afecţiuni. Adicţia de substanţe toxice, tulbu-
rările alimentare sau aberaţiile alimentare, tulburările somnului, seden-
tarismul, subminează puterea creierului ducând către dezechilibre la 
nivelul SNC, la nivelul aparatului cardiovascular, endocrin etc. În aceste 
situaţii, vocea, de cele mai multe ori, devine: tensionată, răguşită, mo-
notonă, aspră, de multe ori mergând către afonie şi disfonie.
Cauze funcţionale:  Abuzul vocal - forţarea vocii cântate sau vorbi-
te pe un registru impropriu poate duce la disfonie însoțită de oboseală 
vocală, parestezii laringiene, de scăderea intensitatii și/sau alunecarea 
de pe ton, chiar pierderi de voce pe unele frecvențe.

Factori sociali: Abandonul; Izolarea socială; Violenţa domestică.
De cele mai multe ori, în aceste situaţii, tulburările de voce apar ca o 

manifestare a conflictului interior determinat de factori externi. Abando-
nul şi izolarea socială, mai ales la copii, afectează foarte mult SNC. De obi-
cei, aceşti factori sociali, produc dezechilibre psihologice, apar modificări 
de ritm şi fluenţă, tonalitatea vocii scăzută, disfuncţie vocală. Violenţa în 
familie cunoscută şi sub numele de violenţă domestică, de cele mai multe 
ori, duce vocea către tremor vocal, afonie sau disfonie psihogenă. 
Factori fiziologici. Premenstruație, menstruaţie - La fete, mutaţia vocii 
poate să apară odată cu primul ciclu menstrual. Graviditate – la femeia 
gravidă apar modificări vocale prin: oboseală vocală, scăderea intensită-
ţii vocale, diminuarea eficienţei vocale prin pierderea notelor înalte mai 
ales în ultimul trimestru de sarcină. Menopauză (Climacterium feminin) 
– vocea devine mai groasă. Hipogonadismul pubertar masculin - semn 
al pubertăţii la băieţi , când vocea devine între vocea bărbatului şi a femeii.  
Si la fete şi la băieţi, mutaţia vocii are loc în trei etape.

Andropauza (Climacteriu masculin ) – vocea devine mai înaltă. 
Tulburări determinate de vârstă. Stadiul bătrâneţii aduce cu el multe 
modificări, chiar şi la nivelul vocii; la bărbaţi înăţimea vocii creşte iar la 
femei scade (presbifonia).
Disfuncţii ale glandelor endocrine. Cele mai frecvente disfuncţii en-
docrine sunt legate de: tiroida, pancreas, suprarenale. În bolile endo-
crine vocea devine mai groasă. 
Boli genetice. Sunt foarte multe tulburări de limbaj expresiv, tulburări 
de auz şi tulburări de voce care sunt determinate de maladiile genetice 
(boli cromozomice, boli monogemice, malformaţii congenitale).
Afecţuni otorinolaringologice. Bolile acute ORL, dar și cele croni-
ce afecteaza vocea. Persoanele cu deficienţe auditive grave au un slab 
control asupra vocii (exemplu - vocea la surzi: intensitatea şi înăltimea 
vocii sunt modificate faţă de o voce normală, vocea este monotonă, 
fără ritm, guturală).
Intervenţii chirurgicale la nivelul aparatului fonoarticulator. Modi-
ficarea vocii poate să fie dată de severitatea diagnosticului şi a interven-
ţiei chirurgicale; vocea poate să fie afectată temporar (în afecţiuni mino-
re) sau pentru toată viaţa (în afecţiuni grave exemplu - la persoanele cu 
cancer laringian avansat, unde se impune laringectomia totală).
Tulburările neurologice Boli neurologice periferice sau centrale afec-
tează atât vocea vorbită, cât si vocea cântată. În tulburările neurologice 
tremorul vocal poate fi dat şi de unele afecţiuni (exemplu boala Parkin-
son, dar poate fi şi un tremor vocal indus de medicamente).
Dezechilibrele psihologice. Acestea duc către tulburări psihogene ale 
vocii (afonia și disfonia psihogenă sunt determinate de: • Tulburări de 
anxietate (voce tremurată, vorbire precipitată). • Reacția de conversie 
(disfonia de conversie, muţenia de conversie). • Tulburările de perso-
nalitate (vocea se poate modifica în funcţie de tipul de personalitate). 
• Traumă – (voce sugrumată, afonie sau disfonie psihogenă).
Tulburări psihice. La pacienţii cu tulburari de sănătate mintală apar 
tulburări vocale specifice: • Depresia majoră: lipsa spontaneităţii ver-
bale, latenţa răspunsurilor, debit verbal diminuat, dar cu timbru vocal 
aspru. • Schizofrenie – fluctuaţie de voce de la monotonie la euforie, 
ritm deficitar al vorbirii. • Sindromul maniacal – logoree, tahilalie cu 
lipsă de reticienţă în comunicare, descenzurare în expresivitatea ver-
bală, ritm rapid cu incoerenţă în vorbire cu voce explozivă. 
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Dotări clinică:
RMN AVANTO 1,5T, SIEMENS
CT Somatom Perspective 32, SIEMENS

Clinica MEDINST Diagnostic Româno-German
a fost primul centru privat de imagistică medicală deschis la București.

Fondatorul clinicii, Dr. Mircea Medrea,
are peste 30 de ani de experienţă în 

propria clinică din Baden-Württemberg, în 
Germania și în spitale din mai multe ţări.

MEDINST oferă toată gama de investigaţii
imagistice actuale și, în plus, se remarcă 

prin hiperspecializările sale în patologia sis-
temului nervos central, în patologia sânului și 

în cea musculo-scheletală.

CT • IRM Examinări speciale:
neuroimagistice:

de cordon medular cervical (DTI);
• difuzie (DWI);
• spectroscopie (MRS);
• perfuzie (PWI IRM și CT);
• SWI;
• Whole-Spine;

• rs-FMRI (resting state FMRI);
• măsurători volumetrice.

cardioRM

oncologice:

• Whole-body—scanarea întregului
corp, utilă la pacienţii oncologici
în depistarea diseminării tumorilor

secundare (PET-like);
• difuzie (DWI);

• perfuzie(PWI).

• posibilitatea executării de 

CT și IRM și totale IRM (Whole-body)

IRM de sân

uroRMN • uroCT

    măsurători rotuliene CT

T
re

MEDI S
diagnostic imagistic
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